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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  

และนายอําเภอกันทรารมย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายผูซื้อสามารถบริโภคได

ทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานท่ีดังกลาวมี พ้ืนที่ ไม เกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือแจงรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองตั้งหางจากแหลงท่ีนารังเกียจ  และ/หรือแหลงกอใหเกิดมลพิษที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  พ้ืน  ผนัง  เพดานตองทําจากวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบซึ่งจะตองทําความสะอาดไดงาย  

รวมท้ังพ้ืนลาดเอียงไปสูระบบระบายน้ําเสีย  และตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง 

  (๓)  ตองมีแสงสวางภายในไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  

และจําหนายอาหาร 

  (๔)  ตองมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอ  โดยมีชองระบายอากาศ 

ไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่หอง  สําหรับหองรับประทานอาหารท่ีมีเครื่องดูดควันและปลองระบายควัน

ตองสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
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   (๕)  ตองมีน้ําสะอาดสําหรับใชอยางเพียงพอ  มีอางลางมือและสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  

และมีจํานวนเพียงพอกับผูใชบริการ 

   (๖)  สถานที่รับประทานอาหารตองใชโตะ  เกาอี้ที่สะอาด  แข็งแรง  จัดเปนระเบียบ

เรียบรอย 

   (๗)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บสะสมอาหารและการลางภาชนะ  อุปกรณ  

ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๘)  อาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องปรุงรสเก็บในภาชนะท่ีปดสนิทตองมีเลขทะเบียน 

ตํารับอาหาร  (อย.)  หรือมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ 

   (๙)  อาหารสด  เชน  เนื้อสัตว  ผักสด  ผลไม  และอาหารแหงตองมีคุณภาพดี   

แยกเก็บเปนสัดสวนไมปะปนกัน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรขึ้นไป  หรือเก็บในตูเย็น   

ถาเปนหองเย็นตองวางอาหารสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร  สําหรับอาหารสดตองลางใหสะอาด

กอนนํามาปรุงเปนอาหาร 

  (๑๐)  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไมตองสะอาด  ใสภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  มีกอก 

หรือทางรินน้ําหรือมีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ 

  (๑๑)  น้ําแข็งที่ใชบริการตองสะอาด  ใสภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  มีอุปกรณท่ีมีดาม

สําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ  และตองไมมีส่ิงของอื่นแชรวม 

  (๑๒)  ภาชนะที่บรรจุอาหาร  หรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีมีการออกแบบท่ี

ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  ภาชนะประเภทใชแลวทิ้งหามนํากลับมาใชใหม 

  (๑๓)  ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการท่ีถูกตองตามหลักสุขลักษณะอยางนอยสองขั้นตอน  

โดยขั้นตอนที่หนึ่งลางดวยน้ํายาลางภาชนะ  และขั้นตอนที่สองลางดวยน้ําสะอาดสองครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล 

  (๑๔)  ตองจัดใหมีที่รองขยะมูลฝอย  ที่ไมรั่วซึม  และมีฝาปดและตองมีการรวบรวม 

และกําจัดที่ถูกตอง 

  (๑๕)  หากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

และมีผลทําใหสุขลักษณะของสถานที่เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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   (๑๖)  ถาปรากฏขึ้นวาผูรับใบอนุญาตใดเปนโรคติดตอหรือมีพาหนะนําโรคติดตอ   

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหจัดตั้งหรือใชสถานท่ีจําหนายอาหารตอไปจะเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย 

   (๑๗)  ปฏิบัติการดานอื่น ๆ  ตองถูกสุขลักษณะตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ   ๗  ผูขอรับใบอนุญาตตามความในขอ  ๕  ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ   ๘  ผูขอรับใบอนุญาตและหรือผูขอตอใบอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันท่ีมา

ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

ผูประกอบการจําหนายอาหารรายใด  ไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้   

ขอ   ๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองนําสําเนาหลักฐานตามท่ีกําหนดมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับคําขอตามขอ  ๗  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตองครบถวน 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจง
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การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูมารับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาแลวนั้น 

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตนี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใชไดเฉพาะที่แหงเดียวที่ไดระบุ

ไวในใบอนุญาต  โดยตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๒  การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการตามขอ  ๗  หรือขอ  ๙   

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๑๔  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามเงื่อนไขแหงขอบัญญัตินี้เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๑๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองส่ังใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามขอบัญญัตินี้ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุ

ไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติ

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตจําหนายอาหารที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไป 

จนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๑๘  ผูประกอบการจําหนายอาหารตามขอ  ๕  วรรคสอง  ตองย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไว 

ขอ  ๑๙  ผูแจงจะตองชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามอัตราท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับหนังสือรับรองการแจงหรือวันที่มาย่ืนคําขอตออายุ 

หนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี 

ผูประกอบการจําหนายอาหารรายใด  ไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตอง

ชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนิน

กิจการกอนวันถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกหนังสือรับรองการแจงจากผูแจงเพ่ือใชเปน

หลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระยะที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือ

รับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนด  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงให

ผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งผูมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ขอ  ๒๑  หนังสือรับรองการแจงนี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกหนังสือรับรองการแจงและใชได

เฉพาะสถานท่ีแหงเดียวที่ไดระบุไวในหนังสือรับรองการแจง  โดยตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไว 

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๒ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ขอ  ๒๓ เมื่ อ ผูแจ งประสงคจะเ ลิกกิจการหรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น ใหแจ งตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ขอ  ๒๔ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใด ๆ  ดําเนินกิจการตามขอ  ๕  วรรคสอง  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและหรือเคยฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๘  ถายังฝาฝนอีกให 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองป 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแวง   

ขอ  ๒๖  ผูใดประกอบกิจการตามขอ  ๕  วรรคหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาตและผูใดประกอบการคา

ตามขอ  ๕  วรรคสองโดยไมมีหนังสือรับรองการแจงมีความผิดและตองรับโทษตามมาตรา  ๗๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และผูประกอบการคาตามขอ  ๕  รายใดไมปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกําหนดมีความผิดตามมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไพบูลย  สะอาด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 

๑ คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

และคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการรายป 

  ๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

  ๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕  บาท   

          โดยใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง  แตรวมแลวตองไมเกิน   

 

 

 

๑๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒ คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

  ๒.๑  พ้ืนท่ีระกอบการไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

  ๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕  บาท   

         โดยใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง  แตรวมแลวตองไมเกิน   

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

   

 


