
หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๘๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลแมเย็น  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมเย็นและนายอําเภอพาน   

จึงตราขอบัญญัตินี้ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น  นับแตวันท่ีได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  วาดวยเรื่อง  การควบคุมสถานที่ จําหนายอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมเย็นเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

ก.  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติด  

ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 
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ข.  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ  

ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อตอง

นําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน  

สามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคาสํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางขึ้น

อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล   

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการตามกฎหมาย 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น   

สถานที่ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 
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ขอ ๗ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

(๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖)   

 (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 
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 (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลแมเย็นกําหนด 

 (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจง  ตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้    

(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติ 

ใหถูกตอง  ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคล  ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรคใน

สถานที่นั้น 

(๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่อง

ปกปดนั้น  ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

(๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังปองกัน

มิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ

กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

(๗) ใชภาชนะหรือวัตถทุี่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้าํแข็งโดยรักษา

ใหสะอาดอยูเสมอ 

(๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน   

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

พนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

ขอ ๑๑ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการ

ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคล 

ที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมเย็นกําหนด 
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ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหขอรับหนังสือรับรอง  การแจง  

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมเย็นกําหนด 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเอกสาร

หลักฐานตาง  ๆ  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหออกใบอนุญาต

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  หรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี 

ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง  ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียม

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

ไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อไดย่ืนขอตออายุฯ  พรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไป

จนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๑๖ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนชําระคาธรรมเนียมประจําปตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมเย็นกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป   

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของ

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 

ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไป   

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๙ หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ หากปรากฏวา  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๑ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร   

โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทนพรอมท้ัง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและ 

ตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี  

และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหาร  ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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หมวด  ๓ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาต  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  สําหรับกรณีที่

เปนการขอตออายุใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมในวันท่ีมาย่ืนคําขอตอใบอนุญาต  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของ

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดแจงบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ ผูแจงตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มาย่ืน  

คําขอแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลแมเย็น 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

 ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษ  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยใหเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได   
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนท่ีไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจักไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ใหผูประกอบการ 

ตามวรรคหนึ่งดําเนินการย่ืนคํารองขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจงตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้

ภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จันทรฉาย  วงศแกนจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมเย็น 



 

 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เยน็ 

เร่ือง สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

ลาํดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 

(บาท ต่อปี) 

๑ 

 

หนังสือรับรองการแจ้ง   (พืน้ทีไ่ม่เกนิสองร้อยตารางเมตร) 

๑.๑  ขนาดพื้นท่ีไม่เกิน  ๑๐   ตารางเมตร  

๑.๒  ขนาดพื้นท่ีมากกวา่  ๑๐ - ๒๕ ตารางเมตร  

๑.๓  ขนาดพื้นท่ีมากกวา่  ๒๕ – ๕๐   ตารางเมตร 

๑.๔  ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ ๕๐ –  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๑.๕  พื้นท่ีมากกวา่  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 

๑๐๐.- 

๒๐๐.- 

๓๐๐.- 

๔๐๐.- 

            ๕๐๐.- 

 

๒ 
 

ใบอนุญาต  (พืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตร) 

๒.๑ ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ ๒๐๐ - ๓๐๐ ตารางเมตร        

๒.๒ ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ ๓๐๐ - ๔๐๐ ตารางเมตร      

๒.๓ ขนาดพื้นท่ีมากกวา่ ๔๐๐ ตารางเมตร             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

 

 


