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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราน  วาดวยสถานที่ 

จําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลสามพรานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสามพรานและนายอําเภอสามพราน  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราน  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลสามพรานแลวเจ็ดวัน   

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลสามพรานที่ไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   
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  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้นแลวแตกรณี   

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือที่สาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชมุนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรอืตามวนัที่

กําหนด   
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ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  กรณีที่สถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒) การขายของในตลาด   

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวย  

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

   (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้าํอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพรานกําหนด 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลสามพรานกําหนด   

   (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามพรานกําหนด   

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ   

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสามพราน   

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดใน  ก.  (๑) - (๖)   



หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   

   (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามพรานกําหนด   

   (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรบัทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

   (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร      

   (๘) จัดใหมีระบบบําบดัน้าํเสียตามคาํแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลสามพราน   

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้น

ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ ๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามพรานมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอหนังสือ

รับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาท่ีเห็นสมควร 

หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปน

เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และสถานท่ีสะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   
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  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลสามพราน 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ

สวนตัวของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ     

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร   

หรือน้ําแข็ง  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   
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  (๘) ผูจําหนายอาหารผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการ

บริหารสวนตําบลสามพราน   

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ี 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐานตาง ๆ  

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามพรานกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  พรอมทั้งหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง

กอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจงตามแบบ   

เพ่ือใชเปนหลักฐาน  ในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบแลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด   

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต 

หรือแจงแลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการท่ีจะตองชําระ

คาธรรมเนียมดังกลาว   

การแจงความตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว

หรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไว 
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ในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบ

หนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปดหนังสือแลวแตกรณี   

ขอ ๑๔ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุ

ใบอนุญาต  หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตหรือวันท่ี

ออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ ๑๗ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๑๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนด  เพ่ือขอใบแทน  ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ

แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบแลวแตกรณี

โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้ง

ลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี  

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   
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ขอ ๒๐ แบบพิมพตาง ๆ  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพรานประกาศกําหนด   

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลสามพรานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติหรือคําส่ังอ่ืนใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญชาติ  พุมเจรญิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสามพราน 



 

บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราน 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหาร  ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี  ไมเกินสองรอย  ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 
๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี  เกินสองรอย  ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
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