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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ว่าด้วยสถานที่จําหน่าย

อาหารและสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  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  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕   

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

และนายอําเภอบรบือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เร่ือง  สถานที่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลหนองสิม  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 
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  (๒) วัตถุที่ มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ

ทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค   

ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค   

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ

ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  

ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้

สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด  

ที่เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๗ ผู้ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบัญญัติ  เง่ือนไข  ประกาศ  

คําสั่งที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ข้อกําหนด  และเง่ือนไขที่ที่กําหนดไว้ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 

ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขถูกต้องและสมบูรณ์ 
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ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 

แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง  ไม่อนุญาต

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้ ได้ รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 

อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ ายข้ อ บัญญัติ นี้ ใ นวั นที่ ม า รับ ใบอนุญาตสํ าห รับกรณีที่ เ ป็ นการขอ รับ ใบอนุญาตค ร้ั งแรก   

หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลา  ที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม  

ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม

คร้ังต่อไป 
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กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองสิม 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๙ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มีอํ านาจออกคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตเ ม่ือปรากฏว่ า 

ผู้รับใบอนุญาต 



หน้า   ๒๔๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๑)   ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้ 

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน  

ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพื้นที่ ใดซึ่งมีพื้นที่ ไ ม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่ เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้ง 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๔)  ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมกําหนด 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 



หน้า   ๒๔๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้ง 

หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการ  นับแต่ที่ได้รับ

แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล   

แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง

ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนด  ในข้อบัญญัติ

ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย   

และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 

ที่ได้รับทราบการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญตัินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย   

มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒ )   ในกรณีหนั งสือ รับรองการแจ้งถูกทํ าลาย   หรือชํา รุดในสาระสํา คัญ   

ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 



หน้า   ๒๔๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้แจ้ง  ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการให้บุคคลอื่นให้แจ้ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไว้ในบัญญัตินี้  โดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเคยได้รับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน

ดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแสดงคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการจนกว่าจะได้

ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งห้ามการดําเนิน

กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๗ การแจ้งของพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ทําเป็นหนังสือ 

แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้ง 

หรือคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง

หรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลท้องถิ่น

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พีรสิทธิ์  ทับผา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 



บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๕๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๕๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๖๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

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

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

  ขาพเจา..............................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ............................... 

อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล............................. 

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท....................................... 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (     )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท........................................................ 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท....................................................... 

มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงมา พ้ืนท่ีดําเนินการ.....................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดท่ีมีการจําหนาย......................................................................... 

เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนท่ีดําเนินการ.............................ตารางเมตร 

  (     )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท............................. 

...................................บริเวณ..................................................โดยวธิีการ............................................................. 

  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

     เก็บขนสงปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................... 

     เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................. 

     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................... 

     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................... 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 

๕.๒) ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 

๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทําฯ) 

     ๕.๔) ................................................................................................................ 

๕.๕) ................................................................................................................ 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความ เอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

                (................................................) /ขอตออายุใบอนุญาต 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลวดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

      

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑)...................................................................................................................................... 

  ๒)...................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................... 

      

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

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

คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 



ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ท่ี มค ๘๒๙๐๒/........................... 

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

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

ขาพเจา......................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน        

ไดรับแจงจาก..................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล...............................

อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

แลว เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “...........................................”   

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 

(ลงชื่อ)    เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ ๑.  กรณคีําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล 

     การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

๒.  จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหน่ึงฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ 

 

 

 

 



          แบบ สอ.๔ 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี............เลขท่ี............../...............               สํานักงาน............................................. 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ.................................................................... 

อายุ..............ป สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมูท่ี.............. 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท................................ 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท..............................สถานท่ีชื่อ...................................

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมูท่ี.............. 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ....................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................... 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลหนองสิม เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

   ๔.๒  ........................................................................................................................... 

   

ออกให ณ วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ............... 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID[1]/image002.jpg


 

แบบ สอ.๖ 

 

 

 

                                                หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี............เลขท่ี............../...............                สํานักงาน............................................ 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  

ชื่อ...............................................................................อายุ........................ป สัญชาติ............................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.....................

ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................................หมูท่ี...........ตําบล..............................

อําเภอ.................................จงัหวัด.................................โทรศัพท............................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.................................................................................

สถานท่ีชื่อ...........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................หมูท่ี............ 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.....................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติตําบลหนองสิม   เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

   ๔.๒  ........................................................................................................................... 

   

ออกให ณ วันท่ี........เดือน..................พ.ศ.  .........สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.  ........ 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID[1]/image002.jpg


 

 

 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ 

……………………………ไดรับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจง จําหนายอาหาร ประเภท.............................. 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ................................. 

จังหวัด................................โทรศัพท..................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท................ 

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

เนื่องจาก................................................................................................................................................................ 

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

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

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

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

 

 
 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

   (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ / ใช 
 

เลขท่ี........................ 
วนัท่ี......................... 
ลงช่ือ.......................ผูรั้บคาํขอ 


