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*************************** 
 

หลักการ  
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ประกอบกบัมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 
65 แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2536) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  โดยคณะผูบ้ริหารขอ
เสนอร่างขอ้บญัญติั เร่ือง สถานที่จ  าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  และ
น าเสนอนายอ าเภอ   เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
 

เหตุผล  
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการ
ด าเนินการ 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไข  ในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหาร  
อตัราค่าธรรมเนียม  ตลอดจนหลกัเกณฑต่์างๆ  เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมและก ากบัดูแลสถานที่จ  าหน่าย
อาหาร 
 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 

************************* 
โดยที่เป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  วา่ดว้ยสถานที่จ  าหน่าย 

อาหาร ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ประกอบกบัมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 
65                       แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  โดย
ความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวและนายอ าเภอเขาสวนกวาง   จึงออกขอ้บญัญติัไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว เร่ือง สถานที่จ  าหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561 ”  

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ  ที่ท  าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาง้ิว แลว้เจด็วนั  

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือค าสัง่อ่ืนใดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวที่ไดต้ราไว ้
แลว้ในขอ้บญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน  

ขอ้ 3 ในขอ้บญัญติัน้ี  
“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
“เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่     เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหมี้หนา้ที่ปฏิบติัการ 

ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

“พนกังานเจา้หนา้ที่” หมายความวา่พนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือลูกจา้งขององคก์าร 



บริหารส่วนต าบลซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่ตามความในมาตรา 44 วรรคสอง                    
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

“อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่  
(1) วตัถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพ

ติดให้ 
โทษตามกฎหมาย วา่ดว้ยการนั้นแลว้แต่กรณี  

(2) วตัถุที่มุ่งหมายส าหรับใชห้รือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวตัถุเจือปน 
อาหาร   สี  

และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส  
“สถานที่จ  าหน่ายอาหาร” หมายความวา่   อาคาร   สถานที่   หรือบริเวณใดๆ   ที่มิใช่ที่หรือที่ 

สาธารณะที่จดัไวเ้พือ่ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคไดท้นัที  ทั้งน้ี 
ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับบริโภค ณ ที่นั้นหรือน าไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม  

“สถานที่สะสมอาหาร”หมายความวา่อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้หรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด  ซ่ึงตอ้งน าไปท า 
ประกอบ หรือปรุงเพือ่บริโภคในภายหลงั  

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง 
โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น  
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 “มูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ  เศษผา้   เศษอาหาร เศษสินคา้  ถุง  พลาสติก  ภาชนะ 
ที่ใส่อาหาร  เถา้  มูลสตัว ์หรือซากสตัว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด ที่เล้ียงสตัวห์รือที่อ่ืน  

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา่     สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ญัจรได้ 
 “อาคาร” หมายความวา่  ตึก  บา้น  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลงัสินคา้  ส านกังานหรือส่ิงที่สร้าง 

ขึ้นอยา่งอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ 
“ตลาด”  หมายความวา่   สถานที่ซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นที่ชุมนุมเพือ่จ  าหน่ายสินคา้ประเภท 

สตัว ์ เน้ือสตัว ์ ผกั  ผลไม ้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่วา่
จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่กต็าม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จดัไวส้ าหรับใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นที่
ชุมนุมเพือ่จ  าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัที่ก  าหนด  

ขอ้ 4 หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
เกิน 



สองร้อยตารางเมตร  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  กรณีที่สถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เพือ่ขอรับหนงัสือรับรอง
การแจง้  

ขอ้ 5 ความในขอ้ 4 ไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการ ดงัน้ี  
(1) การประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
(2) การขายของในตลาด  
(3) การจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ  

ขอ้ 6 ผูจ้ดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารตอ้งจดัสถานที่ใหถู้กตอ้งดว้ย  
สุขลกัษณะและเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการดงัต่อไปน้ี  

ก. สถานที่สะสมอาหาร  
(1) ไม่อยูใ่นบริเวณที่น่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
(2) พื้นท าดว้ยวตัถุถาวร ท าความสะอาดง่าย  
(3) จดัใหมี้ระบบการระบายน ้ าอยา่งเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑ ์

มาตรฐานที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ก าหนด 
(4) จดัใหมี้แสงสวา่งและทางระบายอากาศเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตาม 

เกณฑม์าตรฐานที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวก าหนด  
(5) จดัใหมี้สว้มจ านวนเพยีงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานที่

องคก์าร 
บริหารส่วนต าบลนาง้ิว ก าหนด  

(6) จดัใหมี้ที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและเพยีงพอ  
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  

พนกังานเจา้หนา้ที่  และค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสัง่ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาง้ิว  

