
บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบข้อบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลเบกิไพร  

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2560 
-------------------------------------------- 

  
หลกัการ 

 

โดยที่พระราชบัญญั ติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ . 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 71 ให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือ
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ ไม่ขัด หรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ 
โดยให้มีอํานาจในการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และกําหนดโทษปรับผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 40 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดท้องถิ่น เพ่ือใช้
บังคับ ควบคุม กํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตพ้ืนที่ตําบลเบิกไพร ให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 
เหตุผล 

 

เพ่ือเป็นการควบคุม หรือกํากับ ดูแล และตรวจสอบผู้ประกอบกิจการ เก่ียวกับ สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหารที่จะต้องได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ก่อนที่จะดําเนินประกอบกิจการ
ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขต่างๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและ
กํากับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล
เบิกไพรจึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบลเบกิไพร  
เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2560 

 
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ว่าด้วยการควบคุมสถานที่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 

2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร และนายอําเภอจอมบึง จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเบิกไพร ไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ  1 ข้อบัญญัติน้ี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560” 

 

ข้อ  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร เมื่อพ้น
กําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศ โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

 

ข้อ  3 นับแต่วันที่ข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553  (ฉบับปรับปรุง) 

บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติอ่ืนหรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 

 

ข้อ  4 ในข้อบัญญัติน้ี 
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ี 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต ได้แก่  

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการน้ันแล้วแต่กรณี  

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปน อาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ
จําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่น้ัน หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัด
ไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา ประกอบหรือ
ปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภท 

สัตว์  เน้ือสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะมี
การจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด  

“อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือสิ่งที่สร้าง 
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 

 

 ข้อ  5 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่
ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดต้ัง 
   

ข้อ  6 ความในข้อ 5 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังน้ี 
(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2) การขายของในตลาด 
(3) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 ข้อ  7  ผู้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานท่ีให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และ
เง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปน้ี 
  ก.  สถานที่สะสมอาหาร 
  (1)  ไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2)  พ้ืนทําด้วยวัตถุถาวร ทําความสะอาดง่าย  
(3)  จัดให้มีระบบการระบายนํ้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร กําหนด 
(๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรกําหนด  
(๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลเบิกไพร กําหนด  
(6)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ  
(7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน  

เจ้าหน้าที่ และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
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ข.  สถานที่จําหน่ายอาหาร  
(1)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดใน  ก. (1) – (6)  
(2)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่น่ังอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยู่เสมอ  
(3)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพ้ืนที่ทําความสะอาดง่าย  
(4)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค 

อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
กําหนด  

(5)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้ 
เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือใช้ในการน้ันโดยเฉพาะ  

(6)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ  
(7)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเน่ืองจาก 

การจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร     
(8)  จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจ้าหน้าที่ และคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาํสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล
เบิกไพร  
 

ข้อ  8  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด พร้อม
กับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปน้ี   
  (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือสําเนา
บัตร หรือหลักฐานอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ 
  (2)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (3)  อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ประกาศกําหนด 
 

 ข้อ  9  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่จําหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปน้ี  

(1)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค  
(2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธ์ุ 

แมลงและสัตว์นําโรคได้ และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(3)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ  
(4)  จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาใหส้ะอาดอยู่เสมอ  
(5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  พนักงาน 

เจ้าหน้าทีแ่ละคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเบิกไพร 
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ข้อ  10  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาคาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจน
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ นํ้าใช้ และของอ่ืนๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนตัวของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้
ให้บริการ ดังต่อไปน้ี  

(1)  วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาด ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นําโรคใน 
สถานที่น้ัน  

(2)  ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทําประกอบ ปรุง  
เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดน้ันให้สะอาดและใช้การ
ได้อยู่เสมอ  

(๓)  นํ้าแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ใช้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้ 
และห้ามนําอาหารหรือของสิ่งใดแช่หรือเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน  

(๔)  การทุบ บดนํ้าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันมิให้มเีสียง 
อันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน  

(๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเช้ือโรคหรือ 
กรรมวิธีอ่ืนใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ    

(6)  จัดใหม้ีนํ้าสะอาดไว้ให้เพียงพอ  
(7)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับปรุง ใส ่หรือห่ออาหาร หรือนํ้าแข็ง โดยรักษา 

ให้สะอาดอยู่เสมอ  
(8)  ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ 

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล  
(9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
 

 ข้อ  11  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

ข้อ  12  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วย
หรือมีเหตุควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร  

 

ข้อ  13  ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ พร้อมหลักฐานต่างๆ  ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเบิกไพร กําหนด  

 ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหน่ึงมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ  เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงก่อนจัดต้ัง เมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งการจัดต้ังสถานที่แก่ผู้แจ้งตามแบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบ
กิจการตามท่ีแจ้งเป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามท่ีขอ  
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ข้อ  14  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต หรือคําขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองการแจ้งตามแบบแล้วแต่กรณี  

 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติน้ี
ภายในกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้ง และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าผู้ย่ืนคําขอยกเลิกคําขอ 

 

ข้อ  15  ใบอนุญาตหรือใบรบัรองการแจ้งให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรอืวันที่ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง  

 

ข้อ  16  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอ
ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ  

 

ข้อ  17  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ประสงค์จะโอนกิจการให้บุคคลอ่ืน หรือ
ประสงค์จะเลิกการประกอบกิจการ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ข้อ  18  หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด      
            

ข้อ  19  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้
ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีกําหนด 
เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี  

 (1)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย  
 (2)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  
 

ข้อ  20  การออกใบแทนใบอนุญาต ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังน้ี  

(1)  การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้แบบแล้วแต่กรณีโดย 
ประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลายมือช่ือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  

(2)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี  พ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
 

 ข้อ  21  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร ต้องแสดงใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ  22  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ช่ัวคราว ไม่เกินสิบห้าวัน กรณีถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ัง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได้ 

 

ข้อ  23  ในกรณีผู้ดําเนินการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมี
พ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัติน้ีเพราะเหตุที่ฝ่าฝืน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการดังกล่าวหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้แจ้งขอหนังสือรับรองการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากยังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการน้ันไว้ตามท่ีเห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกินสองปี 

 

ข้อ  24  ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือจัดต้ังสถานที่
สะสมอาหารรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี จะต้องระวางโทษตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  

 

ข้อ  25  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  
 
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน                         พ.ศ.          

 

     (ลงนาม) 
 

          (นายธรรมรักษ์  บุตรนํ้าเพ็ชร) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
 
 
 
          เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) 
   (นายเสกสรร  ถนอมกิตติ) 

        นายอําเภอจอมบึง 
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บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลเบกิไพร 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2560 

 
อัตราค่าธรรมเนียมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารภายในเขตพ้ืนที่ตําบลเบิกไพร 

 

ลําดบั  รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม   

(บาทต่อปี) 

 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้ง ซ่ึงมีพื้นที ่
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร (ไม่เกิน 200 ตรม.) และมิใช่เปน็การ
ขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 

2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 

3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 

4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  100 ตารางเมตร 400 

5 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 

 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กนิสองร้อย
ตารางเมตร (เกิน 200 ตรม.) และมิใช่เปน็การขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 1,000 

2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

 อัตราคา่ธรรมเนียมการออกใบแทนกรณชีาํรดุหรือสญูหาย  

1 ใบแทนใบอนุญาต 20 

2 ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฯ 20 
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แบบคําขอรับใบอนญุาต 
เขียนที่ ……………..…………….…………………..  

