
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลบานพราน  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบานพรานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานพราน   

และนายอําเภอแสวงหา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานพรานตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพราน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท 

ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 

    (๒)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะ 

ของบริเวณท่ีใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรบับรโิภคอาหาร  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือท่ีใชสะสมอาหาร 

    (๓)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

    (๔)  กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 

    (๕)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร

และผูใหบริการ 

    (๖)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

    (๗)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานประกาศกําหนด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่รับประทานอาหารตองสะอาดเปนระเบียบและจัดเปนสัดสวน  ตองจัด 

และดูแลรักษาบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร  และสถานที่เตรียมประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร   

จําหนายอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะใหสะอาดเปนระเบียบอยูเสมอ  พ้ืนควรมีลักษณะผิวเรียบ  

ไมล่ืน  ไมแตกราวหรือเปนรองและไมมีเศษขยะ  ผนังและเพดานควรทาสีออน  เพ่ือชวยใหบริเวณรานสวาง  

ไมมืดทึบ  และสามารถมองเห็นส่ิงสกปรกไดงาย  โดยเฉพาะบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารควรทําดวยวัสดุผิวเรียบ   

ทําความสะอาดงาย  เชน  สแตนเลส  อะลูมิเนียม  โฟเมกา  กระเบื้องเคลือบ  อยูในสภาพดี  ไมชํารุด   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ตองจัดใหเปนระเบียบ  สามารถทําความสะอาด 

ไดท่ัวถึง  และจัดบริเวณในการปฏิบัติงานใหเปนสัดสวนไมปะปนกัน  เพ่ือปองกันการปนเปอนของอาหาร 

และในบริเวณที่ปรุงควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปลองระบายควันชวยระบายอากาศ  และตองไมรบกวน 

บริเวณใกลเคียงดวย 

  (๒)  ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม  และตองเตรียม 

ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไมเตรียมหรือวางอาหารภาชนะใสอาหาร   

รวมถึงการหั่น  การลาง  การเก็บอาหารบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม  ตลอดจนในบริเวณ 

ท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนส่ิงสกปรกได  ตองเตรียมและปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  และโตะท่ีใชเตรียมปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุผิวเรียบสามารถทําความสะอาดไดงาย   

เชน  สแตนเลส  โฟเมกา   

    (๓)  ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ   

เชน  เลขสารบบอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก.)  ตองไมใช 

สารปลอมปน  สารที่ไมใชอาหาร  หรือสารที่ไมปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง  ประกอบอาหาร   

ภาชนะที่ใชใสเครื่องปรุงรส  เชน  น้ําสมสายชู  น้ําปลา  และน้ําจ้ิมซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอนไดตองใสในภาชนะ 

ที่ทําจากวัสดุท่ีทนการกัดกรอนไดดี  ไดแก  แกว  กระเบื้องเคลือบขาว  และตองมีฝาปดสําหรับชอนตัก 

ควรใชชอนกระเบื้องเคลือบขาวถาใชสแตนเลสควรเปนชนิด  ๑๘ - ๘  สวนเครื่องปรุงรส  หรือ 

สารปรุงแตงอาหารที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน  เชน  น้ําตาล  พริกปน  ควรเก็บในภาชนะท่ีทําความสะอาดไดงาย   

มีฝาปด  หรือใชฝาชีครอบ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



    (๔) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง  หรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ   

ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  อาหารสด   

เชน  เนื้อสัตว  ผักสด  ผลไม  ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหาร  ประเภทตาง ๆ   

ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  ไมปะปนกัน  โดยอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบตองเก็บ  ในอุณหภูมิที่ต่ํากวา   

๕  องศาเซลเซียส  และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  ดังนี้ 

   (๔.๑)  ผักสดกอนลางทําความสะอาด   

   (๔.๒)  ผักสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว 

   (๔.๓)  ผลไมสดกอนลาง   

   (๔.๔)  ผลไมสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว   

   (๔.๕)  เนื้อสัตวสดที่ไมใชอาหารทะเล   

   (๔.๖)  เนื้อสัตวสดประเภทอาหารทะเล   

   (๔.๗)  อาหารที่พรอมบริโภค   

    (๕)  อาหารที่ปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรอาหารปรุงสําเร็จ  หรืออาหารท่ีพรอมที่จะรับประทานได  โดยไมผานขั้นตอน 

