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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลกะเปาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

และนายอําเภอคีรีรัฐนิคม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปาตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกะเปาแลวสิบหาวัน   

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนที่ ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้   

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขา สู รางกายไมวาดวยวิธี ใด ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี   

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือที่สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรบัเก็บอาหารอนัมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือขอเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๓ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๔ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๕ ผูจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  ประกาศ  

คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายในตลาดจะตองย่ืนคํารับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะเปาประกาศกําหนด 

ขอ ๗ เมื่อผูใดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมถูกตอง  พรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานสวนทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนัง สือแจงการขยายเวลาและเหตุ จําเปนแตละครั้ ง ให ผู ขออนุญาตทราบ 

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงเขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปาเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดไว

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๑ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกะเปา 
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ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาท่ีทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองอันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
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ขอ ๑๖ คําส่ังใหพักใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักที่ทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรบัทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนในอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะเปากําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทรายภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสิบหาวันทําการนับแต 

ที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรอง 

การแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดใน

ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแต 

วันท่ีไดรับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

กรณีขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจง

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง

ตอเขาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  และเคยไดรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง   

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น

ห ยุดดํ า เนินกิ จการจนกว าจะ ได ดํ า เนินการแจ งต อ เ จ าพนัก งานท อ งถิ่ นตามมาตรา   ๔๘   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังฝาฝนอีกใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 
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ขอ ๒๓ การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง 

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดรับทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง 

หรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่น  

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองมีระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปรารถนา  จันทรพฤกษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกะเปา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา   

  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2558 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี  ไมเกินสองรอย  ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร   100 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร  แตไมเกิน  25  ตารางเมตร 300 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  25  ตารางเมตร  แตไมเกิน  50  ตารางเมตร 500 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร  แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 800 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 1,000 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี  เกินสองรอย  ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 1,500 

 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  500  ตารางเมตรข้ึนไป 2,000 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 

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

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

  ขาพเจา......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ....................... 

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

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

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  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 

(1) รูปถายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(3) หนังสือจดทะเบียน  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
(4) หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(5) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

(๕.๑)  หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการ  ฯ  (กรณีกิจการสปา  นวดเพ่ือสุขภาพ) 
(๕.๒)  ใบรับรองแพทย  (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓)  รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอม  ฯ  (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทํา  ฯ) 
(๕.๔)................................................................................................................ 
(๕.๕)................................................................................................................ 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

            (................................................)/ขอตอใบอนุญาต 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (  )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 
 (  )  เอกสารไมครบ  และไดดําเนินการแลว  ดังนี้ 
  1)..................................................................................................................................... 
  2)..................................................................................................................................... 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  1)..................................................................................................................................... 
  2)..................................................................................................................................... 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ................................................................................................... 

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

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

คําส่ัง  เจาพนักงานทองถิ่น 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

 

(หนาหลัง) 



 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ท่ี  พง  71705/........................... 

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

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

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

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

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

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง  การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

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

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบลกะเปา  อําเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

(ลงชื่อ)    เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1.  กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณเอกสารไมครบถวน  เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล 

                   การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน  15  วันนับแตท่ีไดรับคาํขอ 

  2.  จัดทํา  2  ฉบับ  มอบผูแจงหน่ึงฉบับ  เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ 

 



 

         แบบ  สอ.4 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

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

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

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

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

  1.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ..........................
พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  2.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

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

  3.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................. 

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

  4.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  เรื่อง  สถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2558  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะ 
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง 

   4.2  ............................................................................................................................ 

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

 

(ลงชื่อ) 

(......................................) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 



 

แบบ  สอ.6 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล   

ชื่อ...................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.........................................................อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย........................... 

ถนน.........................หมูท่ี...........ตําบล...........................อําเภอ...........................จังหวัด..................................... 

โทรศัพท............................. 

  1.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ..........................
พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  2.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

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

  3.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................. 

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

  4.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  เรื่อง  สถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2558  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะ 
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง 

   4.2  ............................................................................................................................ 

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

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



 

 

 

 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต)  ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ 

………………………ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง  จําหนายอาหาร  ประเภท................................................ 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ.................................. 

จังหวัด................................โทรศัพท..................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท.............. 

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

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

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   1)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี  (กรณีสูญหาย) 

   2)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   3)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   4)    หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   5)    สําเนาทะเบียนบาน 

   6)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป 

   

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

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

 

 

หมายเหตุ  (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (2)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั  ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

   (3)  ใสเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาขอความท่ีตองการ/ใช   

เลขท่ี........................ 

วันท่ี......................... 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


