
 หนา  ๕๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  วาดวยสถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณและนายอําเภอปราณบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรงุอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 



 หนา  ๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามขอ  ๙  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอ

หนังสือรับรองการแจงตามขอ  ๒๑  กอนการจัดตั้ง   

ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตหรือขอรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒) พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   
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   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวย

สุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

   (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  คําส่ังและประกาศขององคการบริหาร

สวนตําบลปากน้ําปราณ 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  ก.  (๑)  –  (๗)   

   (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้   หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   

   (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด   

   (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

   (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

   (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  คําส่ัง  และประกาศ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
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ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

ของผูขอใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  (๔) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร 

  (๕) เอกสารอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  และตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร  ตองดูแลรักษาสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัด  

สัตวนําโรค 

   (๑.๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๓) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษา

ใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๑.๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลปากน้ําปราณ 

  (๒) สถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑) สถานท่ีรับประทานอาหาร  สถานท่ีเตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร

ตองสะอาดเปนระเบียบจัดเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ 
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   (๒.๒) ไมเตรียม  ปรุงอาหารบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม  

และตองเตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๓) ใชสารปรุงแตงที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ  

เชน  มีเลขสารบบอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก.) 

   (๒.๔) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง  หรือการเก็บอาหาร

ประเภทตาง ๆ   ตองแยกเกบ็เปนสัดสวน  อาหารประเภทเนือ้สัตวดบิ  เก็บในอุณหภูมทิี่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซยีส 

   (๒.๕) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด   

ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบหรือตักอาหาร  โดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๖) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวลางดวยน้ําสะอาดอีก  ๒  ครั้ง  

หรือลางดวยน้ําไหล  และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๗) เขียงและมีด  ตองมีสภาพดีแยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  

และผักผลไม 

   (๒.๘) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด   

หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๙) มูลฝอยและน้ําเสียทุกชนิด  ไดรับการกําจัดดวยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๑๐) หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด  มีอางลางมือ

ที่ใชการไดดี  และมีสบูใชตลอดเวลา 

   (๒.๑๑) ผูสัมผัสอาหาร  แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอน

ที่สะอาด  และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

   (๒.๑๒) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียม  ปรุง  ประกอบ   

และจําหนายอาหารทุกครั้งและตองใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 

   (๒.๑๓) ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปกปดปากแผลใหมิดชิดและหลีกเล่ียง

การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

   (๒.๑๔) ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภคได  

โดยมีน้ําสะอาดเปนส่ือ  ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 
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   (๒.๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  คําส่ังและประกาศ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตตามขอ  ๗  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๑   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบรูณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง 

และสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ

พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว

ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  
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สําหรับกรณีที่เปนการตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา 

ที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลปากน้ําปราณ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมีวัน  เดือน  ป  

ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
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ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ัง   

พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีอออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

ของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  (๔) ใบรับรองแพทยของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  ผูชวยจําหนายอาหาร 

ของสถานประกอบการ 

  (๕) เอกสารอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  

ประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราว  ในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับหนังสือรับรองการแจง  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับ

หนังสือรับรองการแจงครั้งแรก  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา 

ท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่มีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ประกอบอาหาร   

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบ 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคํา

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ใบแทนหนังสือรบัรองการแจงใหประทับตราคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมวีนั  

เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผู ไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทน

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงตามขอ  ๒๑  ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น

ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๑  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
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เพราะเหตุที่ฝาฝนดาํเนนิกจิการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่มาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๑  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอืวาผูนัน้ไดทราบหนงัสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พนอ  เดชวัน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปากน้ําปราณ   

 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

๑.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสอืรบัรองการแจงจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

๑. 
๒. 
๓. 

พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกนิ  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  ๑๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
๒.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 
 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียมฉบับละ

(บาทตอป) 

๑. 
๒. 

พ้ืนที่ประกอบการเกนิ  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  ๕๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 