ของการใหความรอนหรือการฆาเช้ือโรคอีกตองเก็บไวในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหารไวตลอดเวลา 

เพ่ือปองกันสัตว  แมลงนําโรค  และฝุนละออง  และตั้งวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๖)  น้ําแข็งท่ีใชตองสะอาด  เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดใชอุปกรณที่มีดาม   

สําหรับคีบหรือตัก  โดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองเปนน้ําแข็ง 

ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใชในการบริโภคโดยเฉพาะเมื่อละลายแลวควรเปนน้ําที่สะอาดไมมีตะกอนภาชนะที่ใส 

ตองเปนภาชนะที่สะอาดไมเปนสนิมมีฝาปดสามารถเก็บความเย็นไดดี  ตองมีอุปกรณสําหรับคีบ   

หรือตักที่มีดามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับไดโดยมือไมสัมผัสกับน้ําแข็ง  หรือไมทําใหเกิดการปนเปอน   

และตองไมมีส่ิงของอื่นแชปนอยูกับน้ําแข็ง   

    (๗)  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้งหรือลางดวยน้ําไหล 

และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ภาชนะท่ีใชใสอาหารทุกประเภทตองลาง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ใหสะอาด  แยกภาชนะท่ีใสของหวานและของคาว  กําจัดเศษอาหาร  แลวลางดวยน้ํายาลางภาชนะ   

ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก  แลวลางออกดวยน้ําสะอาดอีก  ๒  ครั้ง  โดยน้ําที่ใชลาง 

จะตองเปล่ียนใหสะอาดอยูเสมอหรือลางดวยน้ําไหลโดยเปดกอกใหน้ําไหลผานภาชนะแลวลางใหสะอาด 

เมื่อลางเสร็จแลวควรคว่ําใหแหงในที่โปรงสะอาดและสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๘)  เขียงและมีดตองมีสภาพดีแยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผัก   

ผลไม  เขียงตองมีสภาพดีไมแตกราวไมเปนรองสะอาดไมมีราไมมีคราบไขมัน  หรือคราบสกปรกฝงแนน   

เขียงและมีดจะตองแยกใชระหวางเนื้อสัตวดบิ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม  โดยไมใชปะปนกัน  เพราะถาใชปนกัน 

จะทําใหมีการปนเปอนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสูอาหารสุก  และผักผลไมได  ควรลางใหสะอาดทั้งกอนหลัง   

และระหวางการใชงานเปนระยะและผ่ึงใหแหงในที่โปรง  โดยวางใหไดรับแสงแดด  ไมควรใชผา 

หรือฝาหมอปดเพราะจะทําใหอับชื้นควรใชฝาชีครอบเพ่ือปองกันสัตวและแมลงนําโรค 

    (๙)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด  หรือวางเปนระเบียบ 

ในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ชอน  สอม  ตะเกียบ   

ท่ีลางสะอาดแลว  ตองเก็บวางในลักษณะตั้งใหสวนที่เปนดามจับไวดานบน  ในภาชนะที่โปรงสะอาด   

ภาชนะไมกวางเกินไป  หรือเก็บวางเรียงเปนระเบียบ  โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน  และในการหยิบจับ 

ตองจับเฉพาะดามเทานั้น   

    (๑๐)  มูลฝอย  และน้ําเสียทุกชนิดไดรับการกําจัดดวยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล   

มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยใหเรียบรอยและมิดชิด  ไมรั่วซึมเพ่ือปองกันเศษขยะและน้ําจากขยะ 

ซึมรั่วออกนอกถัง  และเพ่ือความสะดวกในการรวบรวม  ควรใชถุงพลาสติกสวมไวดานในถังขยะดวย   

เวลาเก็บไปกําจัดควรผูกปากถุงใหแนนเสียกอนและตองมีฝาปดถังขยะใหมิดชิดดวย  การระบายน้ําเสีย   

ตองมีรางระบายน้าํเสียจากจุดตาง ๆ   ที่ใชการไดด ี โดยเฉพาะบริเวณหองครัว  และบริเวณท่ีลางภาชนะอุปกรณ   

