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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง ควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านลาน ว่ า ด้ ว ยควบคุ ม
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่ จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง ควบคุม
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ ทั น ที ทั้ งนี้ ไม่ ว่าจะเป็ น การจ าหน่ ายโดยจั ด ให้ มี บ ริเวณไว้ส าหรั บ การบริโภค ณ ที่ นั้ น
หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ ท่ี
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
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“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทปรุง ส าเร็จ ” หมายความว่ า อาหารที่ ได้ ผ่ านการท า ประกอบ
หรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทาให้แห้งโดยการอบรมควัน
ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใดเพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ
กลิ่น รส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร
มัสตาร์ด เป็นต้น
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ที่สาคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์
ทางเทคโนโลยีการผลิตการแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร
แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น
วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่ เติ มเพื่ อเพิ่ มหรือปรับ ให้ คงคุณ ค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
“ผู้สัม ผัสอาหาร” หมายความว่า บุ ค คลที่ เกี่ยวข้อ งกับ อาหารตั้ งแต่ กระบวนการ
เตรียม ปรุง ประกอบจาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัด ตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม
กากับ ดูแล การดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การสถานที่ จ าหน่ ายอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารต้ อ งด าเนิ น การ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหาร
ส่วนที่ ๑
สถานทีแ่ ละสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ที่ใช้จาหน่ายอาหาร และทีจ่ ัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร
ข้อ ๗ สถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ใช้จาหน่ายอาหาร และที่จัดไว้
สาหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุงอาหารต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
และทาความสะอาดง่าย
(๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่
(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จาหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
และทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี
(๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๘) น้ าใช้เป็ นน้ าประปา ยกเว้นกรณี ที่ ไม่มี น้าประปาให้ ใช้ น้าที่ มีคุ ณภาพเที ยบเท่ า
น้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ ๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
ข้อ ๙ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มหี รือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ไว้บริการ และมีจานวนเพียงพอ
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบ
ปรุงอาหาร ที่เก็บที่จาหน่ายและที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการ
ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ ๑๐ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิง
ในการทาประกอบปรุงอาหาร
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารทา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจาหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๑ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่ น ามาประกอบ และปรุงอาหารต้ องเป็ นอาหารสดที่มี คุณ ภาพดี
สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด
ไม่วางบนพื้น
ข้อ ๑๒ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัยได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร
ข้อ ๑๔ น้ าดื่ ม และเครื่ อ งดื่ ม ที่ ใช้ ในสถานที่ จ าหน่ ายอาหารต้ อ งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ข้อ ๑๕ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
และต้องไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ
(๔) ต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ ๑๖ สถานที่ จ าหน่ ายอาหารซึ่ งมี ที่ จัด ไว้สาหรับ บริโภคอาหาร ต้ องจัด ให้ มีช้ อ นกลาง
สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
ข้อ ๑๗ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนาอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร
ต้องติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคาเตือนและคาแนะนาเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว
กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิมห้ามนาภาชนะบรรจุสารเคมี สารทาความสะอาด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วั ต ถุ มี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ อาหารและการน าอาหารมาบริ โภคมาใช้ บ รรจุ อ าหาร
และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย
ต่ออาหารและการนาอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด
ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อนื่ ๆ และน้าใช้
ข้อ ๑๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด
มีสภาพดี ไม่ชารุดมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
ข้อ ๑๙ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ์และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
(๒) ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและใช้สารทาความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ
จากผู้ผลิต
ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหาร
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็ งแรง ไม่เป็ น โรคติด ต่ อ ไม่เป็ น โรคที่สั งคมรังเกีย จ
หรือไม่ เป็ น พาหะน าโรคติด ต่ อ ได้แ ก่ อหิ ว าตกโรค ไข้ รากสาดน้ อ ย บิ ด ไข้สุ ก ใส หั ด คางทู ม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคผิวหนั งที่ น่ ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ ไข้ หวัด ใหญ่ รวมถึงไข้ห วัด ใหญ่ ที่ติด ต่อมาจากสัต ว์
และโรคอื่ น ๆ ตามที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่าย
และเสิร์ฟ อาหารให้ ถูก สุ ขลั ก ษณะ และไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด การปนเปื้ อ นต่ อ อาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้
(๕) ต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าสั่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ส่วนที่ ๕
การป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
ข้อ ๒๑ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า
และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๒ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