ข. สถานที่จ  าหน่ายอาหาร  
(1) จดัสถานที่ตามทีก่  าหนดใน  ก. (1) – (6)  
(2) จดัใหมี้โตะ๊  เกา้อ้ี  หรือที่นัง่อยา่งอ่ืนซ่ึงมีสภาพแขง็แรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยูเ่สมอ  
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 (3) ผนงัและบริเวณที่ปรุงอาหารตอ้งมีพื้นที่ท  าความสะอาดง่าย  
(4) จดัใหมี้ภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ที่ใชใ้นการท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บ และ 



การบริโภคอาหารไวใ้หเ้พยีงพอ  ปลอดภยั  และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานที่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาง้ิว ก าหนด  

(5) จดัใหมี้บริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ  
ใหเ้พียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะเพือ่ใชใ้นการนั้นโดยเฉพาะ  

(6) จดัใหมี้ที่ส าหรับลา้งมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพยีงพอ  
(7) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญเน่ืองจาก 

การจ าหน่าย  ท  า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร     

(8) จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขและค าสัง่ของ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

(9) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  
พนกังานเจา้หนา้ที่   และค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสัง่ของ อบต. นาง้ิว  

ขอ้  7  อาคารที่ใชเ้ป็นสถานที่ประกอบการตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่   สามารถใชป้ระกอบการ
นั้น 

ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
ขอ้ 8 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  มีอ านาจผอ่นผนัใหผู้ข้อรับใบอนุญาต  ผูข้อหนงัสือ 

รับรองการแจง้ งดเวน้การปฏิบตัิตามเงื่อนไขทีก่  าหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 7 เพยีงเท่าที่เห็นสมควรหรือจะ
เปล่ียนแปลงอยา่งใดเพือ่ใหเ้หมาะสมแก่กิจการซ่ึงใหค้วบคุมนั้น ทั้งน้ีการผอ่นผนันั้นตอ้งไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามยัของประชาชน  

ขอ้ 9 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งดูแลรักษาสถานที่จ  าหน่าย
อาหาร  

และสถานที่สะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
(1) รักษาสถานที่ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ รวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัและก าจดัสตัวน์ าโรค  
(2) ตอ้งมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไม่ใหเ้ป็นที่เพาะพนัธุ์ 

แมลงและสตัวน์ าโรคได ้และตอ้งมีการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  
(3) รักษาสว้มใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะอยูเ่สมอ  
(4) จดัส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยูเ่สมอ  
(5) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข    พนกังาน 

เจา้หนา้ที่และค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั และค าสัง่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
ง้ิว 

ขอ้ 10 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารตอ้ง 
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาคาร กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง  เก็บรักษา
อาหาร  ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น ้ าใช ้ และของอ่ืนๆ  รวมทั้งสุขลกัษณะส่วนตวัของผูจ้  าหน่าย
อาหาร  ผูป้รุงอาหาร  และผูใ้หบ้ริการ  ดงัต่อไปน้ี  



(1) วาง เกบ็อาหารก่อนปรุงในที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะรวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัสตัวน์ า
โรคใน 

สถานที่นั้น  
(2) ใชเ้คร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆที่ใชใ้นการท าประกอบ  

ปรุง  
เก็บอาหาร  เพือ่ป้องกนัฝุ่ นละออง และส่ิงที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดนั้นใหส้ะอาดและ 
ใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 
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(3) น ้ าแขง็ส าหรับใชบ้ริโภคตอ้งจดัเก็บไวใ้ชใ้นภาชนะที่ถูกสุขลกัษณะสามารถป้องกนัส่ิง
ปนเป้ือน 

ได ้และหา้มน าอาหารหรือของส่ิงใดแช่หรือเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั  
(4) การทุบ  บดน ้ าแขง็  ตอ้งปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ  รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้ 

เสียงอนัเป็นเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น  
(5) ในกรณีที่มีผา้เช็ดหนา้ใหบ้ริการตอ้งท าความสะอาดและผา่นความร้อนฆ่าเช้ือโรคหรือ 

กรรมวธีิอ่ืนใดใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ    

(6) จดัใหมี้น ้ าสะอาดไวใ้หเ้พียงพอ  
(7) ใชภ้าชนะหรือวตัถุที่สะอาด ปลอดภยั ส าหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหาร หรือน ้ าแขง็  โดย

รักษา 
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ  

(8) ผูจ้  าหน่ายอาหาร   ผูป้รุงอาหาร   และผูใ้หบ้ริการตอ้งแต่งกายใหส้ะอาดและปฏิบติัตนให ้

ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะส่วนบุคคล  
(9) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขพนกังาน 

