
 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

และนายอําเภอปว  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใช

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 
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  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑) จัดสถานท่ีตามกําหนดไวในขอ  ก.  (๑)  –  (๖) 

   (๒) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลไชยวัฒนากําหนด 

   (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๔) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๕) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๖) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๗) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนากําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนาประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 
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  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชใน 

การทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจน

รักษาเครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอน  ฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใด  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถทุี่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนาเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่ ค า งชํ า ระ   เ วนแต ผู ได รับ ใบอนุญาตจะไดบอก เ ลิกการดํ า เนินกิ จการนั้ นกอนถึ งกํ าหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนากําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบรหิารสวนตาํบลไชยวัฒนากําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนาประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแต 
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วันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรอง 

การแจงผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนากําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น  ใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว

จนกวาจะไดดาํเนนิการแจงตอเจาพนกังานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีก  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   
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ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลไชยวัฒนา   

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลไชยวัฒนาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จิระนนัท  ชัยรตันคําโรจน 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลไชยวฒันา  ปฏิบตัิหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไชยวัฒนา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2559 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 
 
 

1 
2 
 

3 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 
สองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  200  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน   
800  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  800  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

100 
 

200 
300 

 
 
 

1 
2 
 

3 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช
เปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  200  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน   
800  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  800  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

100 
 

200 
300 

 

 


