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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองและนายอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่ว นตําบลถ้ําฉลองนับแต่วัน ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาข้ อบัญ ญัติ ประกาศ ระเบีย บ หรือ คําสั่งอื่ น ใดในส่ว นที่ไ ด้ต ราไว้แ ล้ว ใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แต่ไม่ร วมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โ ทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโ ภคได้ทัน ที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้า
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดทีเ่ ป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิน ค้า ถุง พลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่
ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้น ที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามข้อ ๒๒ ก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๖ ความในข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๗ ผู้ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งขอรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ผู้จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบัญญัติ เงื่อนไข ประกาศ
คําสั่งที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญ าตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกําหนด และเงื่อนไขที่ที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
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ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูร ณ์ข องคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูร ณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเป็น ที่จะต้องส่ง คืน คําขอผู้ข ออนุญ าต ก็ให้ส่ง คืน คําขอพร้อมทั้ง แจ้ง ความไม่ถูกต้อ ง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ข ออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับ อนุญ าตต้องมารับ ใบอนุ ญาตภายในสิบห้า วัน นับ แต่วัน ที่ได้รั บหนัง สือแจ้ ง
การอนุ ญ าตจากเจ้า หน้ าที่ พ นั กงานท้ องถิ่น หากไม่ มารับ ภายในกํา หนดเวลาดั งกล่ าวโดยไม่มี เหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญ าตที่ออกให้ต ามข้อบัญ ญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน ที่ออกใบอนุญ าต
และให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง เท่านั้น
การขอต่อ ใบอนุญ าต จะต้อ งยื่ น คํา ขอก่ อนใบอนุญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยื่น คํ าขอพร้ อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
การขอต่ อใบอนุญ าตและการอนุญ าตให้ต่ อใบอนุญ าต ให้เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธี การ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็น การขอต่อใบอนุญ าตตลอดเวลา ที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย ค่าธรรมเนีย ม
ภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสีย ค่าธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนีย มติด ต่อกัน เกิน กว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลถ้ําฉลอง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๙ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํา นาจออกคํา สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ร ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ย วกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน
ข้อ ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าต ให้ทําเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม่ พ บผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ย อมรั บ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว
ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานัก
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่ งเพิก ถอนใบอนุญ าต จะขอรับใบอนุญ าตสํา หรับการประกอบกิจการที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้ใ ดประสงค์ จะขอตั้ ง สถานที่ จํ าหน่า ยอาหารหรือ สถานที่ สะสมอาหารในอาคาร
หรื อ พื้น ที่ ใ ดซึ่ ง มี พื้น ที่ ไ ม่เ กิ น สองร้ อยตารางเมตรและมิ ใ ช่เ ป็ น การขายของในตลาดจะต้ อ งแจ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ
(๕) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองกําหนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แ จ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้า
ผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้
ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง สู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่น ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่
ได้รับทราบการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญ หาย ให้ผู้ยื่น ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒๕ เมื่อผู้แจ้งตามข้อ ๒๒ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน การให้บุคคลอื่น
ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไว้ในขัอบัญญัตินี้ โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒ และเคยได้รับตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการ
จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๒๒ ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ ๒๗ การแจ้งของพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้น ได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมนึก เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง

บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
เรื่อง สถานทีจ่ ําหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2556
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ ไม่เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 15 ตารางเมตร
50
2 พื้นที่ประกอบการเกิน 15 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
100
3 พื้นที่ประกอบการเกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
150
4 พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
200
5 พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
300
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
1 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
1,000
2 พื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ขึ้นไป
1,500
ลําดับ

รายการ

แบบ ส.อ.1
เลขที่รับ……../…………..

เลขที่..............

คําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่.................................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์......................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหารต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................................................................................................................
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า.....................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน......................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................
หมู่ที่...................ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด...........................โทรศัพท์........................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ
4. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
6. .............................................................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)

แบบ ส.อ.2
เลขที่รับ……../…………..

เลขที่..............

ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาํ หน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่.........................เลขที่..............................ปี...................
อนุญาตให้......................................................................อายุ................ปี สัญชาติ......................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์......................
ข้อ 1. ดําเนินการจัดตั้ง  สถานที่จําหน่ายอาหาร
 สถานที่สะสมอาหาร
ประเภท.............................................................พื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่...........ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................จํานวน................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่..............ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด...........................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................
ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบล................................................
ว่าด้วย สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ....................
(2) ..............................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน...............................พ.ศ.............................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน.............................พ.ศ............................
ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
ผู้รับเงิน
คําเตือน

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

1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

รายการการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน /เดือน /ปี
ที่ออกใบอนุญาต

คําเตือน

วัน / เดือน / ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้รับใบอนุญาต
2. ต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ 2 ต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย

แบบ ส.อ.3
เลขที่รับ……../…………..

เลขที่..............

คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์......................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้ง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล.....................................................................................................................
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า....................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน....................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....................
หมู่ที่...................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด..................โทรศัพท์..........................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
4.................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
(.......................................................)

-2การชําระค่าธรรมเนียม
การชําระค่าธรรมเนียม
การชําระค่าธรรมเนียม
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
วันที่............./................/...........
วันที่............./................/...........
วันที่............./................/...........
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่......... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่......... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่.........
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่................./................./...........
................./................./...........
................./................./...........
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ.............................
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
.............................
(ลงชื่อ).......................................
.............................
(..............................................)
(ลงชื่อ).......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ลงชื่อ).......................................
(..............................................)
.............
(..............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
.............
.............
การชําระค่าธรรมเนียม
การชําระค่าธรรมเนียม
การชําระค่าธรรมเนียม
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ครั้งที่.............ประจําปี...............
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ชําระค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
วันที่............./................/...........
วันที่............./................/...........
วันที่............./................/...........
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ค่าธรรมเนียม......................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่......... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่......... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่.........
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่................./................./...........
................./................./...........
................./................./...........
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ.............................
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
.............................
(ลงชื่อ).......................................
.............................
(..............................................)
(ลงชื่อ).......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ลงชื่อ).......................................
(..............................................)
.............
(..............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
.............
.............

แบบ ส.อ.4
ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่..................เลขที่......................../............................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.....................ตําบล........................อําเภอ.......................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ....................................................................ประเภท........................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.....................ตําบล........................อําเภอ.......................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์................................โทรสาร............................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ..................................บาท (.....................................................)ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่........................................เลขที่...........................................................ลงวันที่...............................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลั งว่าการประกอบกิจการที่ ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่ อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1)............................................................................................................................................
4.2).............................................................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ.........................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.....................เดือน................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ).........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง........................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน
(1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ

