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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพรา้ว 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2552 

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

หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติ เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   (ฉบับที่5)  พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในเขตราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึง
เห็นสมควรข้อบัญญัติต าบล ว่าด้วยเร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 เพื่อให้
การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  จึงเรียนเสนอร่างข้อบัญญัติต าบลดังกล่าว เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
พิจารณาให้ค าแนะน าและเห็นชอบ เพื่อจะได้น าเสนอนายอ าเภอสันป่าตองพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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อัตราค่าธรรมเนยีม 

หนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนญุาต 

จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.2552 
 

ล าดับที ่ พื้นที่ประกอบการ ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท/ปี) 

1. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

2. 

2.1 
2.2 

หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 
พื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร 
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ใบแจ้ง 

เพื่อการจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

.............................. 
เลขรับที่...................../..................... 

         เลขที่.......................................
        ท าที่....................................................... 
       วันที่.............เดือน.........................พ.ศ................ 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 ข้าพเจ้า............................................อายุ...............ปี  เช้ือชาติ........................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................................................... 
ต าบล............................................อ าเภอ...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์........................ 
 ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร/
สถานที่สะสมอาหาร ประเภท........................................................พื้นที่..........................................ตารางเมตร 
ใช้ช่ือสถานที่ประกอบการ................................................................ตั้งอยู่เลขที่................................................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................ต าบล...........................อ าเภอ.................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท์........................................... 
ผู้จัดการสถานที่ประกอบการนี้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... 
อายุ.................ปี เช้ือชาติ........................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย.................. 
ถนน............................ต าบล.........................อ าเภอ.............................จังหวัด.....................โทรศัพท์............... 
 การแจ้งคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.  2552 ข้อ 7 ข้อ 8 แล้ว และข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การส่วนต าบลท่าวังพร้าว เข้าตรวจสอบ
สถานที่ที่จัดต้ังดังกล่าว 
 ในการแจ้งคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้รับใบแจ้งงช่ัวคราวให้ประกอบกิจการในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยัง
มิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
 
      (ลงช่ือ)................................................. 
                 (................................................) 
                     ผู้แจ้ง 
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เลขท่ี  ชม......................./.....................      ท าท่ี................................................... 

ใบรับแจ้งชั่วคราว 

เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 

พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................อาย.ุ........ ...............................ปี 

เช้ือชาติ...................สัญชาติ....................................อยู่บ้านเลขท่ี........ .................................ตรอก/ซอย................................... 
ถนน...........................................ต าบล......................................อ าเภอ................................ ...............จังหวัด............................ 
โทรศัพท์.......................................... 
 ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร/สถานท่ีสะสม
อาหาร ประเภท...........................................................พ้ืนท่ี............................. ...........................................................ตารางเมตร 

ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี......... .................................................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................ต าบล.................................... .........อ าเภอ......................... 
จังหวัด.......................................................โทรศัพท์..................... .......................... 
โดยมีผู้จัดการสถานท่ีประกอบการช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... ................................ 
อายุ....................ปี เช้ือชาติ....................สญัชาติ..........................................อยู่บ้านเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย...................  
ถนน.....................................ต าบล......................................อ าเภอ...............................จังหวัด .....................โทรศัพท์.................. 
ดังรายละเอียดตามใบแจ้งเลขท่ี................................นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ออกใบรับแจ้งช่ัวคราวเพ่ือประกอบกิจการท่ีแจ้งได้จนกว่าผู้แจ้งจะ
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรอืจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้การแจ้งดังกล่าวสิ้นผล 

 ให้ไว้ ณ วันท่ี.................................เดอืน...........................................พ.ศ.........................  
 