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

 

ข้าพเจ้า ……………………..……………………………..………...อายุ………..……..ปี สัญชาติ ……….………………….  
อยู่บ้านเลขที่ ……………….….หมู่ที ่……….. ตรอก/ซอย ………………………..………. ถนน …………….……………………..  
แขวง/ตําบล ……………….……………………. เขต/อําเภอ.……..…………………….. จังหวัด …………………….………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………….…………...  

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ………………………………………….………………………………………...  
ประเภท/ชนิด…….………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………….……..ตารางเมตร ต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ………………………….……………………  

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยดังน้ี คือ  
(  ) สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………………………………………………………...……………  
( ประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/หลักฐานอ่ืนๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ )  
(  ) สําเนาทะเบียนบ้าน  
(  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ  

1 ...............................................................................................................................  
2 ...............................................................................................................................  

(  ) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร (กําหนดเพ่ิมเติม) คือ  
1 ................................................................................................................................  
2 ................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

(  ) อนุญาต  
(  ) ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………………………………..……………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
                            (ลงช่ือ)………………………………………………….…. เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                                       (………………………………………………..)  
                            ตําแหน่ง …………………………..……………….. วันที่……….../…….………/………….…..  
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ใบอนุญาต 
เลขที ่…..………/…………….. 
 

 อนุญาตให ้………………….…………………………………….สัญชาติ…….…..อยู่บ้านเลขท ี่…….…………หมู่ที.่........... 
ตรอก/ซอย ………………………..ถนน ……………...…………………..ตำบล/แขวง …………………...………………  
อำเภอ/เขต…………………………….……จังหวัด………………………....……..โทรศัพท์      …….…………………………..………… 

ข้อ 1 ประกอบกิจการ ..........................................................ประเภท/ชนิด…..………..……………..……..…… 
โดยใช้ช ื่อสถานประกอบการว่า ……………………..…………………..….. ต้ังอยู่บ้านเลขที่…………………..…. หมู่ที่ ………… 
ตรอก/ซอย……………………….….. ถนน …………………………………..…….ตําบล/แขวง ……….…………….……อําเภอ/เขต 
……………………………..……จังหวัด …………………………….. โทรศัพท์ ..……………………….…โทรสาร ………….……………   
พ้ืนที่ประกอบการ……………….…………………ตารางเมตร 

ทั้งน้ี ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ...……………….บาท (….…………………………….…….…….…………….…. ) 
ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที ่….…………เลขที ่...................ลงวันที่...........เดือน………………..…….…….…… พ.ศ…..…...……….. 

ข้อ  2  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ข้อ  3  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ……….…………………………………………………………….……………………….. 
(2) ……………………………………………………………………..………………………..  

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึง   วันที่ …….….เดือน ………………….……..……….พ.ศ………..…………. 

ออกให้  ณ  วันที่ ……….…เดือน ………………….….……..พ.ศ………..…..…...…. 

 
(ลงช่ือ) ………………….……….………..….…………. 

(………………………..………………….) 

ตําแหน่ง ……………..………………………………. 
เจ้าพนักงานท ้องถิ่น 

 
การต่ออายุใบอนญุาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

วันที่ / เดือน / ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี  
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจ้าหน้าที่ เล่มที ่ เลขที ่ ว/ด/ป 

      
 

 

คําเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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แบบคำขอตอ่อายุใบอนุญาต 
 

เขียนที่ …………………………….…………………….. 
………………………………………………….. 

วันที่ ……….…. เดือน…….…………………………..พ.ศ……..……… 
ข้าพเจ้า………………………………………………………..อาย ุ……………...…..ปี สัญชาต ิ………..………….  

อยู่บ้านเลขท ี่…………….หมู่ที่……..…..ตรอก/ซอย……………….…………….ถนน…………………………………………..แขวง/ตําบล 
………………….………….เขต/อําเภอ………..……...………จังหว ัด………………………………หมายเลขโทรศัพท ์….…….…………………... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................... 
ประเภท/ชนิด…..……………………………………………………ตามใบอนุญาตเล่มที่……….….เลขที่………..…/………….……..…  
ออกให้เมื่อวันที่…….….เดือน………….………….……พ.ศ……...……ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………………..……….……….. 

