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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

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

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา   

และนายอําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“สถานที่ จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือ

นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริ เวณใด ๆ  ที่มิ ใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

ก. สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๒) พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกากําหนด 

 (๔) จัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกากําหนด 

 (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่ 

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 

 (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหาร

สวนตําบลชองสาริกา 
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ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๑) จัดสถานที่ตามกําหนดไวในขอ  ก.  (๑) - (๗) 

 (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบเรียบรอย 

อยูเสมอ 

 (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

 (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร

ไวใหเพียงพอปลอดภัยถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 

 (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 

 (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หรือบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใด  เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลชองสาริกา 

ขอ ๘ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอรับหนังสือรับรอง 

การแจง  งดเวน  การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือ

เปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ท้ังนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุ

กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตว  และแมลงนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลมิใหเปนที่เพาะพันธุ

แมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 
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(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใด  เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  ของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาท่ี  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลชองสาริกา 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค  

ในสถานท่ีนั้น 

(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทําประกอบ  

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะถูกสุขลักษณะสามารถปองกันส่ิงเปรอะเปอนได  

และหามนําอาหาร  หรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวยกัน 

(๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาด  รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียง 

อันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดมือใหบริการตองทําใหสะอาด  และผานความรอนฆาเชือ้โรคหรือกรรมวิธอีืน่ใด

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใด  เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลชองสาริกา 
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ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร   

ใหย่ืนคําขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๑  พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ  ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลชองสาริกากําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคที่หนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับที่กําหนดไว 

ในวรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจงตามแบบ  สอ.๓   

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการท่ีแจงเปนการชั่วคราว  ในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิได

ออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบรูณของคําขออนุญาตแลว

ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๔  

หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๕  แลวแตกรณี  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต 

พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ  กรณีไมสามารถออกใบอนุญาตได 

หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบรูณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม   

ความไมถูกตองหรือไมสมบรูณทั้งหมดแลว  ใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบรูณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนแกผูขออนุญาต  ใหสงคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบรูณ  

ใหทราบในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังอนุญาตได

ตามความที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามแบบ 

ที่กําหนดไวใหออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือการแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง   

หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
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กรณีการแจงไมถกูตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต

หรือผูแจงแลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูไดรับอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตอง 

ชําระคาธรรมเนียมดังกลาว   

ถาผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรอง

การแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับอนุญาตจะขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอ 

ตามแบบ  สอ.๑  หรือแบบ  สอ.๒  พรอมดวยหลักฐานที่องคการบริหารสวนตําบลชองสาลิกากําหนด 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาตการพิจารณาใหปฏิบัติตามขอ  ๑๔   

ขอ ๑๙ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงชําระคาธรรมเนียมเปนรายปนับตั้งแตวันออกหนังสือ

รับรองการแจงหรือวันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ขอ ๒๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป

หรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๒๒ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงความประสงคจะแกไขรายการ  

ในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๓ หากปรากฏวาใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญผูไดรับอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอใบรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมภายในสิบหาวัน

ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือการรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือการรับรองการแจง  ใหประทับตราสีแดง   

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณีและเลมที่  

เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนอนุญาตหรือหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๕ ผูใดจัดสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีที่มีพ้ืนที่ 

ไมเกินสองรอยตารางเมตร  โดยมิแจงตอเจาพนกังานทองถิ่น  และเคยรับโทษในความผิดนี้มาแลวครั้งหนึ่ง

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินการไว  จนกวาจะไดรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๓  วรรคสอง  ถายังฝาฝนอีก 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองป   

ขอ ๒๖ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจ  

ดังนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบพิจารณา 
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(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข 

ในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง  หรือตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน 

ในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๗ หากผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  

และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 

จะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวทันที

เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวไมเกินเจ็ดวัน 

เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 

ขอ ๒๘ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตอง  หรือมีการกระทําใด ๆ  ท่ีฝาฝน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดําเนินชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ 

ออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินกิจการใด ๆ   

เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ ถาผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําผิด  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

(๓) ไมปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออก

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตและการปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น  

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๕  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามขอ  ๒๕  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ 

การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตผูแทน 

หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับอนุญาตทราบ 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิน่ใหผูจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหยุดดาํเนนิกจิการ

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการหรือ 

ผูไดรับใบอนุญาตทราบแลวแตกรณี 

ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาวใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือ 

ใหปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทํางานของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวา 

ผูนั้นไดทราบหนังสือตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังตามขอ  ๑๕  วรรคสาม  ขอ  ๒๕  ขอ  ๒๗  หรือ   

มีคําส่ังไมออกออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามขอ  ๓๐  หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามขอ  ๒๘  ถาผูท่ีไดรับคําส่ัง 

ไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอผูออกคําส่ังตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  หรือตามกฏหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราว 

ขอ ๓๔ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  

โดยไมไดรับอนุญาตมีความผิดมาตรา  ๗๒  วรรคแรกแหงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  

โดยไมมีหนังสือรับรองการแจงตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคแรก

ตามแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๘  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  

แหงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๖ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร 

หรือหลักฐานขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามขอบัญญัติขอ  ๒๖  มีความผิดมาตรา  ๗๙   

แหงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารท่ีสะสมอาหารผูใด  ดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๗  

วรรคสอง  ขอ  ๒๕  หรือ  ๒๗  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรมีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แหงตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๘ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ  ๒๘  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขมีความผิดมาตรา  ๘๑  แหงตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๙ ผูใดไมปฏิบัติตามขอบัญญัติขอ  ๑๗  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๒  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๗  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๓  แหงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๔  แหงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตใหตั้งหรือใชสถานที่เอกชนเปนสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารกอนใชขอบัญญัตินี้  ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นไดตอไปเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต   

หรือเปนผูท่ีไดรับแจงและไดหนังสือรับรองการแจงตามขอบัญญัตินี้แลว  แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ

และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป  ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตพรอมแจง 

ตามขอบัญญัตินี้  กอนการดําเนินกิจการ 

ขอ ๔๓ ผูใดดําเนินกิจการที่เขาเงื่อนไข  ตองไดรับอนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามขอบัญญตัินี ้ อยูกอนใชขอบัญญัตนิี้  ใหผูนั้นย่ืนคาํขออนญุาตหรือแจงเจาพนกังานทองถิ่นภายใน  ๙๐  วัน  

นับแตวันที่ขอบัญญัติใชบังคับ 

ขอ ๔๔ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวดวยขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๑ 

(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๒ 

(๓) ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๓ 

(๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๔ 

(๕) หนัง สือรับรองการแจง จัดตั้ งสถานที่ ท่ี จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.๕ 

(๖) คําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.๖ 

(๗) คํารองขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ.๗ 
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ขอ ๔๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชองสาริการักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พศวัตร  รักด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชองสาริกา 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาท) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๕  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๕๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๓๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 


