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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 
เร่ือง   การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม  ว่าด้วยการควบคุม 

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลวัดตูมและนายอําเภอพระนครศรีอยุธยา  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม  เร่ือง  การควบคุม

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘" 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม  เร่ือง  การควบคุมสถานท่ีจําหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ในข้อบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
ข้อ  ๖  ในข้อบัญญัตินี้ 
"อาหาร"  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่   
(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 
(๒)  วัตถุซึ่งมุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นสี 
"สถานที่จําหน่ายอาหาร"  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค 
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่น 
ก็ตาม 

"สถานที่สะสมอาหาร"  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่  หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

"ตลาด"  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  
เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  ทั้งนี้   
ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับ 
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

"ที่หรือทางสาธารณะ"  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 

"อาคาร"  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้าสํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น 
อย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 
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"สิ่งปฏิกูล"  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดที่เป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

"มูลฝอย"  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น   

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

"ใบอนุญาต"  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

"หนังสือรับรองการแจ้ง"  หมายความว่า  หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น"  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข"  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

"พนักงานเจ้าหน้าที่"  หมายความว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และหรือพนักงานส่วนตําบล   

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย 

 

หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตั้งจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

ข้อ  ๗  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพื้นที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สถานที่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด   

ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนการจัดตั้ง 
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ข้อ  ๘  ข้อความในข้อ  ๗  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ  ๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือ 

สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
ก. สถานที่สะสมอาหาร 
 (๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (๒) พื้นที่ทําด้วยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดง่าย  และไม่ส่งกลิ่นรบกวน 
 (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่สาธารณสุขกําหนด 
 (๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 (๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่ต้องด้วยสุขลักษณะเพียงพอ 
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 

ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 
ข. สถานที่จําหน่ายอาหาร 
 (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ก  (๑) - (๗) 
 (๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อยู่เสมอ 
 (๓) ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย  และสูงจากพื้นอย่างน้อย  

๖๐  เซนติเมตร 
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 (๔) จัดให้มีภาชนะ  และอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประกอบ  ปรุง  เก็บ   
และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องค์การ 
บริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนด 

 (๕) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ   
ให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ  และสูงจากพื้นอย่างน้อย   
๖๐  เซนติเมตร 

 (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก
จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 

 
หมวด  ๓ 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 
 
ข้อ  ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนด 
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ข้อ  ๑๑  เม่ือได้รับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
หรือเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกคร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง 
การขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่เจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานท่ี  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและอื่น ๆ  ของสถานประกอบกิจการแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามท่ี 
กําหนดไว้ในข้อกําหนด  ให้เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์  เพื่อเจ้าพนักงานจะได้
ดําเนินการพิจารณาอนุญาตต่อไป   

ข้อ  ๑๓  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต
ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 
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การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร  หรือ
สะสมอาหารก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๙  และ  ข้อ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ข้อ  ๑๘  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกการประกอบการ 

ข้อ  ๑๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวัดตูม 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐)   
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   
เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร   
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ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่น  เจ้าพนักงานมีอํานาจออกคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  โดยต้องระบุถึงสาเหตุสําคัญ  
ที่มีผลให้ไม่สามารถจะออกใบอนุญาตให้ได้   

ข้อ  ๒๒  ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะที่แห่งหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดง 
ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๒๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเวลาห้ามการขายอาหารบางชนิดได้   
ในเขตที่ระบุไว้โดยจัดทําเป็นประกาศ 

ข้อ  ๒๔  ผู้ รับใบอนุญาตต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เข้าตรวจสถานที่เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควรแต่มิให้เกินสิบห้าวัน  
นับแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งความประสงค์ให้ทราบล่วงหน้าแล้ว 

 
หมวด  ๔ 

การแจ้งและหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายในท้องตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนด 
ข้อ  ๒๖  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ออกใบแจ้ง

ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง   

ข้อ  ๒๗  บรรดาหนังสือรับรองการแจ้งที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 

การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจะต้องย่ืนคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ
จําหน่ายอาหาร  หรือสะสมอาหาร  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อหนังสือรับรองการแจ้ง 

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๙  และ  ข้อ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๘  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปีตลอดระยะเวลา 
ดําเนินกิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ   
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนดและให้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี 

ผู้ใดไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบ 
ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม 
คร้ังต่อไป 

ข้อ  ๒๙  ในกรณีเจ้าพนักงานได้ตรวจการแจ้งของผู้แจ้งแล้วพบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์   
จึงได้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแต่ผู้แจ้ง 
ไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว  จึงมีผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งให้แก่ผู้แจ้งได้   

ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดให้ผู้รับใบแจ้งย่ืนคําขอรับ 
ใบแทนใบแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๓๑  เม่ือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ย่ืนคําร้องต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันเลิกการประกอบการ 

ข้อ  ๓๒  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้เฉพาะที่แห่งหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง 
เท่านั้น  และต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการ
ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๓๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเวลาห้ามการขายอาหารบางชนิดได้   
ในเขตที่ระบุไว้โดยจัดทําเป็นประกาศ 

ข้อ  ๓๔  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เข้าตรวจสถานที่เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควรแต่มิให้เกินสิบห้าวัน  
นับแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งความประสงค์ให้ทราบล่วงหน้าแล้ว 

 
หมวด  ๕ 

การแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ข้อ  ๓๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  
ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของ   
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 



 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกําหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

(๕) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็นได้ 
โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหน่ึงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง   
ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 
ข้อ  ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐)   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประเสริฐ  มีสมยุทธ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดตูม 

เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ 
คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาท/ป) 

๑.  คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 ๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๑,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๒.  คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 ๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 

๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

๒.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

๒.๕  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

 

 