เจา้หนา้ที่   และค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน   รวมทั้งระเบียบ   ขอ้บญัญติัและค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบล   
นาง้ิว  

ขอ้ 11. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ  และไม่จา้ง
หรือ 

ใชบุ้คคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือวา่เป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร    

  ขอ้ 12. ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซ่ึงมีพื้นที่เกิน
สองร้อยตารางเมตร   ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  พร้อมหลกัฐานต่างๆ  ที่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนาง้ิว ก าหนด  

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหน่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร   ใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 



เพือ่ขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบ พร้อมทั้งหลกัฐานต่างๆ  เช่นเดียวกบัที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงก่อน
จดัตั้ง เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ใหอ้อกใบรับแจง้การจดัตั้งสถานที่แก่ผูแ้จง้ตามแบบ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐาน 
ในการประกอบกิจการตามที่แจง้เป็นการชัว่คราวในระหวา่งที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการ
แจง้ใหต้ามที่ขอ  

ขอ้ 13. เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต 
หรือการแจง้แลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้หอ้อกใบอนุญาตตามแบบ 
หรือออกหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบแลว้แต่กรณี  

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ยขอ้บญัญติัน้ีภายในก าหนด     
สิบหา้วนันบัแต่วนัที่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต   ผูแ้จง้   ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือแจง้
แลว้แต่กรณี  ไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมที่คา้งช าระเวน้แต่ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตหรือผูแ้จง้จะไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว  

การแจง้ความตามวรรคสอง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต        
ผูแ้จง้ผูแ้ทน หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้แลว้แต่กรณีทราบในกรณีไม่พบตวัหรือไม่
ยอมรับหนงัสือ  ใหส่้งหนงัสือการแจง้หรือค าสัง่ทางไปรษณียต์อบรับ   หรือปิดหนงัสือนั้นไวใ้นที่เปิดเผยเห็นได้
ง่าย              ณ  ภูมิล าเนาหรือส านกังานท าการของผูรั้บหนงัสือและใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบหนงัสือดงักล่าวแลว้
ตั้งแต่เวลา 
ที่หนงัสือไปถึง  หรือวนัเปิดหนงัสือแลว้แต่กรณี  
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ขอ้ 14 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออาย ุ
ใบอนุญาต หรือขอต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้   ให้ยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ส้ินอาย ุ 

ขอ้ 15 ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง้ใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัที่ออกใบอนุญาตหรือวนัที่
ออก 

หนงัสือรับรองการแจง้  
ขอ้ 16 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ไม่ประสงคจ์ะประกอบการ

ต่อไป 

ใหย้ืน่ค  าร้องบอกเลิกกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบที่ก  าหนด  
ขอ้ 17 หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ประสงคจ์ะแกไ้ขรายการใน 

ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ใหย้ืน่ค  าร้องขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบที่ก  าหนด   

  

ขอ้ 18 หากปรากฏวา่ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดใน 



สาระส าคญั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้แลว้แต่กรณีจะตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบทีก่  าหนด   เพือ่ขอใบแทน  ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่  ภายใน สิบหา้
วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี  

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจกรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย  
(2) ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั  
ขอ้ 19 การออกใบแทนใบอนุญาต   ใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไข  ดงัน้ี  
(1) การออกใบแทนใบอนุญาต      หรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหใ้ชแ้บบแลว้แต่

กรณีโดย 
ประทบัตราสีแดง ค  าวา่ “ใบแทน” ก ากบัไวด้ว้ย และใหมี้วนั เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลายมือช่ือ           
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน  

(2) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย        
ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิมแลว้แต่กรณี  และเล่มที่ เลขที่     
ปี  พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้  

ขอ้ 20 แบบพมิพต่์างๆ   ให้เป็นไปตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ประกาศก าหนด  
ขอ้ 21 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต หรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ให้จดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหาร

หรือ 
จดัตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไม่ปฏิบติัตาม  หรือฝ่าฝืนขอ้บญัญติัน้ี  จะตอ้งระวางโทษตามมาตรา  72 แห่ง
พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ขอ้ 22 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี และ 
ใหมี้อ านาจออกประกาศ  ค  าสัง่  ระเบียบ  ขอ้บญัญติัหรือค าสัง่อ่ืนใด  เพือ่ปฏิบติัการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติั น้ี  

ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

             ลงช่ือ     
                   (นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
    เห็นชอบ 

               (นายรุจน์  รังษี) 

           นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้  
 เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 



 

ล าดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม/
บาท 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

4. 

ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใด 
ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนงัสือรับรองการแจง้ใหจ้ดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
ตามมาตรา 48  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบแทนใบอนุญาต  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ฯ  
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