
 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

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

องคการบริหารสวนตําบลสามพราวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

และนายอําเภอเมืองอุดรธานี  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพราวตั้งแตเมื่อได 

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสามพราวแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิด ท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขา สูรางกายไมวาดวยวิธี ใด ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ  

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปน  ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

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

หรือ  ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถิน่แตงตัง้โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   
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ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

และมิใช เปนการขายของในตลาดซึ่ งมี พ้ืนที่ เกินสองรอยตารางเมตร  ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจ าพนักงานทองถิ่ นตามขอ   ๑๐  ถ าสถานที่ ดั งกล า วมี พ้ืนที่ ไ ม เ กิ นสองร อยตาราง เมตร   

ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตามขอ  ๒๑  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

  (๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะ 

ของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

   (๑.๑)  สถานท่ีรับประทานอาหาร  และสถานที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

    (๑.๑.๑)  พ้ืนที่ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    (๑.๑.๒)  กรณีที่มีผนัง  ผนังทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    (๑.๑.๓)  กรณีที่มีเพดาน  เพดานทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    (๑.๑.๔)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่  

บริเวณที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

    (๑.๑.๕)  มีแสงสวางพอเพียง 

    (๑.๑.๖)  โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    (๑.๑.๗)  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียม  

ปรุง  ประกอบอาหาร 

    (๑.๑.๘)  โตะเตรียม  ปรุง  ผนังเตาไฟ  ตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  

มีสภาพดี 

    (๑.๑.๙)  เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

ไมเตรียมบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม   

    (๑.๑.๑๐)  ถังแกสเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารตองไดมาตรฐาน 
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    (๑.๑.๑๑)  หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร 

    (๑.๑.๑๒)  มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรคไมใหเกินเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

   (๑.๒)  หองสวม 

    (๑.๒.๑)  สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวน

เพียงพอตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๑.๒.๒)  กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  ใชการไดดี 

    (๑.๒.๓)  กรณีที่มีหองสวม  ตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  และมีสบู

หรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

    (๑.๒.๔)  กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ประตูไมเปดสู

บริเวณที่เตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร  ท่ีเก็บอาหาร  ท่ีลางภาชนะ  และเก็บอุปกรณ  เวนแตจะมีการ

จัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

  (๒)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

   (๒.๑)  กรณีที่มีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด

และการบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง 

   (๒.๒)  สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  ในกรณีที่มี 

น้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษอาหารดักไขมันกอนการระบายน้ําท้ิง 

   (๒.๓)  ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด 

   (๒.๔)  ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๕)  การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัด  ตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด 

  (๓)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และ  

ผูใหบริการ 

   (๓.๑)  แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  และมีการปองกันไมใหเสนผมปนเปอน

ในอาหาร 
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   (๓.๒)  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน  และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  

ที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน  และตองไมใสเครื่องประดับที่นิ้วมือ  ขอมือ  หรือที่หู 

   (๓.๓)  หามใชมือสัมผัสอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรง  ตองใช

อุปกรณหรือถุงมือท่ีสะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ 

   (๓.๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

   (๓.๕)  ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ันและสะอาดอยูเสมอ  ไมทาสีเล็บ 

   (๓.๖)  หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหาร  และตองเปล่ียนใหม

ทุกครั้งในการปรุงอาหาร  การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร 

   (๓.๗)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลท่ีมือ  ตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด  และสวมถุงมือ

ที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 

   (๓.๘)  การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร 

   (๓.๙)  มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอ  จาม  หรือพูดคุย  ผูสัมผัส

อาหารตองมีพฤติกรรมท่ีถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๑๐)  ขณะปฏิบัติงาน  ผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอ 

ไปยังผูบริโภค  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญ  รวมถึงไขหวัดใหญ ท่ีติดตอมาจากสัตว   และโรคตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยใหหยุดปฏิบัติงาน

จนกวาจะรักษาใหหายขาด 

   (๓.๑๑)  ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได 

   (๓.๑๒)  ผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการ  หรือผูควบคุม  ตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  

หรือผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการ  หรือองคกรอื่น ๆ  

ตามหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากกรมอนามัย 

  (๔)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษา 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๑)  อาหารสดที่นํามาปรุง  ตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค 

