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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองคงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและนายอําเภอคง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  บังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบ  หรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวย  หรือไมก็ตาม  และหมายความ

รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาว  หรือเปนครั้งคราว   

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่  

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค  

ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่  

หรือทางสาธารณะ  ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อจะตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกิน  หรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาไปสูรางกาย  ไมวาโดยวิธี ใด   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งไดรับอนุญาต  หรือหนังสือ

รับรองการแจงผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๘ องคประกอบของส่ิงปลูกสราง  สุขลักษณะของตลาด  และสถานที่จําหนายอาหาร  

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  สุขลักษณะสวนบุคคลของผูขายของในตลาด  ผูรับใบอนุญาต  ผูประกอบ  ปรุง  

จําหนายและเสิรฟในสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ ๙ การขอรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงตามความในขอ  ๕  และขอ  ๖   

ใหย่ืนเรื่องตอเจาพนักงานทองถิ่นตามท่ีกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูแจง  หรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงหรอืผูไดรับใบอนุญาตจะบอกหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสีย

คาธรรมเนียมหรือคาปรับครบจํานวน 

ขอ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหมีอายุหนึ่งป

นับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองคง   

ซึ่งเปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การขอตอใบอนุญาตตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนยีมแลว

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองปดแสดงไวในที่ เปดเผยเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
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ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง  

ภายในสิบหาวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหารอยูกอนแลวในวันที่

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลนี้มีผลบงัคับใช  ใหย่ืนเรื่องตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบอนุญาต  

หรือหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับตั้งแตขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฉบับนี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบท  เงื่อนไข  หลักเกณฑ  วิธีการท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนี้   

หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติ  

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูที่ไดรับใบอนุญาต 

จัดตั้งตลาดเจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่นในการดําเนินการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ 

ของตลาด  ไดแก  การจัดระเบียบ  และกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  การจัดหมวดหมูสินคา  

การดูแลความสะอาดของแผงขายสินคา  การรวบรวมมูลฝอย  การลางตลาด  และการอื่น  เชน  การอบรม

ผูขายของและผูชวยขายของ 

ขอ ๑๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคา  หรือในขอบเขต 

ที่จัดไวให  หามวางลํ้าแผงขายสินคา  หรือขอบเขต  หรือตอเติมแผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวาง 

ทางเดินตลาดและหามวางสินคาสูงจากพ้ืนเดิมเกินหนึ่งรอยหาสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๘ สุขวิทยาสวนบุคคลของผูขายของ  และผูชวยขายของในตลาด  ผูประกอบ  ปรุง  

จําหนาย  เสิรฟ  ในสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้ 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการรายใดไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สายัณห  มานกลาง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองคง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง   

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด   

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และไมใช 

การขายของในตลาด                                                                                                              

          ชั้น  ๑  ฉบับละ 

          ชั้น  ๒  ฉบับละ 

          ชั้น  ๓  ฉบับละ 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 

เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

เกิน ๓๕๐ ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

เกิน ๒๐๐ ไมเกิน ๓๕๐ ตารางเมตร 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

การแจง การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใด  

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใช

เปนการขายของในตลาด  

           ชั้น  ๑  ฉบับละ 

           ชั้น  ๒  ฉบับละ 

           ชั้น  ๓  ฉบับละ 

 

 

 

 

 

๒๐๐ 

๑๕๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

เกิน ๑๐๐ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

เกิน ๕๐ ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


