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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  วาดวยสถานที่ 

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  องคการบริหาร

สวนตําบลสําราญใตโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตและนายอําเภอสามชัย  

จึงตราขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตแลวหนึ่งรอยย่ีสิบวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค
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ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

  “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 ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
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ขอ ๗ ผูขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  ประกาศ  

คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 
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ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสําราญใต 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูก ส่ังพักใบอนุญาตตั้ งแตสองครั้ งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูก ส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวนัที่ไดรบัแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถกูตองภายในสิบหาวันทําการนับแตที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดรับทราบการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามท่ีระบุไวในบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเคยไดรับ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอืวาผูนัน้ไดทราบหนงัสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่น

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สนิท  บาทขุนทด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสําราญใต 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ ึ่งมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ 

ตารางเมตร 

๕๐๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ 

ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

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

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

  ขาพเจา..............................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ.......................... 

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

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (     )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................. 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................. 

มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงมา พ้ืนท่ีดําเนินการ.....................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดท่ีมีการจําหนาย.................................................................... 

เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนท่ีดําเนินการ.............................ตารางเมตร 

  (     )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท....................... 

...................................บริเวณ..................................................โดยวธิีการ..................................................... 

  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

             เก็บขนสงปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี.......................................................... 

             เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี..................................... 

             เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................... 

             เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบ อนุญาต 

ดังนี้ 

 (๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 

(๕.๒) ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 

(๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทําฯ) 

(๕.๔) ................................................................................................................ 

(๕.๕) ................................................................................................................ 

(๕.๖) ................................................................................................................ 

 



 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความ เอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

                (................................................) /ขอตออายุใบอนุญาต 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

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

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

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................... 

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

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

คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

(หนา้หลงั) 



 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ท่ี กส ๘๐๐๐๑/........................... 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

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

ขาพเจา................................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน 

ไดรับแจงจาก...................................................อยูบานเลขท่ี...........................ตําบล.......................................

อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

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

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

 

(ลงชื่อ)           เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

  นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ ๑.  กรณคีําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผลการ 

                  พิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคาํขอ 

๒.  จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหน่ึงฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ. ๔ 

 

 

 

 
 

 

 

                                         ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี............เลขท่ี............../...............   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

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

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

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

ตําบล...........................อําเภอ................................จังหวัด.....................................โทรศัพท............................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท............................................................สถานท่ีชือ่

............................................ พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

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

ตําบล......................................อําเภอ.................................จงัหวัด..................................... 

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

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลสําราญใต วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจา

พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

  ออกให ณ วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................     สิ้นอายุวันท่ี......................

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

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

(ประทับตรา อบต.) 

http://web.yotathai.com/uploads/7/8/5/4/7854144/1419986_orig.png�


 

แบบ สอ. ๖ 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี............เลขท่ี............../...............   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล  

ชื่อ...................................................................อายุ..............ป สัญชาติ........................................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................

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

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด....................................โทรศัพท............................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท............................................................สถานท่ีชือ่

..............................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

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

ตําบล...........................อําเภอ............................................จงัหวัด..................................... 

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

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลสําราญใต วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจา

พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

   

ออกให ณ วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ...........................สิ้นอายุวันท่ี..............

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

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

(ประทับตรา อบต.) 

http://web.yotathai.com/uploads/7/8/5/4/7854144/1419986_orig.png�


 

 

 

 

 

 

 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

------------------------------------------------------ 

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

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการ

ชื่อ…………………………………………………………ไดรับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจง จําหนายอาหาร ประเภท

.....................................................................สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...................หมูท่ี........................

ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด............................โทรศัพท..................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท

....................................................................................เนื่องจาก..................................................................... 

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

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

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

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

 

 
 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

   (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

 

 

เลขท่ี........................ 

วันท่ี......................... 

ลงชื่อ.......................ผูรับคําขอ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