      

      (ลงช่ือ).................................................. 
                (.................................................) 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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เล่มท่ี.......................เลขท่ี....................ปี......................... 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
การต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี...................../......................                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 อนุญาตให้.................................................. ............เช้ือชาติ...................................สัญชาติ........................................... 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี................................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
ต าบล.......................................อ าเภอ............................................จังหวัด.......................... ..โทรศัพท์......................................... 
 ข้อ 1 จัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม.....................................บาท (......................................................................)  ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......................... 
เลขท่ี...................ลงวันท่ี...............................เดือน..............................................พ.ศ...................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ
ว่า.....................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............................................ตารางเมตร จ านวนคนงาน...................คน 

ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี......................หมู่ท่ี...........................ตรอก/ซอย...............................ถนน.......... ..................ต าบล....................... 
อ าเภอ..................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์............................... 
 ข้อ 2 ผู้แจ้งได้มีการปฏิบัติครบถ้วน ดังน้ี 

   ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2552 ข้อ 7 และข้อ 8  
   ปฏิบัติการอื่น ๆ โดยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งนี้ภายในเวลาที่ก าหนดทุกปี 
 ข้อ 3 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)........................................................................................................................................... 
  (2)........................................................................................................................................... 
  ผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมการแจ้งภายในวันที่.......................เดือน.................ของทุกปี
    ออกให้ ณ วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ................ 
 
       (ลงช่ือ)........................................... 
                  (...........................................) 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นทีใ่ด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอ้งตารางเมตร 

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

 ข้าพเจ้า.................................................อายุ.....................ปี เช้ือชาติ...........................สัญชาติ.............. 
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย......................ถนน.....................ต าบล........................ 
อ าเภอ...............................จังหวัด......................................โทรศัพท์............................. 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประเภท
.............................................................ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 1.รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด าของผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด 1x1 นิ้ว จ านวน 
2 รูป 
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 3.ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
 4.......................................................................................................................................................... 
 5.......................................................................................................................................................... 
 6.......................................................................................................................................................... 

 

   ขอรับรองข้อความในแบบค าขอนี้เป็นนความจริงทุกประการ 

 

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

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
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ค าขอต่ออาย ุ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 ข้าพเจ้า...............................................อายุ.................ปี เช้ือชาติ.............................สัญชาติ.................... 
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................ถนน................................................ 
ต าบล.............................................อ าเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์..................... 
 ขอย่ืนค าขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท.....................................เล่มที่...................เลขที่.................ปี ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 
 1.ใบอนุญาต......................................................................................................................................... 
 2.......................................................................................................................................................... 
 3.......................................................................................................................................................... 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2552 
............................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (2) (3) มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แลละมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้โดย
ค าแนะน าและเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอ
สันป่าตอง ดังต่อไปนี ้

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว แล้ว 7 วัน 

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี ้
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ
พนักงานท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค  ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่น
ก็ตาม รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด 

   “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใด  ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ หรือปรุง เพื่อบริโภคในภายหลัง รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มทุก
ชนิด 
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  ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด เว้นแต่จะได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท่องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง 

  ข้อ 5 ความในข้อ 4 ไม่ใช้บังคับการจัดตั้งหรือในสถานที่แห่งใดเพื่อ 

   5.1 ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ เร่ือง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 
   5.2 ท าประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะ 
    5.2.1 ขายของและผู้ขายขายของในตลาด 

    5.2.2 ผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  ข้อ 6 ประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ก าหนดตามลักษณะของ
สถานที่ประกอบกิจการ เพื่อการคิดค่าธรรมเนียม 

   6.1 สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
    6.1.1 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีลักษณะเป็นตกึแถว หรืออาคารอืน่ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงให้ค านวณพื้นที่บริเวณที่จ าหน่ายอาหารในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทกุช้ันที่ประกอบ
กิจการ ยกเว้นพื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนส าหรับใช้สอยเพื่อการอื่น 

    6.1.2 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีบริเวณ ให้คิดพื้นที่ภายในอาคารและรวม
พื้นที่รอบอาคารที่ใช้ส าหรับการค้าอาหารนั้นด้วย ถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอนให้คิดจากแนวเขตของพ้ืนที่
ประกอบกิจการนั้น 

    6.1.3 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีอาคารเช่ือมติดถึงกัน ให้คิดพื้นที่ประกอบ
กิจการรวมกันและมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารฉบับเดียว ถ้าอาคารนั้นไม่เช่ือมติดถึง
กัน ให้คิดพื้นที่แต่ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบับ 