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
( ) สำเนาบัตรประจําตัว .….………..…….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน 
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

คือ………………………………………………..………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

(   ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ประกาศกําหนด 
คือ……………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

(…………………………………………..…….) 
 

 
 

 

ความเหน็ของเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบ 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
( )  เห็นสมควรอนุญาต 
( )  เห็นควรไม ่อน ุญาต เพราะ…………………......…… 

…………………………………………………………………….…….…. 
……………………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ)…………………….…………….….เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

(…………………….………….…..) 
ตําแหน่ง……………………………………………… 
วันที ่………../…………..……/………………….….. 

 
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
( )  อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
( )  ไม่อน ุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
( ลงช่ือ )…………………………………….…….    

(…………………………………………..) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตำแหน่ง……………………………………..……. 
วันที่…………../…………………../………….. 
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แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 
 

เขียนที่…...…………………………………….……….. 
.....……………………………………………… 

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

ข้าพเจ้า……………………..……………………………..……………..อายุ…………..ปี สัญชาต ิ………………..………………. 
อยู่บ้านเลขท ี่……………………….….หมู่ที…่……..……..ตรอก/ซอย …………………….……………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ตําบล...................................………….เขต/อําเภอ………………..……………จังหวัด……………..……………..…………
หมายเลขโทรศ ัพท์…………………………………... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ………….………………………………..………………………………. 
ประเภท ……………………………………………………………………….….ต่อ ( เจ้าพนักงานท ้องถิ่น ) 
เน่ืองจาก    สูญหาย         ถูกทำลาย         ชํารุด          อ่ืนๆ............................................ 

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
(   )  สําเนาบัตรประจำตัว ……………………………………………..……….. (ประชาชน/    
       ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ที่ออกให้โดยหน ่วยงานของรัฐ) 
(   )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข ้อง คือ 

1    ……….………………………………………………..…………………………………… 
2    ……………….………………….…...…………………………………..……….………. 
3    ..………………………………………………….……………………….………..…….. 
4    ……………….………………………………….……………………………….……….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 

 

 
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
(  )   อนุญาตให ้ประกอบกิจการได้ 
(  )   ไม่อน ุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

เจ้าพนักงานท ้องถิ่น 
ตำแหน่ง ……………..………………….……….. 
วันที ่………..../…………….……/…………..….. 
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หนังส ือร ับรองการแจ้ง 
 

เขียนที่ ……………..…………….………………….. 
.....……………….…………..…… …  

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

ข้าพเจ้า……………………..……………………………..………...อาย ุ………..……..ปีสัญชาติ……………..…….  
อยู่บ้านเลขท ี่……………….….หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย………………………..……….ถนน …………….……………………..  
แขวง/ตําบล……………….…………………….เขต/อําเภอ.……..……………………..จังหวัด………………….…………………  
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………….…………... 

ขอแจ้งการประกอบกิจการประเภท/ชนิด…….……………………………………………………………………..
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ…………….……..ตารางเมตร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น………………………………………… 

พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยดังน้ี  คือ 
(  ) สําเนาบัตรประจำตัว…………………………………………………….……………...…………… 

( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /หลักฐานอ่ืน ๆ ที่หน่ายงานของรับเป ็นผู ้ออกให้ ) 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท ี่เก่ียวข้อง คือ 

1............................................................................................................... 
2.............................................................................................. ....................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

 
( ลงช่ือ ) ……………………………………………………. ผู้แจ้ง 

(…………………..………………………………) 
 
 

 

 
คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

(  )   ทราบ 
(  )   อ่ืน ๆ เพราะ…………………………………………………………..……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช ื่อ)………………………………………………….…. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(………………………………………………..) 

ตําแหน่ง …………………………..…………..วันที่…………..../…….………/………….….. 



 
 


