
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 
เรื่อง   สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลหางสูง  โดยความเห็นของสภาองคการบริหารสวนหางสูง 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  เรื่อง  สถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหางสูง  นับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

 “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ   

ที่มิ ใช ท่ีหรือทางสาธารณะที่ จัดไว เ พ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย 

ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค   

ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

 “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง 

กอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖ ความในขอ  ๕  มิใหใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

 (๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๒) การขายของในตลาด 

 (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะ 

และเงื่อนไขตามลักษณะกิจการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองตามสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองตามสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑.๕) จัดใหมีสุขาจํานวนเพียงพอ  และถูกตองตามสุขลักษณะตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอ  และถูกตองตามสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

  (๒.๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑)  -  (๑.๖) 

  (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกา อ้ี   หรือท่ีนั่ งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

  (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

  (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ 

และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนด 

  (๒.๕) จัดใหมีบริ เวณท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ  

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๒.๖) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 

  (๒.๗) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒.๘) สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีวัสดุ  อุปกรณหรือเครื่องมือดับเพลิง

ติดตั้งไวในที่สามารถหยิบใชไดสะดวกมีระบบปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และถังแกสไดมาตรฐาน 

  (๒.๙) โตะเตรียมปรุงอาหารสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  ไมเตรียมบนพ้ืน 

และบริเวณหนาหรือในหองน้ํา 

  (๒.๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 ขอ  ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

 (๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

 ขอ  ๙ ผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร 

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอ่ืน ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคล 

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

 (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกนัฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น   

ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

 (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

 (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกัน  มิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

 (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

 (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

 (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรอืผูรบัรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวย 

หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ  ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงประกาศกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ตามแบบ  สอ. ๒  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนด 

 ขอ  ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  

ขอ  ๑๕ ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหางสูงเทานั้น 

ขอ  ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาหนาท่ีทองถิ่นประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให ผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ  ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

้หนา   ๘๗
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ  ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนญุาตและใหถือวาผูรับใบอนญุาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี พ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๒  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงประกาศกําหนด 

้หนา   ๘๘
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เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตท่ีไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๕ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหางสูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

้หนา   ๘๙
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ขอ  ๒๖ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอ่ืนใหแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๗ ในกรณีท่ีผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ 

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๘ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมในครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหางสูง 

ขอ  ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหางสูงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ   

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมคิด  เอนกวศนิชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหางสูง 

้หนา   ๙๐
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางสูง 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ตอป  (บาท) 

๑ 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

1.2  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

1.3  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

1.4  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๒ 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้ งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

2.1  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

2.2  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

2.3  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

2.4  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

 

 

 


