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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรใน 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรใน  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรใน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลไกรในโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไกรใน 

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรในเรื่องสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร  

สวนตําบลไกรในแลวเจ็ดวัน 

บรรดากฎระเบียบขอบงัคับหรอืคําส่ังอื่นใดในท่ีไดตราไวแลวในขอบญัญตัินีห้รอืซึ่งขัดหรอืแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไกรใน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาท่ี

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔   

วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาหาร”หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 
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  (๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกินดื่มแตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติด

ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมท้ังวัตถุเจือปน

อาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือที่สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถงึส่ิงอื่นใดซึ่งเปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดท่ีเล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตวเนื้อสัตว  ผักผลไม  หรืออาหาร  อันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 
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ขอ ๔ หามผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่เกิน

สองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกรณีที่สถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวย

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

     (๑.๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

     (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

     (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลไกรในกําหนด 

     (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลไกรในกําหนด 

     (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลไกรในกําหนด 

     (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

     (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลไกรใน 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

     (๒.๑)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดใน  (๑.๑)  -  (๑.๖) 

     (๒.๒)  จัดใหมีโตะเกาอี้หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรงสะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 
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     (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

     (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทําประกอบปรุงเก็บ

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลไกรในกําหนด 

     (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

     (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

     (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนายทําประกอบปรุงและเก็บอาหาร    

     (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

     (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ัง 

ขององคการบริหารสวนตําบลไกรใน 

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลไกรในมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตผูขอหนังสือรับรอง

การแจงงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาที่เห็นสมควร 

หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุ

กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบยีบเรยีบรอยและรกัษาใหสะอาดอยูเสมอ 
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   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลไกรใน 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคารกรรมวิธีการจําหนายทําประกอบปรุง 

เก็บรักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณน้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนตัว

ของผูจําหนายอาหารผูปรุงอาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค

ในสถานที่นั้น   

   (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา

ประกอบปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ 

   (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน 

   (๔)  การทุบบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอรวมท้ังปองกัน 

มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

   (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

   (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ      

   (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุงใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็งโดย

รักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๘)  ผูจําหนายอาหารผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหาร

สวนตําบลไกรใน 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง  

หรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอจําหนายทําประกอบปรุงเก็บอาหาร  

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน

สองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมหลักฐานตาง ๆ   

ที่องคการบริหารสวนตําบลไกรในกําหนด 

ในกรณีท่ีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบพรอมท้ังหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง

กอนจัดตั้งเมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจงตามแบบเพ่ือใชเปน

หลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิได 

ออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  

หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  แลวแตกรณี 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันท่ี ผู ไดรับใบอนุญาตผูแจงผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผู ไดรับใบอนุญาต 

หรือแจงแลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผู ไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเ ลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตอง 

ชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

การแจงความตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแจง

ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือ 

ไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผย 

เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันเปดหนังสือ  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุ

ใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับ 

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  หรือวันที่

ออกหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป  

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๑๗ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด  

ขอ ๑๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดเพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี 

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบแลวแตกรณี

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อ

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี   

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๐ แบบพิมพตาง ๆ ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลไกรในประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษตาม   

มาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารส วนตํ าบลไกรในเปน ผู รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศคําส่ัง  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  ทองชื่นตระกูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไกรใน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรใน 

  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

ใบแทนใบอนุญาต 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

 

๒๐ 

๒๐ 
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