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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  วาดวยสถานท่ี

จําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแพรก

หนามแดงและนายอําเภออัมพวา  จึงตราขอบัญญัติได  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   

เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลแพรกหนามแดงตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุ ทุกชนิด ท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขา สูรางกายไมวาดวยวิธี ใด ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือ

ปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 
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ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย   

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ที่เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๔ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติมกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 
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  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหนาย

อาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  

ประกาศ  คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่ท่ีกําหนดไว 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่ เปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแพรกหนามแดง 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออก 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

  (๓)  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
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กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจการแจ ง ใหถูกตองตามแบบท่ีกํ าหนดในขอบัญญัตินี้ ตามวรรคหนึ่ งถ าการแจ ง เปนไป 

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสิบหาวันทําการ 
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นับแตที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง 

เปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง 

ตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได

รับทราบการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงานทองถิ่น

ทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  เพราะเหตุของ

การฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข   



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไว 

ตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาท่ีหนังสือ 

ไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทวีป  อมศิร ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแพรกหนามแดง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด  

 

หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด  

 

ใบแทนใบอนุญาต 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

  

๑๐๐ 

 

 

 

๕๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

เลขท่ีรับ ......................../.......................      เลขท่ี .............................

คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

(พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร) 

 

เขียนท่ี ........................................................... 

      วันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. ........................ 

 

 ขาพเจา…………………………..…………………………อายุ…..………ป  สัญชาติ…………..………….....................      

โดย ................................................................................................................................. ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม ..........................................................................................................................................................................

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี……..........ตรอก/ซอย.............................ถนน………………….ตําบล/แขวง………...….……….

อําเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………..โทรศัพท…………....................…………. 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 

 □  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 □  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 □  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 □  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 □  ใบรับรองแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย 

 □  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  

  ๑) ............................................................................................................................................ 

  ๒) ............................................................................................................................................ 

  ๓) ............................................................................................................................................ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

      ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับใบอนุญาต 

                (..................................................) 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

      เลขท่ี ...........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............. เดือน ....................................... พ.ศ. ........................... 

      ตรวจสอบเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน  □   ครบ 

      □   ไมครบ 

            ๑) ................................................................................... 

            ๒) ................................................................................... 

            ๓) ................................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ .......................................................... 

                 (.........................................................) 

              ตําแหนง .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

      เลขท่ี ...........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............. เดือน ....................................... พ.ศ. ........................... 

      ตรวจสอบเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน  □   ครบ 

      □   ไมครบ 

            ๑) ................................................................................... 

            ๒) ................................................................................... 

            ๓) ................................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ .......................................................... 

                 (.........................................................) 

              ตําแหนง ............................................................... 

                                     เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

 

      ใบอนุญาต 

      ประกอบกิจการ สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

เลมท่ี………….….เลขท่ี…….……….ป......……… 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให……………………………………………….…….............................................

อายุ…..…................……ป      สัญชาติ…………….อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี…........….…ตรอก/ซอย......................... 

ถนน……………………...ตําบล/แขวง……………....….……….อําเภอ/เขต………………..…….จังหวัด…..…..……………..……….…

โทรศัพท…………....................…………......  

 ชื่อสถานประกอบการ................................... ประเภทสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี ..............................................................................

ตรอก/ซอย ............................................. ตําบล.................... อําเภอ ......................... จังหวัด .......................................... 

 เสียคาธรรมเนียมปละ….…………..บาท (....................................................................) ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี…………….เลขท่ี………...……ลงวันท่ี……….……..เดือน…………………..…........พ.ศ……………. 

 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

 (๓.๑).....................................................................................................................................................

 (๓.๒)..................................................................................................................................................... 

 (๓.๓)..................................................................................................................................................... 

 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. .............................. 

  

           ออกให  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 

 

      ลงชื่อ .............................................. 

                 (.............................................) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

   

 

คําเตือน   ๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

             ๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

                  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

 



 

(ดานหลัง) 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วันท่ี/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วันท่ี/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุดใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) 

 

เขียนท่ี ........................................................... 

   วันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................... 

 

 ขาพเจา…………………………..………อายุ…..………ป  สัญชาติ…………..…………........................................      

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี…….............…ตรอก/ซอย.........................ถนน………………….ตําบล/แขวง………...….…….

อําเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………..โทรศัพท…………....................…………. 

 ชื่อสถานประกอบการ................................... ประเภทสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี ..............................................................................

ตรอก/ซอย ............................................. ตําบล.................... อําเภอ ......................... จังหวัด .......................................... 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย 

 ๔.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

 ๕. ................................................................................................................................................................ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

      ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับใบอนุญาต 

                (..................................................) 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

 

      ชื่อสถานประกอบกิจการ ..............................................................ประเภท ......สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร............. มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี .................................หมูท่ี ...........

ตรอก/ซอย .................................. ตําบล................................ อําเภอ ......................... จังหวัด .......................................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

เลขท่ี .................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................. เดือน .....................................พ.ศ. .......................... 

      ตรวจสอบเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน  □   ครบ 

      □   ไมครบ 

            ๑) ................................................................................... 

            ๒) ................................................................................... 

            ๓) ................................................................................... 

 

      ลงชื่อ .............................................. 

                 (.............................................) 

              ตําแหนง ...................................................... 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับแจง 

 

           ชื่อสถานประกอบกิจการ ..............................................................ประเภท ......สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร............. มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..…………….ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี ........................หมูท่ี ..........

ตรอก/ซอย .................................. ตําบล................................ อําเภอ ......................... จังหวัด .......................................... 

หมายเลขโทรศัพท....................................................................... 

เลขท่ี .................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................. เดือน .....................................พ.ศ. .......................... 

      ตรวจสอบเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน  □   ครบ 

      □   ไมครบ 

            ๑) ................................................................................... 

            ๒) ................................................................................... 

            ๓) ................................................................................... 

 

      ลงชื่อ ........................................................ 

                (......................................................) 

              ตําแหนง ............................................................ 

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

      จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

เลมท่ี………….….เลขท่ี…….……….ป.......……… 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให…………………….……............................................

อายุ…..…........ป   สัญชาติ…………..…………….อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี…...........….…ตรอก/ซอย..........................

ถนน……………………...ตําบล/แขวง………...….……….อําเภอ/เขต……………………….……..…….จังหวัด…..…..…………….…

โทรศัพท…………....................…………......  

 ชื่อสถานประกอบการ................................... ประเภทสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี ............................................................................ 

ตรอก/ซอย ............................................. ตําบล.................... อําเภอ ......................... จังหวัด .......................................... 

 เสียคาธรรมเนียมปละ….…………..บาท  (....................................................................) ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี…………….เลขท่ี………...……ลงวันท่ี……….……..เดือน…………………..…........พ.ศ……………. 

 (๒)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดใน

ขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

 (๓.๑)......................................................................................................................................................

 (๓.๒)...................................................................................................................................................... 

 (๓.๓)...................................................................................................................................................... 

 

 หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี ......... เดือน ............................... พ.ศ............................. 

  

           ออกให  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 

 

      ลงชื่อ .............................................. 

                 (............................................) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

   

 

คําเตือน   ๑)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ   

                   สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

              ๒)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  

                   หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



(ดานหลัง) 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วันท่ี/เดือน/ป ท่ีชําระ

คาธรรมเนียม 

หนังสือรับรองการแจง 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


