
[พิมพข์อ้ความ] 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
เรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ ว่าด้วยสถานที่จ้าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั นเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  จึงตราเทศบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี     

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ เรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่  ตั งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศ โดย
เปิดเผย ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่  แล้วเจ็ดวัน  
          ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค้าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี   ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี  
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค ้าจุนชีวิต ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด แต่        

ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั น แล้วแต่กรณี 
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ

เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
  “สถานที่จ้าหน่ายอาหาร”หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่

จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส้าเร็จและจ้าหน่ายให้ผู้ซื อสามารถบริโภคได้ทันที ทั งนี ไม่ว่าจะเป็น
การจ้าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส้าหรับการบริโภค ณ ที่นั น หรือ น้าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิ'ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่
จัดไว้ส้าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื อต้องน้าไปท้า
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต้าบลน ้าค้าใหญ่ หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีต้าบล
น ้าค้าใหญ่ มอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 



 

-๒- 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื นที่ใด  ซึ่งมีพื นที่

เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
การแจ้งก่อนการจัดตั ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี  
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจ้าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้จัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง ด้วย

สุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี  
ก. สถานที่สะสมอาหาร 

(๑) ไม่ตั งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(๒) พื นท้าด้วยวัตถุถาวร ท้าความสะอาดง่าย 
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน ้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด 
(๕) จัดให้มีส้วมจ้านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขก้าหนด 
(๖) จัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค้าสั่ง

พนักงานท้องถิ่น รวมทั งระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
ข. สถานที่จ้าหน่ายอาหาร 

(๑) จัดสถานที่ตามก้าหนดไว้ในข้อ ก. (๑) - (๖) 
(๒) จัดให้มี โต๊ะ เก้าอี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพื นที่ท้าความสะอาดง่าย  
(๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท้า ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค

อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่
ก้าหนด 

(๕) จัดให้มีบริเวณและที่ส้าหรับท้าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ
และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพ่ือใช้ในการนั นโดยเฉพาะ 

(๖) จัดให้มีที่ส้าหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จ้านวนเพียงพอ 
(๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าคาญ เนื่องจากการจ้าหน่าย 

ท้า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
          (๘) จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 



 

-๓- 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค้าสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถิ่น รวมทั งระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งของเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือ

สถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั งจัดให้มีการป้องกันและก้าจัดสัตว์น้าโรค 

  (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธ์ แมลง
และสัตว์น้าโรคได้ และต้องมีการก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
        (๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ  
        (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค้าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั งระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งของเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร  ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ้าหน่าย ท้า ประกอบ ปรุง เก็บ รักษา
อาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช้ และของใช้อื่น ๆ รวมทั งสุขลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้จ้าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี  

(๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั งจัดให้มีการป้องกันสัตว์น้าโรคในสถานที่
นั น 

(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั งภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ท้า ประกอบ ปรุง 
เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั น ให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๓) น ้าแข็งส้าหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้ 
และห้ามน้าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

(๔) การทุบ บดน ้าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดอยู่เสมอ รวมทั งป้องกันมิให้มีเสียงอัน
เป็นเหตุร้าคาญแก่ผู้อื่น 

(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องท้าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื อโรคหรือกรรมวิธีอ่ืน
ใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๖) จัดให้มีน ้าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
(๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด ปลอดภัยส้าหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน ้าแข็ง  โดยรักษา  

ให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๘) ผู้จ้าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค้าสั่ง 

พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั งระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดย

ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคล 

ที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จ้าหน่าย ท้า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 



 

-๔- 
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื นที่ใดซ่ึง

มีพื นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้ยื่นค้าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆตามท่ีเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ก้าหนด  

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค้าขออนุญาตหรือ 
ค้าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ปรากฎว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดรับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อม
กับช้าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่นี  ภายในก้าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และช้าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด จะถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ  เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับช้าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไป
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมไิด้ช้าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ 
จะต้องช้าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ้านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ 

ข้อ ๑๕ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจ้าทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ยังด้าเนิน
กิจการนั น โดยยื่นค้าขอช้าระค่าธรรมเนียมประจ้าปีต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่
เทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ ก้าหนด และให้ช้าระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี  หากมิได้ช้าระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก้าหนด  จะต้องช้าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ 
เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด้าเนินกิจการนั นก่อนถึงก้าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ้านาจของ
เทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไปให้ยื่นค้า
ขอบอกเลิกการด้าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว 

ข้อ ๑๙ หากปรากฏว่า ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกท้าลายหรือช้ารุดบกพร่อง 
ในสาระส้าคัญ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  จะต้องยื่นค้าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท้าลายหรือช้ารุดในสาระส้าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี   

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต้ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท้าลาย  
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีช้ารุดบกพร่องในสาระส้าคัญ  
ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี  
        
 



 

-๕- 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ประทับตราสีแดง ค้าว่า  

“ใบแทน” ก้ากับด้วย และ วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั วใบอนุญาตเดิม หรือต้นขั วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย 

หรือช้ารุดบกพร่องในสาระส้าคัญของใบอนุญาตเดิม หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ 
เลขที่ ปี ของใบแทน 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  ดังต่อไปนี  
(๑) ค้าขอรับใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๑  
(๒) ค้าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๒ 
(๓) ใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๓ 
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๔ 
(๕) ค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ สอ.๕ 
(๖) ค้าขอช้าระค่าธรรมเนียมประจ้าปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหาร หรือ

สถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๖ 
(๗) ค้าขออนุญาตการต่างๆ  ให้ใช้แบบ สอ.๗ 
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่นี    เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ 
คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจออกค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้ด้าเนินการจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
พื นที่ใดซึ่งมีพื นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ ๕ และเคยได้รับโทษตามเทศบัญญัตินี  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด้าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งขอหนังสือ
รับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั งหนึ่ ง  หากฝ่าฝืนด้าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอีก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้ผู้ด้าเนินกิจการดังกล่าวหยุดด้าเนินการไว้จนกว่าจะได้
ด้าเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๒  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งห้ามด้าเนินกิจการนั นไว้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน ้าแข็งในสถานที่เอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี   
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ นอายุใบอนุญาตนั น 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี   ต้องระวางโทษตามที่ก้าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 



 

-๖- 
ข้อ ๒๗ ให้นายกเทศมนตรีต้าบลน ้าค้าใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี และให้มี

อ้านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค้าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  
 

             ประกาศ ณ วันที่    ๑๐    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐                 

 
                   ( นายนิพล  หนูจิตร ) 

             นายกเทศมนตรีต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
 

 



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลน ้าค้าใหญ่ 
เรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ล้าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 

๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่
จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

 

 ๑.๑ พื นที่ประกอบการ ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 

๕๐ 
 

   
๒ อัตราค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหาร 
 

 

 ๒.๑ พื นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
 

๑๐๐ 

 ๒.๒ พื นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 
 

๒๐๐ 

 
 
 
 

 

 
 


