
 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวยและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  สถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหมื่นไวยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  (๑) ขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

  (๒) ขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

หัวหนาสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  หรือพนักงานสวนตําบลผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ท่ีจัดไวใหเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 

หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตัง้จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๗ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งไดรับใบอนุญาต  หรือหนังสือ 

รับรองการแจง  และผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น  หรือเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
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ขอ ๙ ขอความในขอ  ๗  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรอืไดรับหนังสือรับแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  ไมสงกล่ินรบกวน 

   (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลเพียงพอที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุข   

และตามคาํส่ังเจาพนกังานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

       (๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  ก.  (๑) – (๗) 

       (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน 

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

       (๓)  ผนังและบริเวณปรุงอาหารตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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       (๔)  จัดใหมีภาชนะ  และอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามมาตรฐานท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวยกําหนด 

       (๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

     (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ  และสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

     (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

     (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้าํเสีย  ตามคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขและคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

     (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๑ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย   

ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
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  (๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวย  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยในเรื่องใด 

หรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ  ในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ  ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  ปฏิบัติไมถูกตอง

ตามขอบัญญตัินี ้ กฎกระทรวง  ขอกําหนดของทองถิ่น  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข   

หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวา 

จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที  และตองทํา 

เปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือดําเนินกิจการ 

ไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย 

เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ังแลว   

ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๓  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝาฝน

ตอขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

โดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร  แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข   

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๖  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่ง

ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา 

 

หมวด  ๔ 

การแจงและหนังสือรับรองการแจง 

ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๖ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงเปนไปตามแบบกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําหนังสือรับรองการแจงเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

ขอ ๑๘ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๐ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาที่หนงัสือไปถึง  หรือวันปดหนังสือ   

แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๕ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรงุในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมกีารปองกนัสัตว  

นําโรคของสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอนัตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงอื่นใดแชหรือเก็บรวบรวมไดดวย 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนบัแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใช 

ไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒  โดยอนุโลม   

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวนัแตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุ 

ไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๓๑ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูทําหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวย 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๓ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอย 

ตารางเมตร  โดยไมไดรับใบอนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท   

ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร   

โดยไมมีหนังสือรับรองการแจงตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท   

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอกําหนดในขอ  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท   

ขอ ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน   

หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิหนาท่ีของเจาพนกังานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท   

ขอ ๓๖ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด 

ดําเนินกิจการ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๙  หรือขอ  ๓๐   

วรรคสอง  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ  ๑๓  วรรคสอง  โดยไมมีเหตุ 

หรือขอแกตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหารอยบาท 
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ขอ  ๓๘  ผูใดไมปฏิบัติตามขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอ  ๒๔  หรือขอ  ๒๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๔๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหารอยบาท  และปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทตลอดวันที่ยังฝาฝน 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

มีอํานาจเปรียบเทียบ 

เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ  ใหถือวา 

ความผิดนั้นเลิกกัน 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา 

ดังกลาว  ใหดําเนินคดีตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๔๑  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  (ฉบับที่  ๑)  อยูกอนขอบัญญัตินี้ 

มีผลบังคับใช  ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ไดแจง 

และไดรบัหนงัสือรับรองการแจงตามขอบัญญัตินี้แลว  แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงค 

จะดําเนินกิจการตอไป  ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วัชรนิทร  พัดเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหมืน่ไวย   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหม่ืนไวย 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

ลําดับท่ี 
 

รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรและมิใชการขายของในตลาด 

๑.๑ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

๑.๒ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตร  

      ถึง ๒๕ ตารางเมตร 

๑.๓ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร  

      ถึง ๕๐ ตารางเมตร 

๑.๔ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  

      ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 

๑.๕ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  

      ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

 

๒๕๐ 

 

๓๕๐ 

 

๘๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร และมิใชการขายของในตลาด 

๒.๑ สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

๒,๐๐๐ 

๓ คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต  เปนไปตามขอ ๑ และ ๒  

๔ คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําขอเลขที่          /            . 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการ................................................................................................ 
 

 เขียนที่....................................................... 
 วันที่........................................................... 
 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ............... 
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ........................................จังหวัด........................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
     □  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
     □  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่...................................................................    
............................................................................................................................................................................... 
     □  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
     □  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
     □  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
     □  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
     □  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวยประกาศกําหนด คือ 
          (๑)  ...................................................................................................................................... 
          (๒)  ...................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                    (ลงช่ือ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                        (.........................................................) 
 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 

เลขที่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน □  ครบ 

□  ไม่ครบ  คือ 
     ๑).......................................................... 
     ๒).......................................................... 
     ๓).......................................................... 

 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
              (....................................................) 
             ตําแหน่ง....................................................... 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
เลขที่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน □  ครบ 

□  ไม่ครบ  คือ 
     ๑).......................................................... 
     ๒).......................................................... 
     ๓).......................................................... 

ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
              (....................................................) 
                                                             ตําแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ............................................................................ 
เล่มที่................/เลขที่....................../....................... 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................................................. 
สัญชาติ.............ต้ังอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท.................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.........................อําเภอ........................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่......................ลงวันที่....................................................................... 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
      (๔.๑)........................................................................................................................................... 
      (๔.๒)........................................................................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................................พ.ศ..................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นอายุวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ..................... 
 
 
                                        (ลงช่ือ)................................................................ 
                                                               (...............................................................) 
                                                      ตําแหน่ง............................................................... 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
            (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                                                                                                (มีต่อด้านหลัง) 
 



   
                                                                                                                       (ด้านหลัง)   
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําขอเลขที่          /            . 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 

 
 

แบบคําขอแจ้ง 
จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
 เขียนที่..................................................... 
 วันที่......................................................... 
 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ............... 
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..............................................................................................................อยู่บ้านเลขที่..........................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ........................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์........................................
ผู้ขอแจ้ง 
 ๒. ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท.......................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.........................อําเภอ........................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.............................................. 
 ๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
     □  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.................) 
     □  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่...................................................................    
............................................................................................................................................................................... 
     □  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ) 
     □  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
     □  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวยประกาศกําหนด คือ 
          (๑)  ...................................................................................................................................... 
          (๒)  ...................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                    (ลงช่ือ).........................................................ผู้ขอแจ้ง 
                                        (.........................................................) 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับแจ้ง 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท.......................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.........................อําเภอ..........................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์................................................. 
เลขที่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน □  ครบ 

□  ไม่ครบ  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
              (....................................................) 
             ตําแหน่ง....................................................... 
 

 
ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรับแจ้ง 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท.......................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.........................อําเภอ..........................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์................................................. 
เลขที่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน □  ครบ 

□  ไม่ครบ  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... 
 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นภายใน............วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
              (....................................................) 
                                                             ตําแหน่ง....................................................... 



 
  

 
 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
เล่มที่................เลขที่....................../....................... 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้...................................................................... 
สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................ประเภท........................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.........................อําเภอ........................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (.................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่......................ลงวันที่.......................................................................... 
 (๒) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย 
 (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
      (๓.๑)........................................................................................................................................... 
      (๓.๒)........................................................................................................................................... 
 (๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ................ 
 
 
                                        (ลงช่ือ)................................................................ 
                                                               (...............................................................) 
                                                      ตําแหน่ง............................................................... 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
คําเตือน  (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
                 ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
            (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา   
                 หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ  ๒๐  ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

                                                                                                                (มีต่อด้านหลัง) 



   
                                                                                                                       (ด้านหลัง)   
 

รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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