ตองมีรางระบายน้ําที่มีสภาพดี  ไมแตกราว  ไมอุดตัน  มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้งบอดักไขมัน 

ในขนาดที่เหมาะสม  กอนระบายน้ําเสียลงสูทอระบาย  หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ไมระบายน้ําเสีย 

ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  เชน  แมน้ํา  ลําคลอง  ฯลฯ  โดยตรง  ท้ังนี้  ตองตักเศษอาหารและคราบไขมันท้ิง 

เปนประจํา 
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  (๑๑)  หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด  มีอางลางมือที่ใชการไดดี  

และมีสบูใชตลอดเวลา  หองสวมควรแยกออกจากหองครัวเปนสัดสวนเฉพาะ  โดยประตูของหองสวม

ตองไมเปดตรงสูบริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร  ที่ลาง  ที่เก็บภาชนะอุปกรณ  และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด  

เพ่ือเปนการปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคตองดูแลรักษาความสะอาดหองสวมที่อยูในบริเวณรานอาหารทุกหอง   

  (๑๒)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ีสะอาด  

สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ผูเตรียมอาหาร  ผูลางภาชนะหรือผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับ

อาหารทุกคนตองแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด  หรือมีเครื่องแบบเฉพาะ 

ที่สะอาด  และสวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบผมไดเรียบรอย  เพ่ือปองกันเสนผมและส่ิงสกปรก 

ปนเปอนอาหาร 

  (๑๓)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมอืใหสะอาดกอนเตรียมปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหารทุกครั้ง   

ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 

ผู สัมผัสอาหารทุกคนตองลางมือดวยน้ําและสบู   หรือน้ํายาลางมือใหสะอาดอยูเสมอ   

โดยเฉพาะกอนเตรียม  ปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหารทุกครั้งและตองลางมือใหสะอาดทันที   

หลังออกจากหองสวมหรือหลังจากจับตองส่ิงสกปรก  เชน  ผาขี้ริ้ว  ขยะ  การแกะเกาผิวหนัง  การปดปาก

ขณะไอจาม 

สําหรับอาหารที่ปรุงสําเร็จหรืออาหารที่พรอมรับประทาน  หามใชมือหยิบจับ  หรือสัมผัสอาหารโดยตรง   

ตองใชอุปกรณที่สะอาดปลอดภัย  ในการหยิบจับอาหาร  เชน  ทัพพี  ที่คีบ 

    (๑๔)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด  หลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน   

ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลตองปกปดแผลใหมิดชิดโดยเฉพาะบาดแผลหรือฝที่มีหนอง 

จะตองหยุดหรือหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหารถาไมสามารถหยุดปฏิบัติงานได 

ควรเล่ียงไปปฏิบัติงานหนาที่อื่นแทนจนกวาบาดแผลจะหายสนิทจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

นอกจากนี้ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ันและไมสวมเครื่องประดับนิ้วมือและขอมือ  เพราะจะเปน 

แหลงสะสมส่ิงสกปรกและเชื้อโรคได 

    (๑๕)  ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภค  โดยมีน้ําและอาหารเปนส่ือ   

ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 
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ผูสัมผัสอาหารที่มีอาการเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภคได  ไดแก  วัณโรค   

อหิวาตกโรค  ไทฟอยด  บิด  อุจจาระรวง  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  และโรคผิวหนัง 

ที่นารังเกียจตองหยุดปฏิบัติงานและไดรับการรักษาจนกวาจะหายเปนปกติ  ไมสามารถแพรเชื้อโรคได 

และไมเปนที่นารังเกียจแลวจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได 

ขอ  ๙  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานพรานเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 
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ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรบักรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาต  ตลอดเวลาที่ยังดาํเนินกจิการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๗  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ   

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ   

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 
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ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตวนัที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอยีดถูกตองตามแบบที่กาํหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานพรานกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนกังานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน 

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานพราน 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานพรานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วินัย  บญุศร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานพราน   
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/หนวย) 

๑ ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ๕๐๐ 

 

๒ หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี 

สะสมอาหาร 

๒.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   

๒.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๒.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 
 


