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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  วาดวยสถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  

๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ท่ีจัดไว สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูใดประสงคจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานที่ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

ก.  สถานที่สะสมอาหาร   

  (๑) ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

  (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมกําหนด 

  (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมกําหนด   

  (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมกําหนด   

  (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

ข.  สถานที่จําหนายอาหาร   

  (๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  ก.  (๑) - (๖)   

  (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   
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  (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

  (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมกําหนด   

  (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

  (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

  (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร      

  (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง  

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษา  

อาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคล  

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น   
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  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา  

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ   

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย   

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ   

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
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ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
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ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิชัย  ชิตยวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหมสุขเกษม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ

ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม/บาท 

๑ คาธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร หรือ

สถานที่สะสมอาหาร อาคารหรือพ้ืนที่ใดซึง่ 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๑ - ๕๐ ตารางเมตร 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่ง 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๒๐๑ - ๓๐๐ ตารางเมตร 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๓๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร 

- มีพ้ืนที่ตัง้แต ๔๐๑ ตารางเมตร 

 

 

๑,๐๐๐  

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เขียนที่................................. 

วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ................... 
  ขาพเจา..............................................................อายุ.................ป สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขที่...........หมูที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวดั.......................................หมายเลขโทรศัพท............................. 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (     )  สถานที่จําหนายอาหารหรอืสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนทีป่ระกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงมา พ้ืนที่ดําเนนิการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มกีารจําหนาย................................................................... 
เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวนันดั พ้ืนทีด่ําเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท....................... 
...................................บรเิวณ..................................................โดยวิธกีาร.................................................. 
  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธรุกิจ ประเภท 
     เก็บขนสงปฏิกูล โดยมแีหลงกําจัดที่.......................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมแีหลงกําจัดท่ี........................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกาํจัดที่............................................ 
ตอเจาพนกังานทองถิ่น พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรบัใบอนญุาต 
ดังนี ้

(๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนติิบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ คือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
(๕.๒) ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓) รายงานการจัดทําส่ิงแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกาํหนดตองจัดทําฯ) 
(๕.๔) ................................................................................................................ 
(๕.๕) ................................................................................................................ 
(๕.๖) ................................................................................................................ 



-๒- 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรบัใบอนญุาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
          (................................................) /ขอตอใบอนุญาต 
การดําเนินการของเจาหนาท่ี 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 
 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว ดงันี ้
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 

     (ลงชื่อ).................................................เจาหนาที ่
                (...............................................) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนญุาต และกาํหนดเงื่อนไข ดงัตอไปนี ้
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................... 

     (ลงชื่อ).............................................เจาพนกังานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
คําสั่ง เจาพนักงานทองถิ่น 
 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (     )  ไมอนญุาตใหประกอบกิจการ 

     (ลงชื่อ).............................................เจาพนกังานทองถิ่น 
             (...............................................) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

(หน้าหลงั) 



 
ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ที่ …………………………/........................... 

                                                                 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

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

ขาพเจา.............................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถิน่ ไดรบัแจงจาก

............................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล.......................................อําเภอ.......................................

จังหวดั.........................................เพ่ือขอรบั 

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

แลว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “........................................”   

สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่............หมูท่ี............ตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

(ลงชื่อ)    เจาพนักงานทองถิน่ 

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

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ๑. กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบรูณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถิ่นจะตองแจงผล

 การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วนันบัแตที่ไดรบัคําขอ 

             ๒. จัดทํา ๒ ฉบบั มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เกบ็ไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 

 

 



          แบบ สอ. ๔ 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 
 

เลมที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบคุคล ชื่อ................................................................ 

อายุ..............ป สัญชาติ.....................เลขประจําตวัประชาชนเลขที่................................................................. 

อยูบาน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................หมูที่........... 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวดั..................................โทรศัพท............................. 

  ๑.  จัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหารประเภท...................................สถานที่ชื่อ..........................

พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขที่................ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................หมูที.่.......... 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวดั..................................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบบัละ....................บาทตอป ใบรบัเงนิเลมที่..................เลขที่................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดงัตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลบานใหมสุขเกษม วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ัง 

   ๔.๒  ......................................................................................................................... 

  ออกให ณ วนัที่........เดือน................พ.ศ............ส้ินอายุวันที่..........เดอืน.............พ.ศ......... 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหมสุขเกษม 

เจาพนักงานทองถิน่ 

 



แบบ สอ. ๖ 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  เจาพนักงานทองถิน่ออกหนงัสือรับรองให     บุคคลธรรมดา     นติิบคุคล  
ชื่อ.......................................อายุ..............ป สัญชาติ...........เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................. 
อยูบาน/สํานักงานเลขที่...................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................หมูที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ...............................จังหวดั.....................................โทรศัพท............................. 
  ๑.  จัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหารประเภท..................................สถานที่ชื่อ..........................
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยูเลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..............................หมูที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวดั..................................... 
  ๓.  คาธรรมเนียมฉบบัละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมที่..................เลขที่.............. 
วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
   ๔.๑  ตองปฏิบตัิขอบัญญัตติําบลบานใหมสุขเกษม วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบงัคับ และคําส่ัง 
   ๔.๒  ........................................................................................................................ 
   

ออกให ณ วนัที่........เดือน................พ.ศ............ส้ินอายุวันที่..........เดอืน.............พ.ศ......... 
 

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

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหมสุขเกษม 
เจาพนักงานทองถิน่ 

 
 



 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เขียนที่................................................ 

วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ............................... 
  ขาพเจา................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซึง่มีผูดําเนินการกิจการชือ่……………………… 
ไดรบัใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท......................................................................... 
สถานประกอบการตั้งอยูที่เลขที่...............หมูที่.................ตําบล.............................อาํเภอ............................. 
จังหวดั................................โทรศัพท..................................... 
  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนญุาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท............. 
.................................................................เนื่องจาก........................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 
   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 
   ๒)    ใบอนญุาตเดมิเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
   ๓)    สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
   ๔)    หนงัสือรบัรองนติบิุคคล (กรณีเปนนิตบิุคคล) 
   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 
   ๖)    รูปถายผูดาํเนนิกิจการขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๒ รูป 
  
      (ลงชื่อ).........................................ผูย่ืนคําขอ 
       (...................................) 
 
 

 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานตีํารวจแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตนัน้     
                    สูญหายมาดวย 
     (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนญุาตนั้นมาดวย 
     (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ / ใช 

เลขท่ี........................ 

วนัท่ี......................... 

ลงช่ือ.......................ผู้ รับคํา
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