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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  อันเปนพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม 
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“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอ 

หนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 ก. สถานที่จําหนายอาหาร  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  

หรือเก็บศพ  ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

 (๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย  และน้ําขังอยูไมได 

 (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

 (๔) จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๕) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและ 

เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

 (๖) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๗) จัดใหมีที่ ล างมือและสวม ท่ีถูก สุขลักษณะสําหรับให ผูประกอบการ 

และผูรับบริการใชไดในบริเวณใกลเคียง  เวนแตเปนการจําหนายอาหารท่ีไมมีการรับประทานอาหารนั้น 

ในบริเวณที่จําหนาย 

 (๘) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
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 (๙) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑๐) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  รวมทั้งบอดักไขมันหรือท่ีดักไขมันใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  โดยสถานท่ี

จําหนายอาหารที่มีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งดวย 

 (๑๑) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๑๒) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงที่เกิดจากกาซได  ติดตั้งในท่ีที่สะดวกตอการใชงาน  

และตองมีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกป 

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล

นนทรี 

 ข. สถานที่สะสมอาหาร  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  

หรือเก็บศพ  ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

 (๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย  และน้ําขังอยูไมได 

 (๓) จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลง

และสัตวนําโรคในสถานที่นั้น 
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 (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

 (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  

สามารถปองกันส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

 (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ 

 (๕) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 

 (๖) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร   

หรือน้ําแข็งโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

 (๗) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติ

ตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

ขอ ๘ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๔ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

 (๒) ต อ งคํ า พิพากษาถึ งที่ สุ ด ว า ได กระทํ าความ ผิดตามพระ ราชบัญญั ต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๖ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถา 

ผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้  ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๑ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได 

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๓ ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนนทรี 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธรรมรตัน  เอนกรัตนมนตร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนนทร ี



อัตราคาธรรมเนียม 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

เรื่อง  การสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ลําดับ

ท่ี 
พ้ืนท่ีประกอบการ 

คาธรรมเนียมฉบับละ  

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๕๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 

๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

๖ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

        เขียนท่ี ………………………………………….. 

       วันท่ี ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..… 
 ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..……………. 
อยูบานเลขท่ี …………..หมูท่ี……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..…………….. 

แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล  
/อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………………. 
        โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท ……………………..……………………….……………. 

        มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….……………….  แรงมา 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท ………………………… 

        ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….…… 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………………………………….…… 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………….. 
                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี..…………………..………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี ...….…………………………………..………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……… 

�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………….. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑  .………………………………………………….………………………………… 

   ๓.๒  ………………………………………………………….…………………………. 
   ๓.๓  ………………………………………………………….…………………………. 
  ๔)  ..………………………………………………………….………………..…………………….. 

  ๕)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๖)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๗)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 

 

       ( มีตอดานหลัง ) 



 

   ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ …………….……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ……………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………………..……………… 
 

       ( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
         ( ……………………………………………….. ) 
                ตําแหนง …………………………..………………………..  
                                                 วันท่ี………../……………………….……/…………... 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

             (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                                   ( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
            ( …………….………….…………………….. ) 
           ตําแหนง ……….……………………………………….……..  
                                                         วันท่ี……..../…………………………/…..…….. 
 

                                      

                                  แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

     ( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 


