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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  วาดวยการควบคุม 

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว   

และนายอําเภอปางศิลาทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลปางตาไวตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไววาดวยการควบคุมสถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

หรือที่มีกําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนสําเรจ็และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
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  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑)  -  (๑.๗) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน 

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบ  บําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายและผูปรุงอาหาร 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวประกาศกําหนด 
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ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหารตองดูแลรักษาสถานท่ีสะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมกีารปองกนัและกําจัดสัตวนําโรค 

   (๑.๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมให 

เปนที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

   (๑.๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาด

อยูเสมอ 

   (๑.๕)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลปางตาไว 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  สถานที่รับประทานอาหาร  เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหารตองสะอาด   

เปนระเบียบ  และจัดเปนสัดสวน 

   (๒.๒)  ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืนและบริเวณหนา  หรือในหองน้ํา  หองสวม   

และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๓)  ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของอาหาร 

ทางราชการ  เชน  เลขสารบบอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก.) 

   (๒.๔)  อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทตาง  ๆ  

ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

   (๒.๕)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว  เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด  วางสูงจากพ้ืน  

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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   (๒.๖)  น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด  ใชอุปกรณ 

ที่มีดามสําหรับคีบหรือตกัโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และตองไมมีส่ิงของอยางอื่นแชรวมไว 

   (๒.๗)  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวย  

น้ําไหลและที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๘)  เขียงและมีดตองมสีภาพดแียกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดบิ  และผักผลไม 

   (๒.๙)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรง  สะอาด  หรือวาง 

เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๑๐)  มูลฝอย  และน้ําเสียทุกชนิดไดรับการกําจัดดวยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๑๑)  หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาดมีอางลางมือที่ใชการไดดี  

และมีสบูลางมือใชตลอดเวลา 

   (๒.๑๒)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอน 

ที่สะอาดสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

   (๒.๑๓)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรยีมปรงุ  ประกอบ  จําหนายอาหาร 

ทุกครั้ง  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 

   (๒.๑๔)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิดหลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน 

ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

   (๒.๑๕)  ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภคโดยมีน้ํา 

และอาหารเปนส่ือใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 

   (๒.๑๖)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลปางตาไว 

ขอ ๑๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

 แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๖ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหประทับตราวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมี 

วัน  เดือน  ปที่ออกใบแทนพรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและใบตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายและผูปรุงอาหาร 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ประกาศกําหนด 
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เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามที่แจงไดชั่วคราว  ในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ี 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลปางตาไว 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปณยา  ประดาพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว   



ราง 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ. 2560 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

รายป (บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอย

ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

     ๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

     ๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

     ๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

     ๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

     ๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

     ๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

     ๒.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

  ขาพเจา.......................................................................อายุ.........ป สัญชาติ..............เชื้อชาติ.......... 

อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................. 

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

  (     ) ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

   สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................ 

สถานท่ีชื่อ..............................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร 

ตั้งอยูเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................หมูท่ี....................... 

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................. 

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

  (     ) ขอยื่นคําตอใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

   สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................ 

สถานท่ีชื่อ..............................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร 

ตั้งอยูเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................หมูท่ี....................... 

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................. 

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

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คือ 

   ๓.๑ .................................................................................................................................. 

   ๓.๒ .................................................................................................................................. 

   ๓.๓ .................................................................................................................................. 

หมายเหตุ ไดออกใบอนุญาต เลมท่ี.........................เลขท่ี................................/................................... 

ใบเสร็จรับเงิน   เลมท่ี.........................เลขท่ี............................ลงวันท่ี............................. 



-๒- 

แผนท่ีตั้งพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ ............................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................... 

 (     ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.............................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................... 

 

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

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

          (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

          (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

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

                                                              วันท่ี............................................................... 

 



-๓- 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (     ) ครบ 

    (     ) ไมครบ คือ 

     ๑. ......................................................................................................... 

     ๒. ......................................................................................................... 

     ๓. ......................................................................................................... 

ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายในวันท่ี............................................................ 

 

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (     ) ครบ 

    (     ) ไมครบ คือ 

     ๑. ......................................................................................................... 

     ๒. ......................................................................................................... 

     ๓. ......................................................................................................... 

ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายในวันท่ี............................................................ 

 

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

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

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

 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี................เลขท่ี..................../.....................   สํานักงาน..................................................... 

  อนุญาตให  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ชื่อ............................................................................ 

อายุ...................ป สัญชาติ......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................... 

แขวง/ตําบล............................................เขต//อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท....................................................... 

  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร ประเภท....................................................................................... 

สถานท่ีชื่อ........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 

  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................... 

แขวง/ตําบล............................................เขต//อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท....................................................... 

  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ................................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..........................................

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

  ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑ ตองปฏิบัติตามวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และ

ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง

ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

  ออกให ณ วันท่ี..................เดอืน.............................พ.ศ...................... 

  สิ้นสุดอายุ วันท่ี.................เดอืน..............................พ.ศ.................... 

 

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

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

                       เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 



 

 
 
 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี................เลขท่ี..................../.....................   สํานักงาน..................................................... 

  อนุญาตให  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ชื่อ............................................................................ 

อายุ...................ป สัญชาติ......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................... 

แขวง/ตําบล............................................เขต//อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท....................................................... 

  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร ประเภท....................................................................................... 

สถานท่ีชื่อ........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 

  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................... 

แขวง/ตําบล............................................เขต//อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท....................................................... 

  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ................................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..........................................

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

  ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑ ตองปฏิบัติตามวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และ

ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง

ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

  ออกให ณ วันท่ี..................เดอืน.............................พ.ศ...................... 

  สิ้นสุดอายุ วันท่ี.................เดอืน..............................พ.ศ.................... 

 

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

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

                       เจาพนักงานทองถ่ิน 