    6.1.4 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารใด ๆ ให้ใช้เลขที่ของอาคาร
นั้นการพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ที่ประกอบการถา้แยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ ให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบับ การคิดพื้นที่ให้คิดพื้นที่ประกอบ
กิจการกรณีอาคารใดที่ได้จัดห้องน้ า ห้องส้วมรวม ซ่ึงแยกไว้ต่างหาก ไม่รวมนับพื้นที่ของห้องน้ า ห้องส้วม 

   6.2 สถานที่สะสมอาหาร 
    6.2.1 สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถว หรืออาคารที่มีลักษณะ 
คล้ายคลึง 
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     6.2.1.1 กรณีตั้งวางสินค้าเต็มพื้นที่บริเวณวางสินค้าอาหารทั่ว ๆ ไป
โดยจะค านวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสินค้าอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกช้ันที่ประกอบ
กิจการรวมกับพื้นที่ของห้องน้ าห้องส้วมยกเว้นพื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนส าหรับใช้สอยเพื่อการอืน่ 

     6.2.1.2  กรณีตั้งวางสินค้าอาหารไม่เต็มพื้นที่หรือตั้งวางเฉพาะที่จุด
ใดจุดหนึ่งจนถึงวางเป็นชั้นวางสินค้าหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลึงได้จ านวนพื้นที่บริเวณที่ช้ันวางสินค้า
อาหารนั้นรวมกับพื้นที่ห้องน้ า ห้องส้วมและเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมดหากมีพื้นที่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดให้คิดพื้นที่เป็นกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่เกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคาร
ทั้งหมดให้คิดพื้นที่ของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิจการนัน้มีหลายห้องติดต่อกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่
ให้หมายถึงกึ่งหนึ่งของห้องที่ต้ังวางสินค้าอาหารนั้น 

    6.2.2 สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้า 
     6.2.2.1 กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลังแต่มีเลขที่ของอาคารเลขที่
เดียวและเป็นเจ้าของเดียวกันให้ค านวณพื้นที่อาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของห้องน้ าห้องส้วมและออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ 
     6.2.2.2 กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง และมีเลขที่ของอาคารโกดัง
แต่ละหลัง ให้ค านวณพื้นที่ของอาคารโกดังแต่ละหลังรวมกับพื้นที่ของห้องน้ าห้องส้วม และออกใบอนุญาต
สะสมอาหารแยกแต่ละโกดัง 
     6.2.2.3 กรณีที่มีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดัง
ให้ค านวณพื้นที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตล่ะเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้ าหอ้งส้วมและออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร หรือตามวิธีการจ าหน่าย เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 7 หลักเกณฑ์การจัดตั้งใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลกัษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่าย
อาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 
   7.1 จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือนั่งอย่างอื่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ 
   7.2 ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัตถุถาวร แข็งแรง และมีผิวเรียบไม่ดูดซึม
น้ าและท าความสะอาดได้ง่าย การจัดตั้งถังบรรจุก๊าซ ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   7.3 จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและ
การบริโภคไว้ให้เพียงพอ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

   7.4 จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เพียงพอ
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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   7.5 จัดให้มีอ่างล้างมอืที่ใช้การได้และมีจ านวนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตลอดจนให้สบู่ล้างได้ตลอดเวลา 
   7.6 จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   7.7 ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพหรือแหล่งที่น่ารังเกียจ เช่น ใกล้ชิด
กับที่ฝังศพ หรือที่เก็บศพ ที่ทิ้งก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

   7.8 พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวรและไม่มีน้ าขัง 
   7.9 จัดให้รางระบายน้ าด้วยวัตถุ เพื่อให้น้ าไหลไปสู่รางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อ
รับน้ าเสียได้สะดวกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องงถิ่น 

