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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  วาดวยสถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

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

องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

และนายอําเภอแวงนอย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวตั้งแตเมื่อได 

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใชหรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถงึส่ิงอื่นใดที่เปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๔  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๕  ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๖  ผูขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต  หรือ

หนังสือรับรองการแจงผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
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หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  ประกาศ  

คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวประกาศกําหนด 

ขอ  ๘  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ  ๙  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๑๐  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธ 

ขอ  ๑๑  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและ

ใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเทานั้น 

การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง

ชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

กรณีผูที่มีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทานางแนว 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ  ๑๖  ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให ผู ไดรับ 

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ  ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับ

ใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไว



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น 

ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสิบหาวันทําการนับแตท่ีไดรับแจงจาก

เจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบ

การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่น

ใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๕  ในกรณีผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไวในบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  และเคยไดรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๖  การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ 

แจงให ผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๑๒๓ 
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ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่น  

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิบเอก  จวง  เหชัยภูมิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนว 



 

บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 
๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่ใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
        เขียนที่.................................................. 
      วันที่....................เดือน......................พ.ศ. ........................ 
 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ......................ปี   สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................ถนน...................แขวง/ตําบล............................. 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   ) สถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.................................................................. 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 
 (   ) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................................. 
มีคนงาน................คน  เคร่ืองจักรกลขนาด.........................แรงม้า  พ้ืนทีดํ่าเนินการ........................ตารางเมตร 
 (   ) ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจําหน่าย.................................................................................... 
เป็นประจํา/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด  พ้ืนทีดํ่าเนินการ....................................ตารางเมตร 
 (   ) กจิการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสนิค้าประเภท.......................................... 
บริเวณ..........................................................................โดยวิธีการ........................................................................ 
 (   ) กจิการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
   เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที่............................................................................ 
   เก็บ ขนและกาํจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่...................................................... 
   เก็บ ขน มลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่........................................................................... 
   เก็บ ขน และกาํจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจดัที่............................................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังน้ี 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน  ๒  รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
(๕.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดต้องจัดทําฯ 
(๕.๔).......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบโดยสงัเขป 

 

 
 

 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความ เอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
              (..............................................) /ขอตอใบอนุญาต 

 
การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

(   ) เอกสารการขออนุญาตครบถวน 
(   ) เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว  ดังนี้ 

1) ........................................................................................................................................... 
2) ........................................................................................................................................... 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

1) ........................................................................................................................................... 
2) ........................................................................................................................................... 

(   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ............................................................................................................... 
      
                                                       (ลงชื่อ).........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
               (.......……………………………..) 

คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน 
 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
       
                                                                  (ลงชื่อ)............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                  (...........................................) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

 
 
 



 
ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
ท่ี ขก ๘๐๗๐๑/.......................... 
        ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
     วันท่ี.......................เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 ขาพเจา...........................................................................................ตําแหนงเจาพนักงานทองถ่ิน ไดรับแจง
จาก...........................................................................อยูบานเลขท่ี....................ตําบล.................................... 
อําเภอ......................................จังหวัด............................................เพ่ือขอรับ 
  ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
  หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
แลว เม่ือวันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ..................ชือ่สถานประกอบการ “...........................................” 
สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี..................ตําบลทานางแนว  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
 
      (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
       (.........................................) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ๑. กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล   
                         การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 
  ๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 
เลมท่ี.........................เลขท่ี.............../.....................   สํานักงาน............................................... 
 
  อนุญาตให บุคคลธรรมดา           นิติบคุคล   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 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

๔.๒ ............................................................................................................................... 
  
 ออกให ณ วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ. ...........  สิ้นอายุวันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ................. 
 
     (ลงชื่อ) 
                (....................................................) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
                          เจาพนักงานทองถ่ิน 
                           
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 
เลมท่ี.........................เลขท่ี.............../.....................   สํานักงาน............................................... 
 
 เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให                       บุคคลธรรมดา           นิตบิุคคล       
ชื่อ-สกุล ......................................................... อายุ..................ป   สัญชาต.ิ....................................................  
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 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

๔.๒ ............................................................................................................................... 
  
             ออกให ณ วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ. ............  สิ้นอายุวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ. ................. 
 
     (ลงชื่อ) 
             (....................................................) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
                   เจาพนักงานทองถ่ิน 
                     
 
 
 
 
 
 



              เลขท่ี................................... 
              วันท่ี.................................... 
              ลงชื่อ...................................ผูรับคําขอ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

      เขียนท่ี....................................................... 
     วันท่ี.....................เดือน.......................พ.ศ. .................................. 
 ขาพเจา ........................................................................... (ชือ่ผูรับอนุญาต)  ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ
............................................. ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหาร 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 ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

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

 
หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 
   (๓) ใสเครื่องหมาย       ลงในชอง          หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


