
 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  และนายอําเภออูทอง  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสระพังลานแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  ในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 



 หนา   ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาจะดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  

วาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือ

ปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบการหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานทีส่ะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ 

ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหาร  อันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทําประกอบหรือปรับปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท 

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียหายงาย   

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ  ซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงาน  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอืน่ใด  ซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทาง  ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับในอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ทองถิ่นตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ี 

ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตาม  มาตรา  ๔๘   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรอืไดรับหนงัสือรบัรอง  การแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ 

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาสถานที่และของใชทั้งมวลใหสะอาดเรียบรอย  ทั้งการขนหรือกําจัด   

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลหรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) วาง  เก็บ  หรือสะสมอาหารในท่ีสะดวก  ซึ่งปองกันสัตวนําโรคได 

  (๓) ผูรับใบอนุญาตและประกอบกิจการตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย 

  (๔) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 

  (๕) ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดถึงภาชนะเครื่องใชสําหรับ  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร   

ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรค  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชไดดีอยูเสมอ 

  (๖) ใชภาชนะที่สะอาด  สําหรับใส  หรือ  ปรุงอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัสดุท่ีสะอาดใสหรือหออาหารใหแกผูซื้อ 

  (๘) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมเีหตทุี่ควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ  ทํา  ขาย  หรือ

ประกอบอาหาร 

  (๙) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสระพังลานประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูใกลสถานท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ใกลสถานท่ีฝงศพ

หรือสุสาน  ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่นใด  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนตองทําดวยวัสดุถาวรและน้ําขังไมได 

   (๑.๓) จัดใหมีรางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวรเพ่ือใหน้ําไหลสูรางระบายน้ําสาธารณะ 

หรือบอน้ําโสโครกไดสะดวก  ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดหรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายน้ําหรืออากาศเพียงพอ 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมที่ไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

   (๑.๖) ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคา  และทําใหสุขลักษณะ

ของสถานที่เปล่ียนแปลงไปดวย  จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข

แนะนําหรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑.๑) จัดสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะและปฏิบัติใหมีลักษณะตามขอ  ก. 

   (๑.๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

   (๑.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีผิวเรียบ  ไมดูดน้ํา  และทําความสะอาดงาย 

   (๑.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ  

และการบริโภคไวใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑.๕) จัดใหมีที่สําหรบัทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณเครือ่งใชตาง ๆ   ใหเพียงพอ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๖) จัดใหมีท่ีสําหรับลางมือที่ไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑.๗) ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นควรจัดใหมีที่พักน้ําโสโครก  หรือ 

ที่กักไขมันหรือการกระทําอื่นใดอันเปนการกําจัดน้ําโสโครก  ก็ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบรูณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบรูณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบรูณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบรูณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จําตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น  ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ   

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสระพังลานเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวใน

ขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสระพังลาน 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไว  โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ี  ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ   

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้  ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน 

ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสระพังลานประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับรองแกผูแจง  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชัว่คราวในระหวางเวลาท่ีเจาหนาที่พนกังานทองถิ่น  ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบรูณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง  

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไว  โดยเปดเผยและ

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี  ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๔๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเคยไดรับโทษ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  ส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงาน 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่น  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง

หรือคําส่ัง  โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาท่ี 

หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราดังตอไปนี้ 

  (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา  ๓๘   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ฉบับละสามพันบาทตอป 



 หนา   ๒๔๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใช 

เปนการขายของในตลาดตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ฉบับละ

หนึ่งพันบาทตอป 

ขอ ๓๐ คาธรรมเนียมตาม  ขอ  ๒๙  แหงขอบัญญัตินี้  มิใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บ

จนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบัญญัติในภายหลัง 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสระพังลานเปนผูรักษาการ  ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประทีป  โสไกร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสระพังลาน 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัติสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

               เขียนท่ี........................................ 

     วันท่ี...............เดือน...................พ.ศ...................... 

 

๑.ขาพเจา/บริษัท.............................................................................................................................................

   ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา อายุ................ป สัญชาติ...............บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน 

(ระบุ)........................................เลขท่ี...............................................ออกให ณ อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด................................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย.................... 

โทรศัพท............................................โทรสาร....................................... 

   ๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท.......................................จดทะเบียนไว ณ............................................. 

วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ.................เลขทะเบียนท่ี..............................มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี................................ 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................ 

จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................................โทรสาร....................................... 

โดยมี(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

 ๒.ขาพเจาเปนผูรับใบอนุญาต..............................................................................เลขท่ี........................................

ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.................พ.ศ..................... และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี........เดือน.............พ.ศ.............. 

 ๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 

 ๔. เหตุผลท่ีขอรับใบแทนใบอนุญาต....................................................................................................................

 ๕. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

   ๕.๑ หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 

   ๕.๒ ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

   ๕.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก............................................................................. 

 

       ลายมือชื่อ.....................................ผูยื่นคําขอ 

        (.........................................) 

สําหรับเจาหนาท่ี 

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

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

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

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมายในชอง หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

สําหรับพนักงานเจาหนาที ่

เลขทีร่ับ........................... 

วันที.่................................ 

.........................ผูรับคํา

 



แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

               เขียนท่ี........................................... 

       วันท่ี..............เดือน.................พ.ศ...................... 

 

๑.ขาพเจา........................................................................................อายุ........................ป สญัชาติ....................... 

โดย................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด............................................................. 

หมายเลขโทรศัพท....................................................ผูขออนุญาต 

 ๒ ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท............................................ 

มีพ้ืนท่ี..................ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตําบล......................อําเภอ.................................. 

จังหวัด.................................. หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.............) 

     ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ(ถามี) 

           (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก..................................................................................... 

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

(๓) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ) 

(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ไดแก......................................... 

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

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

       ลายมือชื่อ.....................................ผูขอแจง 

        (.........................................) 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.................................................................

มีพ้ืนท่ี...............ตารางเมตรตั้งอยูเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตาํบล.......................อําเภอ.......................จังหวัด..................... 

หมายเลขโทรศัพท.................................เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดอืน................พ.ศ...................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

 ไมครบ 

 

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

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

 

 

        (ลงชื่อ)................................................ 

                                                                                      (...............................................) 

ตําแหนง................................................ 

    เจาพนักงานทองถ่ิน 

     

สวนของผูแจง 

ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท..............................................................

มีพ้ืนท่ี...............ตารางเมตรตั้งอยูเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตาํบล.......................อําเภอ.......................จังหวัด..................... 

หมายเลขโทรศัพท.................................เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.........เดอืน................พ.ศ...................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

 ไมครบ 

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

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

 

        (ลงชื่อ)................................................ 

                                                                                     (...............................................) 

ตําแหนง................................................ 

                       เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 


