
 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลกุดบง 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลกุดบงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดบงและนายอําเภอโพนพิสัย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดบงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตวน้าํ  เนื้อสัตว  ผลิตภัณฑท่ีไดจากสัตว  

ผัก  ผลไม  ธัญพืชและของอื่น ๆ  ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ 

หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารซึ่งผานกระบวนการทําแหง  โดยการอบ  รมควัน  

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใดเพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลง 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเครื่องเทศ  สมุนไพร  

มัสตารด  เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหาร

เพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต  การแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ   

การเก็บรักษา  หรือการขนสงซึ่ งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ท้ังนี้ 

ใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหารแตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหาร 

เพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย  เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการ 

ของอาหาร  เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร 
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  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ  ไดแก  ผูเตรียม  ผูปรุง  

ผูประกอบ  ผูเสิรฟ  ผูจําหนายอาหาร  ผูลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุม  

กํากับ  ดูแล  การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับหรือจัดสถานที่แหงใดเพ่ือดําเนินการ  ตอไปนี้ 

  (๑)  ประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลกุดบง  วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  เฉพาะผูขายของและผูชวย 

ขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานท่ีตลอดจนส่ิงอื่น 

ที่ใชในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่และบริเวณท่ีใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ที่ใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  

ไมชํารุด  และทําความสะอาดงาย 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

   (๑.๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานท่ีจําหนายอาหารเขาขาย

สถานที่สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

   (๑.๔)  มีความเขมของแสงสวางเพียงพอ  ตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ   

   (๑.๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๖)  โตะที่ใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือท่ีจําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

   (๑.๗)  โตะเกาอี้ที่ จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด   

ไมชํารุด 

   (๑.๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

  (๒)  สถานที่และบริเวณที่ใชทําสะสมอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  อาคารตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี   

ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๒)  จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีระบบการระบาย

อากาศที่เหมาะสม  ไมอับชื้น 

   (๒.๓)  มีชั้นวางสินคา  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพแข็งแรง   

ชั้นลางสุดมีความสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปรง  เพ่ือใหสามารถทําความสะอาด 

ใตชั้นวางสินคาได  ยกเวนกรณีบริเวณที่วางสินคาที่มีน้ําหนักมาก  อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ 

   (๒.๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๙ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 
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  (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา  

และน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานตามประกาศการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

  (๓)  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ 

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง 

วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

  (๔)  ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมท่ีมีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการ  และมีจํานวน

เพียงพอ   

  (๕)  หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ   

  (๖)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ   

  (๗)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวนโดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณท่ีเตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและที่บริโภคอาหาร  ท่ีลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแต 

จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม  ท้ังนี้  ประตูหองสวม 

ตองปดตลอดเวลา 

  (๘)  สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

  (๙)  สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  

รวมถึงสัตวเล้ียงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ สถานที่สะสมอาหารตองมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง 

  (๒)  หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ 

  (๓)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๔)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ออกจากบริเวณสะสมอาหาร 
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  (๕)  สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ 

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง 

วาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

  (๖)  สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๗)  มีการปองกันและการกําจัดแมลงและสัตวนําโรค 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการปองกันอัคคีภัยและอันตราย  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารบริเวณโตะ

รับประทานอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร   

  (๒)  กรณีที่ใชแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง  ใหใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และหามใชเมทลิแอลกอฮอลหรือเอทานอล  เปนเชื้อเพลิงในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  หรืออุนอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

  (๓)  จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใช

เชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่สะสมอาหารตองจัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกัน

อัคคีภัยที่อยูในสภาพที่ใชงานได  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 
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ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหารตองปลอดภัย  

ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานที่ จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

  (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร  ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๖ น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ใชในสถานท่ีจําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามา

ใหบริการ 

ขอ ๑๗ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔)  ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
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ขอ ๑๘ ตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุอันตราย  แยกบริเวณ

เปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหารตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมท้ังมีคําเตือน 

และคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว  กรณีท่ีมีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม  

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมีมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี 

โดยเด็ดขาด 

ขอ ๑๙ สถานที่สะสมอาหารจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจัดวางสินคาใหเปนสัดสวน  แยกตามประเภทสินคา  โดยเฉพาะสินคาที่เปน

สารเคมี  เชน  น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน  ตองแยกเก็บ

เปนสัดสวนเฉพาะ  หามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  เพ่ือปองกันการปนเปอนกับอาหาร 

  (๒)  แยกสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะ  และแยกสวน

จากสินคาปกติโดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๓)  เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิทที่อุณหภูมิหอง  สวนสินคา 

ที่ต องควบคุมอุณหภูมิตองเก็บในตู เ ย็น   โดยจัดวาง สินค าอย าง เปนระเบียบ  เปน สัดส วน   

ไมแนนจนเกินไป  และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  สินคาประเภทนม  ผลิตภัณฑนม  และเครื่องดื่ม   

ที่ผานการฆาเช้ือดวยระบบพาสเจอรไรส  ตองอยูในอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  ไอศกรีม 

และอาหารประเภทแชแข็งตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวาลบ  ๑๘  องศาเซลเซียส 

  (๔)  สินคาประเภทอาหารที่วางจําหนายตองจัดใหมีระบบหมุนเวียนตามลําดับอายุ

ผลิตภัณฑ 

  (๕)  ไมวางจําหนายสินคาที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหายหมดอายุ  หรือที่มี

ลักษณะผิดปกติ 

  (๖)  แยกสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะ  และแยกสวน

จากสินคาปกติโดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๗)  ดูแลรักษาบริเวณท่ีวางสินคาใหสะอาดและมีสภาพดี  และตองทําความสะอาด

บริเวณที่เตรียมอาหารทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 
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ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะอุปกรณและเครื่องใช   

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี   

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม   

  (๒)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓)  จัดใหมีชอนกลาง  สําหรับอาหารท่ีรับประทานรวมกัน 

  (๔)  ตูเย็น  ตูแช  ตองสะอาด  มีสภาพดี  ไมชํารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

ในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

  (๕)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  

ไมชํารุด   

ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใช

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใช ท่ีรอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในที ่

ที่สามารถปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื ่อ ง ใชทุกประ เภทใหสะอาดดวยวิธ ีก าร   

และสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๒ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนทองถิ่นที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทา

น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ ๒๓ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง 

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ  

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยตองหยุด

ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป   

  (๒)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองรักษาความสะอาดของรางกาย  สวมใสเส้ือผาและอุปกรณ

ปองกันที่สะอาด  และสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได   

  (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ  ท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได   

  (๕)  ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔ นอกจากขอ  ๒๓  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

ดานสุขลักษณะสวนบุคคลตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 
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  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดบงเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  ดวย 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ ๓๒ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดบงประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแก ผูแจงเพ่ือใช เปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรอง

การแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๘ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๔๐ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๑ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๔๒ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๔๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกุดบง 

ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ไพฑูรย  นาเหนือ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุบง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง 

  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปน 

การขายของในตลาด 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียมฉบับละ   

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร ๑๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑๕๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  

สองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

ลําดับท่ี 

 

รายการ 

คาธรรมเนียมฉบับละ   

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   

๓๐๐  ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
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