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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม  ว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 
และนายอําเภอชนบท  จึงตราขอ้บัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดเพียขอมแล้วเจ็ดวัน   

บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 
ที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญตัินี้   
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหรือลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่   
(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติด

ให้โทษตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี   
(๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน  อาหาร  

สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส   
“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 

ที่สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  
ซึ่งต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น 
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น   

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุง  พลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือสิ่งที่ 
สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว้
สําหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราว 
หรือตามวันที่กําหนด   
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ข้อ  ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  กรณีที่สถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง   

ข้อ  ๕  ความในข้อ  ๔  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ  ดังนี้   
  (๑)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
  (๒)  การขายของในตลาด   
  (๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
ข้อ  ๖  ผู้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้   
  ก.  สถานที่สะสมอาหาร   
   (๑)  ไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
   (๒)  พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย   
   (๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมกําหนด 
   (๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมกําหนด   
   (๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมกําหนด   
   (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ   
   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   

  ข.  สถานที่จําหน่ายอาหาร   
   (๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดใน  ก.  (๑)  –  (๖)   
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   (๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ   

   (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย   
   (๔)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมกําหนด   

   (๕)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๖)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ   
   (๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
   (๘)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   

ข้อ  ๗  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

ข้อ  ๘  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขอ
หนังสือรับรองการแจ้ง  งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  เพียงเท่าที่
เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผ่อนผันนั้น
ต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ข้อ  ๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานท่ีจําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค   
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  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   

  (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ   
  (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ   
  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจ้าหน้าที่และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 

ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  
ปรุง   เ ก็บรักษาอาหาร   ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ   อุปกรณ์   น้ํ า ใช้   และของอื่น  ๆ   
รวมทั้งสุขลักษณะส่วนตัวของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  วางเก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน 
สัตว์นําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา
ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษา
เคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้อยู่เสมอ   

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ใช้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถ
ป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือของสิ่งใดแช่หรือเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน   

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้ง
ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น   

  (๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ     

  (๖)  จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ   
  (๗)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือ

น้ําแข็ง  โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๘)  ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดเพียขอม   

ข้อ  ๑๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  และไม่จ้าง
หรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร    

ข้อ  ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมีพื้นที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ   
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ  เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ก่อนจัดตั้ง  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่แก่ผู้แจ้งตามแบบเพื่อใช้
เป็นหลักฐาน  ในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้
ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามที่ขอ   

ข้อ  ๑๓  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต
หรือการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต 
ตามแบบหรือออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบแล้วแต่กรณี   

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนด 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แจ้ง  ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือแจ้ง
แล้วแต่กรณี  ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการท่ีจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว   

การแจ้งความตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต   
ผู้แจ้งผู้แทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งแล้วแต่กรณีทราบ  ในกรณีไม่พบตัว



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรือไม่ยอมรับหนังสือ  ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือนั้นไว้ใน 
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผู้รับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ
ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปิดหนังสือแล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๔  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับ
ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ   

ข้อ  ๑๕  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ออก
หนังสือรับรองการแจ้ง   

ข้อ  ๑๖  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการ
ต่อไปให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ข้อ  ๑๗  หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ข้อ  ๑๘  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที่กําหนดเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  
พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   
  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   
ข้อ  ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้   
  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ 

แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน   
พร้อมทั้งลายมือชื่อ  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ 
ต้นขั้วใบแทน   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุสาเหตุ 
การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่กรณี  
และเล่มที่  เลขที่  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง   

ข้อ  ๒๐  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมประกาศกําหนด   
ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้จะต้องระวางโทษตาม 
มาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  ข้อบัญญัติหรือคําสั่งอื่นใด  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเวช  ศรีวงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม
/บาท 

๑. 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 

๔. 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตามมาตรา ๓๘  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตามมาตรา ๔๘  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบแทนใบอนุญาต  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ  
 

๑๐๐ 
 
 

๕๐ 
 
 

๒๐ 
 

๒๐ 

 
 
 
  

 

 

 

  