   7.10 จัดให้มีแสงสว่างภายในเพียงพอโดยมีช่องระบายอากาศ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่ห้องส าหรับรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศต้องมีเครื่องหยุดอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ 
รวมทั้งต้องติดเครื่องหมาย “ ห้ามสูบบุหร่ี” ไว้ด้วย 
   7.11 จัดให้มีส้วมที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 
   7.12 ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการค้าและท าให้สุขลักษณะของ
สถานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วจะต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

   7.13 จัดให้มเีครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสมจ านวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
สามารถใช้ในการได้สะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนต้องมกีารตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ทุกป ี

   7.14 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 

  ข้อ 8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

   8.1 มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น ปล่องระบายควันที่มีพัดลม
ดูดควัน และสูงเพียงพอที่จะไม่ก่อเหตุร าคาญ 

   8.2 รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคท าความสะอาดพื้น
ทุกอาทิตย์ 
   8.3 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสขุลักษณะ 
   8.4 ต้องเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามข้อบัญญัตอิงค์การบริการส่วนต าบล
ท่าวังพร้าว เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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   8.5 รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

   8.6 ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหาร ต้องแยกให้อยู่ในที่เหมาะสม 

   8.7 จัดวางสิ่งของเคร่ืองใช้ให้ระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

   8.8 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 9 ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอี านาจในการก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหารบาง
ประเภทหรือชนิดใดในเขตที่ระบุไว้ 
  ข้อ 10 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้
ให้บริการต้องมีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   10.1 ผู้จ าหน่าย ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
   10.2 ผู้จ าหน่าย ปรุง และให้บริการอาหารต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ว่าไม่เป็น
โรคติดต่อที่น่ารังเกียจและต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
   10.3 ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาต ท าการจ าหน่าย ปรุง สะสมอาหาร เมื่อเหตุควรเช่ือว่า
ตนเป็นโรคติดต่อหรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับแจ้งความ
เป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 

  ข้อ 11 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษา หรือสะสมอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะ อปุกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ ต้องมีการปฏิบัติดงันี้ 
   11.1 การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง วาง เก็บ สะสมอาหาร หรือการล้างภาชนะ 
อุปกรณ์ ต้องท าในที่สะอาด ซึ่งสูงจากพื้นไม่น้อย 60 เซนติเมตร และที่เก็บสะสมอาหารต้องป้องกันสัตว์น า
โรคได้ 
   11.2 จัดให้มนี้ าสะอาดไว้อย่างเพียงพอและคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปา กรณี น้ าดื่ม 
เครื่องดื่ม น้ า ผลไม้ ต้องสะอาด และควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิด มีทางรินน้ าเทออก หรือมอีุปกรณ์ที่มี
ด้ามส าหรับตักโดยเฉพาะและตั้งไว้สูงจากพื้นที่อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   11.3 การเตรียมอาหารก่อนปรุง ต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะไข่และไก่ น้ าที่ใช้ปรุง 
ประกอบ แช่ล้างอาหารและภาชนะตอ้งใช้น้ าสะอาด 
   11.4 ใช้เครื่องปกปิดอาหารตลอดถึงภาชนะเครื่องใช้ส าหรับ ประกอบ ปรุง เก็บ 
รักษาหรือสะสมอาหารใช้ป้องกันฝุ่นละอองหรือสัตว์น าโรคได้ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
   11.5 ใช้ภาชนะที่สะอาดส าหรับใส่และปรุงอาหาร โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอใน
ส่วนของน้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปิด มอีุปกรณ์คีบหรือตัก
โดยเฉพาะไม่น าอาหารหรือสิ่งของอื่นแช่ปนกับน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 
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   11.6 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะที่ท าด้วยโลหะสังกะสี หรือตะกั่ว ต้มอาหารที่มีเกลอืปนอยู่
ด้วย 
   11.7 ห้ามมิให้ขายอาหาร อันไม่เป็นการปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

