
 หนา   ๒๓๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  วาดวยสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลนางตะเคียนและนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ



 หนา   ๒๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ตั้งอยูในบริเวณที่ถูกสุขลักษณะและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนกําหนด 



 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  รวมท้ังระเบียบและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน

กําหนด 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑)  –  (๑.๖) 

   (๒.๒)  โตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอย 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  ภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนางตะเคียนกําหนด 

   (๒.๕)  มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ 

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุ

รําคาญเนื่องจาก  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่รวมทั้ง  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลนางตะเคียนกําหนด 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  

งด เวนการปฏิบัติ ต าม เ งื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในขอ   ๖   และขอ   ๗  เ พียง เท า ท่ี เห็นสมควร 
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หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ท้ังนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปน

เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน
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คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 
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เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในสิบหาวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสิบหาวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง 

เปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง

ตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงจะตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 
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ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน   

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนางตะเคียน 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมจิต  จริยประเสริฐสิน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนางตะเคียน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

รายป  (บาท) 

๑ 
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อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอย

ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 



 

 

 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 
 

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

 

ขาพเจา..……………………………….…………..  อายุ……………….  ป  สัญชาติ……….……...…………. 
เชื้อชาติ.....................อยูบานเลขท่ี  …..….……หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย  ……………….…….ถนน…………….………
แขวง/ตําบล…………..…….………………..เขต/อําเภอ.………….….…………..จังหวัด………………………….…….…………… 

หมายเลขโทรศัพท………………………………. 
 

  (  )  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

 สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................... 
สถานท่ีชื่อ..........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย...................................ถนน...............................หมูท่ี........................

ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................โทรศัพท..................................... 
  

  (  )  ขอย่ืนคําตอใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

 สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................... 
สถานท่ีชื่อ.......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................หมูท่ี.....................

ตําบล...............................อําเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท.......................... 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัว.............................  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  คือ   

๓.๑  ........................................................................................ 

      ๓.๒  ........................................................................................ 
  ๓.๓  ......................................................................................... 

หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต   เลมท่ี................................เลขท่ี...................../.......................... 

               ใบเสร็จรับเงิน        เลมท่ี...................................เลขท่ี........................ลงวันท่ี............................. 
 

(มีตอดานหลัง) 

  แบบ  สอ.๑ 



 

 

 

แผนท่ีตั้งพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้………………………….…………... 

…………………………………………………………...……………….………………………………………….…………………………………. 

   (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ……………………………………………..…..……………….. 

………………….…..……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

            (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
                                   (ลงชื่อ)……………………..…………………เจาพนักงานทองถ่ิน   

                                          (………………….……..……………….) 

  ตําแหนง…………………………..……………..  วันท่ี………/………/……. 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง 

 

เลขท่ี  ....................  /.................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี  .................  เดือน  .........................  พ.ศ.  ................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน           ครบ 

                                                  ไมครบ  คือ 

๑) ................................................................................................. 

๒) .................................................................................................. 

๓) ................................................................................................. 

 

ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายในวันท่ี  ................................................. 

 

      ลงชื่อ  ............................................................... 

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

      ตําแหนง.......................................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  หรือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

 

เลขท่ี  ...............  /..................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี  ..................  เดือน  ...............................  พ.ศ.  ............... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน           ครบ 

                                                  ไมครบ  คือ 

๑) ................................................................................................. 

๒) .................................................................................................. 

๓) .................................................................................................. 

 

ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตจะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายในวันท่ี  .................................................. 

 

      ลงชื่อ  ............................................................... 

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

      ตําแหนง........................................................... 

 



 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลมท่ี..............        เลขท่ี................/.....................   
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

         อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 

 

  อนุญาตให        นิติบุคคล        บุคคลธรรมดา  ชื่อ  ............................................................. 
อายุ.......................  ป  สัญชาติ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี................................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................... 
หมูท่ี........................ตําบล................................อําเภอ.................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท.................................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... 

หมูท่ี........................ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท............................................... 
  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.............................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี................................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ 
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง   
         ๔.๒................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ.  ................... 

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

     
                                                          ลงชื่อ......................................................... 

                                                               (........................................................) 
                                                                           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

  แบบ  สอ.๒ 



 

 

 

 
 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี..............        เลขท่ี................/.....................   

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

         อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐

   

  อนุญาตให         นิติบุคคล        บุคคลธรรมดา  ชื่อ  ............................................................ 

อายุ.......................  ป  สัญชาติ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี................................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................... 

หมูท่ี........................ตําบล................................อําเภอ................................จังหวัด................................................ 

โทรศัพท.................................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 

สถานท่ีชื่อ.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... 

หมูท่ี........................ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท............................................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ...............................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี................................... 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

      ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง   

         ๔.๒  .................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ. ....................... 

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

     

                                                        ลงชื่อ......................................................... 

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

                                                                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

  แบบ  สอ.๓ 



 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

 

เลมท่ี..............        เลขท่ี................/..................... 
 

  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 
                                      อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐   

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

 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 
  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ...................ป  สัญชาติ............................  เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี            อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................หมูท่ี.............................   
ตรอก/ซอย......................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................  อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด...........................................โทรศัพท...................................................โทรสาร...........................................   

�  เปนนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................   
มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง  ....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................

โทรศัพท.......................................  โทรสาร.........................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี  
ดังนี้   

๑.  ..............................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี........................................

ตรอก/ซอย....................................  ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.....................................................
โทรสาร.......................................................................   

ไดขออนุญาต      จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร    สะสมอาหาร   
หนังสือรับรองการแจง   จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร    สะสมอาหาร   

ใบอนุญาต  เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................

สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................
ตําบล.........................................อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................   

 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

    สูญหาย   

       ถูกทําลาย   
    ชํารุดในสาระสําคัญ 

  แบบ  สอ.๔ 



 

 

-  ๒  – 

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

          นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๓.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 

          อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  ๔.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย   

          กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

            ๕.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

             ๖.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………….   

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

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

   

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

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

                                                                           ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

  คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

    อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

    ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 

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

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

 

 


	เเนบ
	จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
	เล่มที่..............        เลขที่................/.....................

	คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น


