
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูงและนายอําเภอตากฟา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตนิี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ท่ีมิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารท่ีมีสภาพเปนของสด  เชน  เนื้อสัตว  ผัก  หรือผลไม 

้หนา   ๓๔๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



      “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ  

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

      “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารท่ีผานกระบวนการทําใหแหง  โดยการอบ  

รมควัน  ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

      “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

หรือกล่ินรสชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  รวมทั้งเครื่องเทศ  สมุนไพร  หรือมัสตารด 

      “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุท่ีตามปกตมิิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญของอาหาร  แตใชเจือปนในอาหารเพ่ือประโยชนในการผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนสง  

และใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร  แตบรรจุรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตน  

เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน 

    “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  

หรือดูแลการดําเนินการของสถานท่ีจําหนายอาหารนั้น 

      “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม

ประกอบ  ปรุง  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรี  วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ผูดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

้หนา   ๓๔๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร 

 

ขอ  ๖  สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใชทําประกอบ

หรือปรุงอาหาร  จําหนายอาหาร  และบริโภคอาหาร  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารตองสะอาด  ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  

ไมชํารุดและทําความสะอาดงาย 

      (๒)  ในกรณีท่ีมีผนังหรือเพดาน  ผนังหรือเพดานตองสะอาด  ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  

และไมชํารุด 

      (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเปนสถานที่ 

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

      (๔)  มีแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

    (๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับสถานท่ีและบริเวณ

สําหรับใชทําประกอบหรือปรุงอาหาร  และบริโภคอาหาร  เวนแตสถานท่ีหรือบริเวณบริโภคอาหารไมมีพ้ืนที่

เพียงพอสําหรับจัดใหมีท่ีลางมือ  ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 

    (๖)  โตะที่ใชเตรียม  ประกอบหรือปรุงอาหาร  หรือจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืน 

ไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  และมีสภาพดี 

    (๗)  โตะหรือเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองสะอาด  ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  และไมชํารุด 

ขอ ๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี  พรอมใช  และมีจํานวนเพียงพอ 

    (๒)  หองสวมตองสะอาด  พ้ืนระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  มีการระบายอากาศท่ีดี  และมีแสงสวาง

เพียงพอ 

้หนา   ๓๔๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๓)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

    (๔)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณท่ีเตรียม  ทํา  

ประกอบหรือปรุงอาหาร  ท่ีเก็บ  ที่จําหนาย  ที่บริโภคอาหาร  ท่ีลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแต

จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองปด

ตลอดเวลา 

ขอ  ๘  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี  

ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแลรักษาความสะอาด  

ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้  การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย

และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

ขอ  ๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคางในบริเวณสถานที่

จําหนายอาหาร 

    (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชกอนการทําความสะอาด 

    (๓)  ตองมีการแยกไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา  โดยใชถังดักไขมัน  

หรือบอดักไขมัน  หรือการบําบัดดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไมต่ํากวาการบําบัดดวยถังดักไขมันหรือบอดักไขมัน  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมมีาตรการในการปองกนัสัตว  แมลงนําโรค  และสัตวเล้ียง

ตามหลักวิชาการ 

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัย

จากการใชเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธกีารทาํ  ประกอบ  หรือปรุง  การเกบ็รักษา  และการจําหนายอาหาร 

 

ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๓๔๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



    (๑)  อาหารสดท่ีนํามาประกอบและปรุงอาหาร  ตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี  

สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

ขอ  ๑๓  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอน  และมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น

ที่นํามาใช 

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  และไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอน  รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร 

  (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร   

  (๓)  มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหนายอาหารตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๕  น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มที่เปนอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ใชในสถานที่จําหนายอาหาร  

ตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  โดยตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร  

และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการในกรณีท่ีเปนน้ําดื่ม

ท่ีไมไดเปนอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจําหนายตองบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด   

มีการปกปด  และปองกัน  การปนเปอน  โดยตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร 

ขอ  ๑๖  การทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารตองใชน้าํที่มคีุณภาพไมต่าํกวาเกณฑคุณภาพน้าํบริโภค

ที่กรมอนามัยกําหนด 

้หนา   ๓๔๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๗  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็ง  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใชน้ําแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  และวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓)  ใชอุปกรณสําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ  โดยอุปกรณตองสะอาดและมีดามจับ 

  (๔)  หามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ  ๑๘  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใช  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  น้ําใชตองเปนน้ําประปา  ยกเวนในทองถิ่นท่ีไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพ

เทียบเทา  น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ  ๑๙  สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  

หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหาร  โดยติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจน  พรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนํา

เมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว  และการจัดเก็บตองแยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากจากบริเวณท่ีใชทํา  

ประกอบ  ปรุง  จําหนาย  และบริโภคอาหาร 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตราย

ตออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม  หามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหาร

มาใชบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหาร 

ขอ  ๒๐  หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบนโตะ   

หรือที่รับประทานอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ขอ  ๒๑  หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรืออุนอาหาร

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง   

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะของภาชนะ  อปุกรณ  และเครื่องใชอืน่ ๆ 

 

ขอ  ๒๒  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๓๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย  

เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุด  และมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

  (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชไวในท่ีสะอาด  โดยวางสูงจากพ้ืน

ไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓)  จัดใหมีชอนกลาง  สําหรับอาหารท่ีรับประทานรวมกัน 

  (๔)  ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคณุภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด

มีสภาพดี  ไมชํารุด  และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

  (๕)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ  

หรืออุปกรณเตรียมอาหาร  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  และไมชํารุด 

ขอ  ๒๓  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ  

และเครื่องใช  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด  ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ

ปองกันสัตว  และแมลงนําโรคได 

  (๒)  มีการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชที่ถูกสุขลักษณะ  และใช

สารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ  จากผูผลิต 

 

สวนที ่ ๔ 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

 

ขอ  ๒๔  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  ดังตอไปนี ้

  (๑)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ 

หรือพาหะนําโรคติดตอ  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  หรือโรคอื่น ๆ   ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  ในกรณีที่เจ็บปวยตองหยุดปฏิบัตงิานและรักษาใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัตงิานได 

  (๒)  ผูสัมผัสอาหารตองรักษาความสะอาดของรางกาย  สวมใสเส้ือผาและอุปกรณ

ปองกันที่สะอาดและสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได 

้หนา   ๓๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ประกอบ  ปรุง  จําหนาย

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ   ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรค 

  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกบัสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตทิองถิน่ตามคาํส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

หมวด  ๓ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 

ขอ  ๒๕  ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานท่ีตลอดจนส่ิงอื่นที่ใชในการประกอบกิจการ

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูลที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา  

๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 

สวนที ่ ๑ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๖  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๓๕๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูง  กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๒๘  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๐  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ  ๓๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณีย  ตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

สวนที ่ ๒ 

หนังสือรับรองการแจง 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  

ซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๓๘  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 
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ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบเพ่ือดําเนินการ

แกไขหรือเพ่ิมเตมิ  หากไมสามารถดําเนนิการไดในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร

หรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  โดยใหเจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอลงนามไวใน

บันทึกนั้นดวย  ถาผูแจงไมดาํเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรบัแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไข

ภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๐  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๔๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูงกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๒  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๔๓  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิน่ตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 
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หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๔๔  ใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  และกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  หรือในวันท่ีมาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกป

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพุนกยูง 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๔๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

นคร  พิมพหน ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพุนกยูง 

้หนา   ๓๕๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลพนุกยูง 
เรื่อง สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พ.ศ. 2562 
 

๑.สถานท่ีจําหนายอาหาร 
๑.๑ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
      (๑) ขนาดพ้ืนทีต่ั้งแต  ๒๐๐ ตารางเมตร ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๒๐๐บาท 
      (๒) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๓๐๑ ตารางเมตร ถึง  ๔๐๐  ตารางเมตร   ฉบับละ ๓๐๐บาท 
      (๓) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๔๐๑ ตารางเมตร ถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๔๐๐บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป    ฉบับละ ๕๐๐บาท 
 
๑.๒. คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง 
      (๑) ขนาดพ้ืนที่ต่ํากวา  ๓๐  ตารางเมตร     ฉบับละ ๕๐  บาท 
      (๒) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต   ๓๑  ตารางเมตร ถึง  ๖๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๗๐  บาท 
      (๓) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต   ๖๑  ตารางเมตร ถึง  ๙๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๙๐  บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนทีต่ั้งแต   ๙๑  ตารางเมตร ถึง ๑๒๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑๑๐ บาท 
      (๕) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ๑๒๑  ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑๓๐ บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ๑๕๑  ตารางเมตร ถึง ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๑๕๐ บาท 
 

๒.สถานท่ีสะสมอาหาร 
 

๑.๑ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
      (๑) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๒๐๐ ตารางเมตร ถึง  ๓๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
      (๒) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๓๐๑ ตารางเมตร ถึง  ๔๐๐  ตารางเมตร   ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
      (๓) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๔๐๑ ตารางเมตร ถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป    ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
๑.๒. คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง 
      (๑) ขนาดพ้ืนที่ต่ํากวา  ๓๐  ตารางเมตร     ฉบับละ ๕๐  บาท 
      (๒) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต   ๓๑  ตารางเมตร ถึง  ๖๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๗๐  บาท 
      (๓) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต   ๖๑  ตารางเมตร ถึง  ๙๐  ตารางเมตร  ฉบับละ ๙๐  บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต   ๙๑  ตารางเมตร ถึง ๑๒๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑๑๐ บาท 
      (๕) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ๑๒๑  ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑๓๐ บาท 
      (๔) ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ๑๕๑  ตารางเมตร ถึง ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๑๕๐ บาท 

 


