
 หนา  ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสะสมอาหาร  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังมะนาว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวและนายอําเภอปากทอ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลวงัมะนาว  นับตั้งแตวันที่ไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรอืปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 



 หนา  ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคาร 

และรวมพ้ืนที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตท่ีแนนอนใหคํานวณจากแนวเขต

ของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น 

  (๓)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔)  สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ   ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้น  โดยใหพิจารณา

จากลักษณะพ้ืนที่ท่ีประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไมใหมีใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณพ้ืนที่ประกอบกิจการ  

กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวมนั้น 



 หนา  ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ที่มีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารท่ัว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณ 

ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ 

ของหองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะชั้นวางสินคาอื่น ๆ  

ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่หองน้ําหองสวม 

และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมดใหคํานวณ 

พ้ืนที่ของอาคารทั้งหมดกรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ใหหมายถึง 

กึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 

  (๒)  สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง 

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังทั้งหมด 

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ 

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวมและออกใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคาร

โกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  

แยกแตละโกดัง 

กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดงันั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหาร

ของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี   

ใหแตละเจาของ 

ขอ ๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ ๙ การจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร 

ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  (๒)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถงับรรจุกาซตองตัง้อยูในที่ปลอดภัย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ 

และบริโภคไวใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนใหมีสบู 

หรือน้ํายาลางมือไดตลอดเวลา 

  (๖)   จัดใหมีระบบบําบัดน้ํ า เ สียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ไมตั้งอยูในที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน   

ใกลชิดกับท่ีฝงศพ  ที่เก็บศพ  ท่ีเผาศพ  ที่ท้ิงหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใด 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๘)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง 

  (๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา  ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐)  จัดใหมีแสงสวาง  และมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอ   

  (๑๑)  จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอ   

  (๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานทีป่ระกอบการคาและทําใหสุขลักษณะเปล่ียนแปลง 

ไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิง  หรืออุปกรณ  หรือเครื่องมือดับเพลิงท่ีเหมาะสมจํานวน

เพียงพอและอยูในสภาพใชไดสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม   

  (๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันที่มีพัดลม

ดูดควันและสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ 

  (๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๓)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ตองเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือตามคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๖)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ที่ไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนายอาหาร 

บางประเภทหรือชนิดใดได 



 หนา  ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ 

ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย 

  (๒)  ผูจําหนาย  ปรุง  และใหบริการอาหาร  ตองไมเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ   

และตองไมเปนโรคติดตอรายแรง 

  (๓)  หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  ปรุง   

สะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบแลว

ปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลางภาชนะ

อุปกรณตองทําในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และที่เก็บสะสมอาหารตองปองกันสัตวนําโรคได 

  (๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา  กรณีน้ําดื่ม

เครื่องดื่มน้ําผลไม  ตองสะอาดและควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือมีอุปกรณ

ที่มีดามตักโดยเฉพาะ  ผักสดและตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุง  ตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไมน้ําที่ใช 

ปรุงประกอบ  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

  (๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะท่ีใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา 

หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได  โดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอในสวน 

ของน้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือตักโดยเฉพาะ  

ไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

  (๖)  หามมิใหใชภาชนะที่อาจทําใหสารเคมี  ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ภาชนะ

ที่ทําดวยสังกะสี  หรือตะกั่ว  มาใชในการตมหรือปรุงอาหารท่ีมีเกลือปนอยูดวย 

  (๗)  หามมิใหขายอาหาร  อันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค 



 หนา  ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบท่ีถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหาร  และปลอดภัย 

  (๙)  ภาชนะท่ีใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก 

  (๑๐)  ไมขายอาหารใหผูปวยท่ีเปนโรคติดตอท่ีมีสภาพนารังเกียจ  บริโภคในสถานท่ี

ไดรับอนุญาต 

  (๑๑)  เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

  (๑๒)  หามมิใหนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานที่ประกอบอาหาร 

  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ   ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรอง

การแจง  งดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  เพียงเทาที่เห็นสมควร  

หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารนั้น   

ทั้งนี้  การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ 

ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา  ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนดไว 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา  ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตาํบลวังมะนาวกําหนดไว  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน

ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา  ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 



 หนา  ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดโดยงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๙  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 



 หนา  ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกป  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวังมะนาว 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หัส  คําทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัมะนาว   



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 

 เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คา 

ธรรมเนียม

(บาท) 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

๔ 

-   ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใด  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

       ตามมาตรา ๓๘  

- หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขาย

ของในตลาด ตามมาตรา ๔๘  

- ใบแทนใบอนุญาต  

- ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ  

 

๑๐๐ 

 

 

๕๐ 

 

 

๒๐ 

๒๐ 
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