
 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕  )   

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวัดปา  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดปาและนายอําเภอหลมสัก  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้   ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผย  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และ  คําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา  

ในสวนท่ีไดตราไว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย 

การนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ  ที่มิใชที่หรือทาง

สาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให

ผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรบัการแตงตั้งจากรัฐมนตรวีาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว    รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ี

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  

๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตอง

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

 ก. ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือที่อื่นใด  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ข. พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 ค. จัดใหมีน้ําใชอยางพอเพียง  โดยมีคุณภาพน้ําเทียบเทาน้ําประปา 

 ง. ตองมีอางลางมือใชการไดดี  เพียงพอตามจํานวนเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 จ. ตองมีรางระบายน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล  ผานบอดักเศษมูลฝอย  บอดักไขมัน   

กอนระบายลงสูทอสาธารณะ 

 ฉ. จัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

 ช. จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  และจํานวนเพียงพอ 

 ซ. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง  ติดตั้งในที่ที่สามารถหยิบใชไดงาย  และตองมีการตรวจสอบทุกป 

 ฌ. สถานที่รับประทานอาหาร/ที่ปรุงอาหาร  สะอาดเปนระเบียบอยูเสมอ 
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 ญ. จัดใหมีภาชนะอุปกรณ  เครื่องใชตาง  ๆ  ท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

 ฎ. จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดอุปกรณ  เครื่องใชตาง  ๆ  ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ฏ. ปฏิบัติการอื่น  ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนําหรือตามคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) สถานที่สะสมอาหาร 

 ก. ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือที่อื่นใด  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา

เปนอันตรายแกสุขภาพ 

 ข. พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 ค. จัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ 

 ง. ตองมีรางระบายน้ําถูกสุขลักษณะ  มีความลาดเอียง  น้ําไหลสูทอสาธารณะไดสะดวก 

 จ. สถานที่สะสมอาหาร  สะอาด  มีความเปนระเบียบอยูเสมอ 

 ฉ. ปฏิบัติการอื่น  ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนําหรือตามคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น 

(๓) สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  หรือผูชวย 

 ก. ตองไมปวยเปนโรคติดตอ  หรือเปนพาหะนําโรคติดตอที่ระบุไวในพระราชบัญญัติโรคติดตอ  

พ.ศ.๒๕๒๓  รวมถึงโรคพยาธิ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

 ข. ตองแตงกายใหสะอาดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  และมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี  

ในขณะสัมผัสอาหาร 

 ค. ผูประกอบการคาอาหารทุกคนมีใบรับรองแพทยตามหลักเกณฑการตรวจสุขภาพประจําป  

และผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารที่เจาหนาท่ีสวนทองถิ่นเปนผูจัด 

 ง. ปฏิบัติการอื่น  ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนําหรือตามคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /  ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ประกาศกําหนด 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน

คําขอแกผูขออนญุาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ผู ได รับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เทานั้น 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ิน

อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวัดปา 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรบัใบแทนใบอนญุาตนาํสําเนาบนัทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบญัญตันิี้  เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ

ผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกนิสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /  ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายใน

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนํา

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และเคย 

ไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป   

ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังให ผูนั้นหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามมาตรา  ๔๘  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนด

ซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือ 

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ 

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง 

หรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลวัดปาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมาน  บรูณทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัปา 

 



บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลวดัป่า  

                                        เร่ือง  สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร และสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาต 

การจดัตัง้สถานท่ีจําหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี ฉบับละ (บาท) 

๑ พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

๒ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๓ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๒๖ - ๕๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

๔ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๔๐๐ 

๕ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

ลาํดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

 ฉบับละ (บาท) 

๑ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๒๐๑-๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

๒ พื้นท่ีประกอบการ ตั้งแต่ ๔๐๑ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 



 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 

จงัหวดั ……………………….…… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………….…………………………....….... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 

         โดยมีพืน้ท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 

  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 

         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เคร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงม้า 

  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนา่ย ………………….. ( เป็นประจํา/เป็นครัง้คราว/ตามวนันดั ) 

  (  )  กิจการจําหนา่ยสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสขุ  จําหนา่ยสินค้าประเภท ……………………… 

         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่กําจดัท่ี ………………………………………………. 

