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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลนาสะอาด  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

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

องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

และนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลนาสะอาดแลวเจ็ดวัน   

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้นแลวแตกรณี   

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือที่สาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุง  พลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน 

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบ  หรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง
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บริ เวณท่ีจัดไว สําหรับให ผูค า ใช เปน ท่ีชุมนุมเ พ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา   

หรือเปนครั้งคราว  หรือตามวันที่กําหนด   

ขอ  ๔  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  กรณีท่ีสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารมี พ้ืน ท่ีไม เกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๕  ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ  ๖  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวย  

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  ก.  สถานที่สะสมอาหาร   

    (๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

    (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

    (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้าํอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดกําหนด 

    (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดกําหนด   

    (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่

องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดกําหนด   

    (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

    (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ัง 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   
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  ข.  สถานที่จําหนายอาหาร   

    (๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  ก.  (๑)  –  (๖)   

    (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ   

    (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

    (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดกําหนด   

    (๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

    (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

    (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร      

    (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ   

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   

ขอ  ๗  อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ  ๘  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดมีอํานาจผอนผันให ผูขอรับใบอนุญาต   

ผูขอหนังสือรับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาท่ี

เห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้น

ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ    ๙  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

   (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

   (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

   (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลนาสะอาด 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนตัวของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

   (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

   (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

   (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

   (๕)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ     
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   (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

   (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร   

หรือน้ําแข็ง  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

   (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาท่ี  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ัง 

องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 

สองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐานตาง ๆ   

ที่องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  พรอมท้ังหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง

กอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจงตามแบบ  เพ่ือใช

เปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิได 

ออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  แลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต 

หรือแจง  แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
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เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระ

คาธรรมเนียมดังกลาว   

การแจงความตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจงผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว

หรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือ

ดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปดหนังสือ  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุ

ใบอนุญาต  หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตหรือใบรบัรองการแจงใหมีอายุหนึง่ปนบัแตวนัที่ออกใบอนุญาตหรือวนัท่ีออก

หนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการ

ตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนด   

ขอ  ๑๗  หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการใน 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด    

ขอ  ๑๘  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด  เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  

ภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดรับทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

   (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ  ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   
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   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบแลว 

แตกรณีโดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  

พรอมท้ังลายมือชื่อ  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน   

   (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี  

และเลมท่ี  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๒๐  แบบพิมพตาง ๆ  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   

ขอ  ๒๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สันต  ซาสุด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสะอาด 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด   

  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม/

บาท 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนงัสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบแทนใบอนุญาต   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ   

 

๑๐๐ 

 

 

๕๐ 

 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

 

 

   

 

 

 

   


