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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลงิ้วรายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายและนายอําเภอเมืองลพบุรี  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตาํบลงิว้ราย  วาดวย  การตลาด  สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 
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(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือทางสาธารณะ 

ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  ทั้งนี้ 

ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ

ที่จัดไวสําหรับเกบ็อาหารอันมสีภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมี

การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา 

ใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใดที่เปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่

กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจง  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  ประกาศ  

คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่ท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและ

ใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุเมือ่ไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลงิ้วราย 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาท่ีทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ  ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

(๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวนัที่ไดรบัแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถกูตองภายในสิบหาวันทําการนับแตที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

ตามวรรคหนึ่ง 



หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบ 

การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงาน

ทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามท่ีระบุไวในบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่น  ตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะไดดําเนินการ

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไว

ตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือ 

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่น

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลาวัน  ดีเอม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย 

 



บัญชีคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร - 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร - 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

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

 

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

 

  ขาพเจา..............................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ...................... 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวดั.......................................หมายเลขโทรศัพท............................. 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ 
  (     )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................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 ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต 
ดังนี้ 

(๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการสปานวด 
   เพ่ือสุขภาพ) 

(๕.๒) ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทําฯ) 
(๕.๔) ................................................................................................................ 
(๕.๕) ................................................................................................................ 
(๕.๖) ................................................................................................................ 

 



 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาต/ขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (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 

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ท่ี ลบ ๗๖๗๐๑/........................                                    ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

        อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

 

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

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

จาก...........................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล.......................................

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

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหารแลว 

 

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

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบลง้ิวราย อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 

(ลงชื่อ)    เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

   นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ๑.  กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล

           การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

                ๒.  จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 



 

 

          

 

 

 

 

 

  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

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

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

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

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

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ..........................

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

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

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

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

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเ ก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

  ออกให ณ วันท่ี........เดือน...................พ.ศ............หมดอายุวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ......... 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

    หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ชื่อ...................................................................อายุ..............ป สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.................................................................... 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมูท่ี........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท............................. 
  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ..........................
พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................. 
วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................ 
   
ออกให ณ วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ.................หมดอายุวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ.............. 
 
 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 



 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ 
……………………………ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง จําหนายอาหาร ประเภท............................... 
สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ................................. 
จังหวัด................................โทรศัพท..................................... 
  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหาร 
ประเภท................................เนื่องจาก............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 
   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 ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตนั้น 
                    สูญหายมาดวย 
     (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย 
     (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

เลขท่ี.................................... 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