                               �   เก็บขนและกําจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกําจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

�   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจดัท่ี   ….…………………………………………. 

�   เก็บขนและกําจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่กําจดัท่ี …………………………………….. 

  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๒๕ ได้แก่.............. ……………………… 

...............................................................................................................................................................  

ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมคําขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ

เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 

  ๑)  สําเนาบตัรประจําตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  ๓)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒ …………………………………………………………………………………….. 

 



              ( ด้านหลงัคําขอรับใบอนญุาต ) 

 

                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 

       ( ……………………………. ) 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

      ( ……………………………….. ) 

     ตําแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 

                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

            ( ……………………………….. ) 

             ตําแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 

  

 



 

 แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 

…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 

…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ท่ี ………. เลขท่ี ………/……… 

ออกให้เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถ่ิน) ……………………….. 

พร้อมคําขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 

  ๑)  สําเนาบตัรประจําตวั …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  ๓)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ 

   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   

    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 

…………………………………………………………. 

( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

     ( ……………………………….. ) 

   ตําแหนง่ …………………… วนัท่ี…../………/…….. 

 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  

    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 

    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 

              ( ลงช่ือ ) …………………….  

             ( ……………………………….. ) 

              ตําแหนง่ ………………………. 

              วนัท่ี…../………/…….. 

 

       



แบบคาํขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

เลขท่ี ………./…………      เขียนท่ี …………………………………… 

       วนัท่ี ……… เดือน ………………..พ.ศ…………. 

  ข้าพเจ้า………………………………………………………อาย ุ………. ปี สญัชาติ………..อยู่

บ้านเลขท่ี………. หมูท่ี่ ……ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน .……………………….. 

ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………จงัหวดั …………….. โทรศพัท์ ..…………… 

 ข้อ ๑)  ขอย่ืนคําขอหนงัสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท ….…………………………… 

………( สถานท่ีจําหนา่ย/สะสมอาหาร ) ………ช่ือสถานประกอบการ……………..….. ตัง้อยู่บ้านเลขท่ี…….. 

หมูท่ี่ …. ตรอก/ซอย …………….………... ถนน ……………………….ตําบล/แขวง  ..………………………. 

อําเภอ/เขต …………………………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ……………………….………………………

จงัหวดั ………………………. ตอ่ …………….  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ……………………………… 

 ข้อ ๒)  ข้าพเจ้าจะปฏิบตัติามข้อกําหนดด้านสขุลกัษณะตาม ………………… ( เทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัิ

องค์การบริหารสว่นตําบล/ข้อบญัญัตกิรุงเทพมหานคร ) ..………. พร้อมคําขอนี ้ ได้แนบหลกัฐานและเอกสาร 

มาด้วยแล้ว ดงันีคื้อ 

  ๒.๑  สําเนาบตัรประจําตวั………………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 

  ๒.๒  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  ๒.๓  หลกัฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………….. 

๓.๑  …..………………..……………………………………………………………… 

๓.๒  …………………………………………………………………………………… 

  ๔)  ……………………………………………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนงัสือรับรองการแจ้งนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  

( ลงช่ือ ) ……………………………. ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง 

                ( ……………………………. ) 

 

ใบรับแจ้ง 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตําแหนง่………………………. กลุม่

งาน/ฝ่าย……………………..( กองอนามยัสิ่งแวดล้อม เทศบาล ………./ สํานกังานสขุาภิบาล…………/ 

สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบล…… /เขต……. ) ………………………  โทรศพัท์ ..……………………… 

ได้รับคําขอหนงัสือรับรองการแจ้ง เลขท่ี ……./…….. จาก (นาย/นาง/นางสาว ) ……………………………….. 

  ( ลงช่ือ ) …………………………………. 

                             ( ………………………………… ) 

       ตําแหนง่ …………………………………  


