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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมววั 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัว  ว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองนมวัวและนายอําเภอลาดยาว  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัว  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวตั้งแต่วันที่ได้ติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัว   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 
   (๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (๑.๒) พื้นที่ทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
   (๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายนํ้าอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
   (๑.๔) จัดให้ มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วย

สุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
   (๑.๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
   (๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 

หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
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   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ตามความใน  (๑.๑)  –  (๔.๖) 
   (๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย 
   (๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บ  และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานสาธารณสุข 

   (๒.๕) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์  
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมืออุปกรณ์จํานวนเพียงพอ 
   (๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

รําคาญเนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
   (๒.๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

หรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  หรือคําสั่ ง 

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 
  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวกําหนด 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค 
  (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น 

ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่กําหนดด้วยสุขลักษณะ 
  (๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๔) จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้ง 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน  สิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวเท่านั้น 
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การขอต่ออายุ ใบอนุญาตจะต้อง ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุภายในสามสิบวัน   
เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ด้วย 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ าย ข้อบัญญัตินี้   ในวันที่ มา รับใบอนุญาตสํ าห รับกรณีที่ เ ป็นการขอ รับใบอนุญาตค ร้ังแรก   
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระเว้นแต่  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  ก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการ  ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มีอํ านาจออกคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตเ ม่ือปรากฏว่ า   
ผู้รับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสม 
กับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๑๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 
  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวกําหนด 
เ ม่ือ เจ้ าพนักงานท้องถิ่ น ได้ รับแจ้ ง   ให้ออกใบรับแจ้ งแ ก่ผู้ แจ้ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็นหลักฐาน   

ในการประกอบกิจการได้ชั่วคราว  ในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ กําหนด  ในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน 
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไข
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการ 
นับแต่ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้ง 
เป็นอันสิ้นผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบ 
ที่กําหนดในข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย   
และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
การแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีหนั งสือ รับรองการแ จ้งถูกทํ าลาย   หรือชํ า รุด ในสาระสํ า คัญ   
ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ เ ม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการให้บุคคลอื่นให้แจ้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้  โดยมิได้แจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ
ที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการ
จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มาแจ้งและภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  
และค่าปรับจนครบจํานวน 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองนมวัว 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัวเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุทิน  พึ่งโพธ์ิสภ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนมวัว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว 

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕9 

   
ลําดับ

ท่ี  
รายการ 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ อัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง   

  ๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒๐ บาท 

  ๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐  แตไมเกิน   ๒๕  ตารางเมตร ๓๐ บาท 

  ๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๕  แตไมเกิน   ๕๐  ตารางเมตร ๔๐ บาท 

  ๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๕๐  แตไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐ บาท 

      

๒ อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
 

  ๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐  แตไมเกิน    ๓๐๐   ตารางเมตร                  ๑๐๐ บาท 

  ๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๓๐๐  แตไมเกิน    ๔๐๐   ตารางเมตร ๒๐๐ บาท 

  ๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๔๐๐  แตไมเกิน    ๕๐๐   ตารางเมตร ๓๐๐ บาท 

  ๒.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๕๐๐  แตไมเกิน    ๖๐๐   ตารางเมตร ๔๐๐ บาท 

  ๒.๕  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๖๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ บาท 

      

      

      
 
 

 

  



แบบ สอ.1 
  

คําขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 เขียนท่ี............................................................... 

 วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ............... 

 ขาพเจา.........................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง (พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป)   

           สถานท่ีจําหนาย                                 สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...............
ตําบล....................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................... 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  
 2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต    
 3. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
 4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  
 5. เอกสารอ่ืน ๆ................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

                                  แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
 

 
 
 
 
 
 

 
   
  (ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 
 
  



 
  แบบ สอ.2 

 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เขียนท่ี........................................................................ 

วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ................. 

 ขาพเจา.........................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง (พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตารางเมตร)   

           สถานท่ีจําหนาย                                 สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...............
ตําบล....................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................... 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  
 2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต    
 3. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
 4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  
 5. เอกสารอ่ืน ๆ................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

                                  แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  (ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
              (.....................................................) 
   
  



 
แบบ สอ.5 

  

คําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เขียนท่ี............................................................. 

วันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ................ 

 ขาพเจา.........................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง    
      สถานท่ีจําหนายอาหาร                               สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...............
ตําบล....................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................... 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ  มาดวย ดังนี้ 
 1.  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงเดิม  หมดอายุวันท่ี...............เดือน........................พ.ศ.................. 
 2.  ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนายและผูปรุงอาหาร 
 3.  เอกสารอ่ืน ๆ................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
         (ลงชื่อ).........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
            (.......................................................) 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 

เขียนท่ี.................................................................  
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................  

 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร เลมท่ี..........เลขท่ี...........ป............ 
สถานประกอบกิจการ/ชื่อกิจการ...................................................................................................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก    
  สูญหาย   ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
2.  ใบอนุญาตเดิม (กรณีชํารุดในสาระสําคัญ) 
3.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตเดิม 

           สูญหาย) 
. 4.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
            
            (ลงชื่อ)................................................  

                                                                         (.............................................)  
                                                                                       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น          อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต          ไมอนุมัติใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

                                                                 (..............................................)  
 
 
  



 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง (แทน) 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

 
เขียนท่ี.................................................................  
วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................  

 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
เลมท่ี..........เลขท่ี...........ป............สถานประกอบกิจการ/ชื่อกิจการ................................................................................. 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงฯ ดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก    
  สูญหาย   ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับหนังสือรับรองการแจงฯ  
2.  หนังสือรับรองการแจงฯ เดิม (กรณีชํารุดในสาระสําคัญ) 
3.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงฯ สูญหาย      
     (กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย) 

. 4.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
            
            (ลงชื่อ)................................................  

                                                                         (.............................................)  
                                                                                   ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงฯ 
 
 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น          อนุมัติออกหนังสือรับรอง (ใบแทน)           ไมอนุมัติหนังสือรับรอง (ใบแทน) 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

                                                                 (..............................................)  
 
 


	
	คำขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
	คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง (แทน)
	จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