ข้อ ๒๓ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดให้มกี ารป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยง
ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๖
การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๒๕ ห้ า มใช้ เมทานอลหรือ เมทิ ล แอลกอฮอล์ เป็ น เชื้ อ เพลิ งในการท า ประกอบ ปรุ ง
หรืออุ่นอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๒๖ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ
ที่ เททิ้ งสิ่งปฏิ กู ล ที่ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ที่ อื่ น ใดที่ เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ว่ าเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานกาหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๒๙ เมื่อ ได้ รับ คาขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือค าขอต่ออายุใบอนุ ญ าตให้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่น ขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่ อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ขออนุ ญ าตทราบภายในสามสิบวัน นั บ แต่วันได้รับ คาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ ค รบถ้ว น
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจาเป็น แต่ละครั้งให้ ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้ น
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๐ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เห็ น สมควร)
นับแต่วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ก่อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่อ ได้ ยื่น ค าขอพร้อมกับ เสียค่าธรรมเนี ยมแล้วให้ ป ระกอบกิ จการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แ ห่ งท้ องที่ ที่ ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู กท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๔ ในกรณี ที่ปรากฏว่ าผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรื อข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่ กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๖ คาสั่งพั กใช้ใบอนุ ญ าตและค าสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนังสือ แจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๓๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือ พื้ น ที่ ใดซึ่งมีพื้ น ที่ ไม่ เกิน สองร้อ ยตารางเมตร และมิใช่ เป็ น การขายของในตลาดจะต้ องแจ้งต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ......)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๔๐ เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แจ้ ง ให้ อ อกใบรั บ แก่ ผู้ แ จ้ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราว ในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือ
รั บ รองการแจ้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตรวจการแจ้ ง ให้ ถู ก ต้ อ งตามแบบที่ ก าหนดในข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะก าหนดเงื่อ นไขให้ ผู้ แ จ้ งหรื อ ผู้ ได้ รั บ หนั งสื อ รั บ รองการแจ้ งปฏิ บั ติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ หลัก ฐานยื่น เพิ่ ม เติ ม ภายในเจ็ ด วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ แจ้ง โดยให้ เจ้ าหน้ าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น มี อานาจสั่งให้ การแจ้งของผู้แจ้งเป็น อันสิ้นผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนดแล้วให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่ ห นั งสื อรับ รองการแจ้ งสูญ หาย ถูก ท าลาย หรือช ารุด ในสาระที่ สาคั ญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดตามแบบที่กาหนด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้า หน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๔๓ เมื่อผู้แ จ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนิ นกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แ จ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔๔ ในกรณี ที่ผู้ดาเนิ น กิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญ ญั ตินี้โดยมิได้แ จ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ดาเนิ น กิจการโดยมิได้แ จ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป
ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด ดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืน อีกให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้
ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๕ ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้แ จ้งมีห น้ าที่ ต้ อ งเสีย ค่าธรรมเนี ย มตามอัต ราที่ ก าหนด
ในวัน ที่ มารับ ใบอนุ ญ าตสาหรับกรณี ที่ เป็ นการขอรับ ใบอนุญ าตครั้งแรกและก่อ นใบอนุญ าตสิ้น อายุ
ส าหรับ กรณี ที่ เป็ น การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต หรื อ ในวั น ที่ ม าแจ้ งและก่ อ นวั น ครบรอบปี ข องทุ ก ปี
ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อ ยละยี่สิ บ ของจ านวนค่ าธรรมเนี ยมที่ ค้ างชาระ เว้น แต่ ผู้แ จ้งจะได้บ อกเลิก การด าเนิ น กิจการนั้ น
ก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ผู้มีห น้ าที่ต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติด ต่อกั นเกิน กว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๔๗ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๘ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ นที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๒๘ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๔๙ กรณีผู้ประกอบกิจการดาเนินไม่เป็นไปตามหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งข้อบัญญัตินี้
ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน
หรือภายในเวลาที่ เจ้าพนั ก งานท้ องถิ่น เห็ น สมควรแต่ ไม่ ควรเกิน กว่า ๒๗๐ วัน ทั้ งนี้ ให้ ค านึ งถึ ง
ความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาต
พร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๕๐ การที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตการออกใบอนุ ญ าตไม่ เป็ น เหตุ
ให้ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
๑. สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
๑.๑ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๑) ขนาดพื้นที่ไมเกิน 10 ตารางเมตร 30 บาท
(๒) ขนาดพื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร 80 บาท
(๓) ขนาดพื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร 100 บาท
(๔) ขนาดพื้นที่
50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 200 บาท
(5) ขนาดพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร 300 บาท
(6) ขนาดพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร 1,000 บาท
(ไมใชเปนการขายของในตลาด)
(7) ขนาดพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป และมิใชเปนการขายของในตลาด 3,000 บาท

