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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยว่าด้วยสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยโดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยและนายอําเภอภูเวียง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  เรื่อง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึงผู้ซ้ือ 
ต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
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ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ประกาศกําหนด   

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ตามที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลสงเปือย  ประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รบัคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนญุาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ด้วย 
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ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนยีมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน กิจการนั้น ก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง   ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มี อํานาจสั่ งใ ห้ ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทา่ที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ ปรากฏว่ า ผู้ รับ ใบอนุญาตไม่ปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติ ไ ม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๗ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว   
ให้ส่งคําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา 
หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลา 
ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง 
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนนิการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบดว้ย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 
ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซ่ึงต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มาแจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง   ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มี อํานาจสั่ งใ ห้ ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสงเปือย 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ทัศพร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 



บัญชอีัตราคาธรรมเนียมทายขอบญัญัตอิงคการบริหารสวนตําบลสงเปอย   
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2553 

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

ลําดบัที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนยีม 
(บาท/ป) 

1. อัตราคาธรรมเนยีมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่
ไมเกนิ  200  ตารางเมตรและมิใชการขายของในตลาด 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  1  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  20  ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  20  ตารางเมตร  แตไมเกิน  30  ตารางเมตร 
ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  30  ตารางเมตร  แตไมเกิน  40  ตารางเมตร 
ง.  พ้ืนท่ีประกอบการเกนิ  40  ตารางเมตร  แตไมเกิน  50  ตารางเมตร 
จ.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร  แตไมเกนิ  100  ตารางเมตร 
ฉ.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 

 
 
 

100 
150 
200 
300 
400 
500 

2. อัตราคาธรรมเนยีมในการออกใบอนญุาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนทีใ่ดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน   
200  ตารางเมตรและมใิชการขายของในตลาด 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  800  ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีเกิน  800  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

 
 
 

1,000 
2,000 

 
 



                ส่วนท่ี  1 
แบบการแจ้ง  

ขอจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อแจ้ง 

 2.  ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มพีื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์............................................ 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอแจ้ง 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์............................................ 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอแจ้ง 
ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เปน็ต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 



                    ส่วนท่ี  1 
แบบขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ขอจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อแจ้ง 

 2.  ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์............................................ 
มีความประสงค์จะขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจง้ขอจดัต้ังสถานทีจ่ําหน่ายหรือสถานทีส่ะสมอาหาร   
เน่ืองจาก................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

3. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอแจ้ง 
             (............................................) 

 
 



    ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์............................................ 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอแจ้ง 
ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................ 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่........................หมู่ที่..............ตําบล.......................................
อําเภอ......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เปน็ต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 



 
    ส่วนท่ี  1 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

2. พรอ้มคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต/ต่อใบอนุญาต 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี  2 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 



 
    ส่วนท่ี  1 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 
มีความประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญาต  เน่ืองจาก.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/อื่น ๆ  ระบุ.....................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................. ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
            (......................................................) 

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี  2 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 


