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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลด่านโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านและนายอําเภอกาบเชิง   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ   ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  
สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้า 
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 

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

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  (ตามมาตรา  ๔๘)  ก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบัญญัติ  เง่ือนไข  ประกาศ  
คําสั่งที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ข้อกําหนด  และเง่ือนไขที่ที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
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ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลา  ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่าน 
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาต  ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 
(๕) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหน่ึง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ 
ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัติ
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ 
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ 
การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้แจ้ง  (ตามมาตรา  ๔๘)  ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการให้บุคคลอื่น
ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไว้ในบัญญัตินี้  โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเคยได้รับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการจนกว่าจะได้ดําเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  (ตามมาตรา  ๔๘)  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๗ การแจ้งของพนักงานท้องถ่ินและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ให้ทําเป็นหนังสือ 
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สืบสมบัติ  ศรีสุรินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 



 
บญัชคี่าธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลด่าน 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดบั รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่

จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ ึ่งมี
พ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 ๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ 
 ๑.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๑.๔ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 
 ๑.๕ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดต้ังสถานที่จําหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมพ้ืีนที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 ๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
 ๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต (ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เขียนที่................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ................... 

  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์............................. 
  ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการ 
  (     )  สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พ้ืนที่ดําเนินการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจําหน่าย................................................................... 
เป็นประจํา/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด พ้ืนที่ดําเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท....................... 
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ.................................................. 
  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจประเภท 
     เก็บขนสง่ปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที่.......................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมแีหล่งกําจัดที่........................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลง่กําจัดที่............................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังน้ี 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องคือ 

๕.๑) หนังสือรบัรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณกิีจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
๕.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณจีําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดต้องจัดทําฯ) 
๕.๔)................................................................................................................ 
๕.๕)................................................................................................................ 
๕.๖)................................................................................................................ 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนา้หลงั) 



 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (................................................) /ขอต่ออายุใบอนุญาต 
การดาํเนินการของเจ้าหนา้ที ่
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้วดังน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (...............................................) 
ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
คําสั่ง เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (...............................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 



 
ใบรบัแจ้งการจัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
 
ที่ สร ๗๘๕๐๑/........................... 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 

วันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง
จาก...........................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล.......................................
อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 
 หนังสือรับรองการแจ้งการจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 

แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ช่ือสถานประกอบการ “............................................”   
สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่................ตําบลด่าน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 

(ลงช่ือ)    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         (.......................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ๑. กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องแจ้งผล 

 การพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ท่ีได้รับคําขอ 
๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบบั เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          (แบบ สอ.๔) 

 
 
 
 

ใบอนญุาตจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารประเภท......................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เรื่อง  สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................ 
  ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 
 

(ลงช่ือ) 
(......................................) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบ สอ.๖) 

 
 
 
 

หนังสือรบัรองการแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ช่ือ...................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน
เลขที่...............................................................อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย..........................
ถนน.....................................หมู่ที่..................ตําบล...................................อําเภอ........................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.................................................... 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารประเภท......................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน  เรื่อง  สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................ 
   

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 

(ลงช่ือ) 
(......................................) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

คําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เขียนที่................................................ 
วันที่.............เดือน........................พ.ศ............................... 

  ข้าพเจ้า..............................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต) ซึ่งมผีู้ดําเนินการกิจการช่ือ 
……………………………ได้รับใบอนุญาต / ใบรบัรองการแจ้ง จําหน่ายอาหาร ประเภท............................... 
สถานประกอบการต้ังอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ตําบล.............................อําเภอ................................. 
จังหวัด................................โทรศัพท์..................................... 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหน่ายอาหารประเภท......................................... 
.................................................................เน่ืองจาก............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ 
   ๑)    สําเนาบันทึกการแจง้ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   ๕)    สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๖)    รูปถา่ยผู้ดําเนินกิจการขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รปู 
  
     (ลงช่ือ).........................................ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
            (.......................................) 
 
 
 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาด้วย 
   (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย 
   (๓)  ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ / ใช้ 
 
 
 
 

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