   11.8 ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ต้องใช้วัสดุที่มีการออกแบบ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 
   11.9 ภาชนะที่ใช้แล้ว ต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่วนภาชนะ
ประเภทใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง ห้ามน ากลับมาใช้ใหม่อีก 
   11.10 ไม่ขายอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่มีสภาพน่ารังเกียจ บริโภคในสถานที่
ที่ได้รับอนุญาต 
   11.11 เนื้อสัตว์ ที่มีไว้ขาย ท า ประกอบ ปรุงอาหาร ต้องผ่านการตรวจจากสัตว์แพทย์
แล้ว และเก็บในภาชนะปกปิด 
   11.12 ห้ามมิให้น าสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมว เข้ามาในสถานที่ประกอบการ 
   11.13 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 

  ข้อ 12 การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ย่ืนใบแจ้งตามแบบที่
ก าหนด ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมหลกัฐานดังต่อไปนี้ 
   12.1 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 

   12.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 ฉบับ 

   12.3 ใบรับรองแพทย์ 
   12.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   12.5 หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วย
ตนเอง 
   12.6 หลักฐานอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ก าหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลังเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับขอผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้งได้ช่ัวคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ถ้า
การแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งของผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้
แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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   ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่แจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท า
การนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็น
อันสิ้นผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้เนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือ รับรอง
การแจ้งเห็นผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี ้
  ข้อ 13  ผู้ได้รับหนังสือรับรองเอกสารแจ้ง ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินกิจการ ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการนั้น 

  ข้อ 14 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  ในสาระส าคัญ ให้ผู้ที่
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 

   การขอรับใบแทนให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
   (1)ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายหรือ
ถูกท าลาย 

(2) หนังสือรับรองการแจ้งเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

(3) หลักฐานอื่น ๆ ตาม ข้อ 12 
  ข้อ 15 เมื่อผู้แจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารประสงค์จะเลิกกิจการ
หรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันก่อนเลิก
กิจการหรือโอนกิจการ   

  ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใด ด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามขอ้ 12 และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตนิี้ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ด าเนินกิจการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามขอ้ 12 ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังห้ามการด าเนินกิจการนั้นภายในเวลาที่
ก าหนด ซ่ึงต้องไม่เกินสองป ี

  ข้อ 17 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 12 และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 
16 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่ง
หนังสือการแจ้งหรือค าสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นสถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
สถานที่ท างานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และถามว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ลงวันที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปิดหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ข้อ 18 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้มีอายุหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
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   การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องย่ืนค าขอกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
  ข้อ 19 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 7 และข้อ 8 และให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่พร้อม
หลักฐานต่อไปนี ้
   19.1 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 

   19.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 

   19.3 ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานทีข่ออนญุาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (กรณีที่เป็นอาคารที่ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้
บังคับ) 
   19.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   19.5 หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนของรับใบอนุญาตด้วย
ตนเองผู้ย่ืนขอรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  ข้อ 20 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอตอ่อายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจถูกต้องและความถกูต้องและความสมบูรณข์องค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกลา่วไมถู่กต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นัน้ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในข้อบญัญัติในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตให้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไดอ้ีกไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไปแล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตตามขอ้บัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 22 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานตอ่ไปนี้ 
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   22.1 ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือ 

ถูกท าลาย 
   22.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 

   22.3 เอกสารตามข้อ 19 
  ข้อ 23 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กตอ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี านาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 24 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าไดก้รระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กตอ้งตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
อนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถู่กตอ้งนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ 25 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานท าการของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งตั้งแต่วันที่ลงค าสั่งหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 26 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนญุาตอีกไมไ่ด้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ 27 ผู้ด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกอ่นด าเนินกิจการ หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ตลอดเวลาที่ยังด าเนิน
กิจการนั้น ถ้ามไิด้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละย่ีสิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นกอ่นถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบญัญัติ 
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  ข้อ 28 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ และจะตอ้งได้รับใบอนุญาต
หรือต้องแจ้งตามข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผู้
นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการแจ้งเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ขอรับใบอนุญาตกอ่นการด าเนินกิจการ 
  ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจส่ังการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตินี้ 

    ประกาศ ณ   วันที่   30   เดือน    มกราคม   พ.ศ .2552 
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          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
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