   (๔.๒)  อาหารสด  ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ 

   (๔.๓)  อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  

เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวาง   

บนพ้ืน  หรือในหองสวม 

   (๔.๔)  อาหารแหง  เก็บในที่แหง  ไมอับชื้น  สามารถปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

   (๔.๕)  สวนผสม  เครื่องปรุงรส  และอาหารท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิท  ตองปลอดภัย  

มีเครื่องหมายไดรับรองจากทางราชการ 

   (๔.๖)  อาหารที่ปรุงสําเร็จพรอมบริโภค  ตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหาร  

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๔.๗)  ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จ  ใหปลอดภัยสําหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร  เชน  ตองมีการอุนอาหารทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน 

   (๔.๘)  หามใชเมทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร 

   (๔.๙)  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และมีที่ตัก 

ที่มีดามยาวหรือมีกอกน้ํา  หรือทางเทรินน้ํา 

   (๔.๑๐)  น้ําแข็ง  มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  

เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบ  

หรือตักโดยเฉพาะ  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมไว 

  (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

   (๕.๑)  ตูเย็นหรือตูแช  มีประสิทธิภาพและตองสะอาด 

   (๕.๒)  ภาชนะบรรจุอาหารหรือบรรจุเครื่องปรุงรส  ตองสะอาด  และทําจากวัสดุ  

ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท 

   (๕.๓)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เชน  จาน  ชาม  แกวน้ํา  ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะ  

ที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๔)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึน้  หรือวางเปนระเบียบในแนวนอน  

เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๕.๕)  เขียงและมีด  ตองมีสภาพดี  สะอาด  แยกใชตามประเภทของอาหาร  

เชน  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม 

   (๕.๖)  อาหารท่ีรับประทานรวมกัน  ตองจัดใหมีชอนกลาง 

   (๕.๗)  ไมใชแกวน้ํารวมกัน  แกวน้ําท่ีใชแลวตองลางดวยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ 

ตาม  (๕.๘)  ถึง  (๕.๑๑)  กอนนํามาใชใหม 

   (๕.๘)  ภาชนะที่รอการลาง  และเศษอาหาร  ตองเก็บในท่ีสามารถปองกันสัตว

และแมลงนําโรคได 

   (๕.๙)  ลางภาชนะอุปกรณทุกประเภท  ใหสะอาดดวยวิธีการที่เหมาะสม  เชน  

ลางดวยน้ํายาลางจาน  และน้ําสะอาดอีกอยางนอย  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลจากกอก  และผ่ึงใหแหง 

   (๕.๑๐)  อุปกรณการลาง  ตองสะอาด  อยูในสภาพดี  และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร 

   (๕.๑๑)  ภาชนะอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลว  ตองมีการปองกันไมใหมีการปนเปอน 

   (๕.๑๒)  น้ําใชเปนน้ําประปา  หรือน้ําอื่นใดท่ีผานการปรับปรุงไดมาตรฐานเทียบเทา

น้ําประปา  และภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด 

ขอ ๘ ผูดําเนินกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ตามประเภทของกิจการท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

  (๑)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะ 

ของบริเวณที่ใชจําหนาย  ที่ใชเตรียม  ตัดแตง  ปรุง  บรรจุหีบหอ  หรือที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชรับสินคา  มีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี   

และสะอาด 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒)  แยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาอ่ืน  กรณีท่ีใชพ้ืนท่ีเดียวกัน  

ตองไมรับสินคาประเภทอาหารสดพรอมกับสินคาประเภทอื่น  ตองทําความสะอาดพ้ืนท่ีหลังใชงาน 

   (๑.๓)  การขนถายสินคา  ไมวางสินคาอาหารบนพ้ืนโดยตรง  ตองมีอุปกรณรองรับ 

   (๑.๔)  ตองทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งหลังจากขนถายอาหารเสร็จ  

โดยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน 

   (๑.๕)  บริเวณรับสินคา  ตองไมเปนทางออกของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หากจําเปน 

ตองใชขนมูลฝอยตองใชเวลาตางกัน  และทําความสะอาดหลังจากใชขนมูลฝอยทุกครั้ง 

   (๑.๖)  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ตองทําดวยวัสดุเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด 

   (๑.๗)  บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหง  มีชั้น  ที่วางอาหารแยกประเภทเปน

สัดสวนและสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑.๘)  แยกอาหาร  สินคาที่หมดอายุหรือชํารุดท่ีรอการเก็บกลับคืน  ในบริเวณ

หรือภาชนะท่ีแยกเฉพาะ  และมีเครื่องหมายหรือปายแสดงบอกชัดเจน 

   (๑.๙)  บริเวณที่ใชเก็บสินคา  อาหารแหง  มีการระบายอากาศที่ดี  และแสงสวางเพียงพอ 

   (๑.๑๐)  ตองแยกเก็บสารเคมีที่เปนพิษ  เชน  สารเคมีทําความสะอาด  สารเคมี

กําจัดแมลง  เปนตน  ใหเปนสัดสวนเฉพาะ  ไมปะปนหรืออยูใกลบริเวณที่ใชเก็บอาหารแหง 

   (๑.๑๑)  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  สถานท่ีเตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด 

   (๑.๑๒)  สถานที่เตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  ตองแยกเปนสัดสวน  โดยแยก

ระหวางเนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม 

   (๑.๑๓)  สถานที่เตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่ดี 

   (๑.๑๔)  โตะท่ีใชเตรียม  ตัดแตงอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นท่ีไมทํา

ปฏิกิริยากับอาหาร  เรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน 

   (๑.๑๕)  วัสดุอุปกรณภาชนะท่ีใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  ตองทําดวยวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  แยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม   



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตองลางทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน  ตองเก็บใหถูกสุขลักษณะ  และเครื่องบดหั่น 

มีการปองกันอันตรายขณะใชงาน 

   (๑.๑๖)  อางลางอาหารหรืออางลางภาชนะอุปกรณ  ตองทําดวยสแตนเลสหรือ 

วัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  และสามารถระบายน้ําไดดี  สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  กอกน้ํามีสภาพดี  ตองแยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  อางลางผัก 

ผลไมสด  และอางลางภาชนะอุปกรณ  ตองลางทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

   (๑.๑๗)  อางลางมือ  มีสภาพดี  สะอาด  มีน้ําใช  และระบายน้ําไดดี  กอกน้ํา 

มีสภาพดีเปดปดโดยไมใชมือสัมผัส  มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  และกระดาษเช็ดมือ 

หรืออุปกรณท่ีทําใหมือแหง  มีถังรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๑๘)  หองน้ําหองสวม  มีสภาพดี  สะอาด  มีอางลางมือท่ีใชการไดดี  และมีสบู

ใชตลอดเวลา 

  (๒)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

   (๒.๑)  ระบบระบายน้ําทิ้ง  ตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหาร  รางหรือ 

ทอระบายน้ําไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง 

   (๒.๒)  บอดักไขมัน  ใชการไดดี  มีการตักไขมัน  และทําความสะอาดเปนประจํา 

   (๒.๓)  มีการแยกประเภทมูลฝอย  และมีปายชี้บงชัดเจน 

   (๒.๔)  ถังรองรับมูลฝอย  ตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปด  และตองใชถุงพลาสติก

รองรับดานในถัง 

   (๒.๕)  มีรถเข็นมูลฝอยเฉพาะ 

   (๒.๖)  มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตวแมลงนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๓)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูสัมผัสอาหาร  

และผูใหบริการ 

   (๓.๑)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองสวมผากันเปอนและหมวกคลุมผมตลอดเวลา 

ที่ปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๒)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน  ภายหลัง

การใชหองน้ํา  หองสวม  และภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก 

   (๓.๓)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๔)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก  เชน  

ที่คีบ  ที่ตัก  หรือถุงมือ  เปนตน  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง 

   (๓.๕)  ผูสัมผัสอาหาร  ถามีแผลที่มือ  ตองปดพาสเตอรกันน้ําใหเรียบรอย   

และตองใชถุงมือในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๖)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองผานการตรวจสุขภาพ  และมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ

อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  และตองมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอระบบทางเดินอาหารหรือระบบ

ทางเดินหายใจ  หรือพาหะนําเชื้อโรคอื่น ๆ  ผูสัมผัสอาหารแผนกอาหารท่ีเขางานใหม  ตองตรวจสุขภาพ  

และทํา  rectal  swab 

   (๓.๗)  ผูสัมผัสอาหาร  ตองผานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ไดรับ 

การฝกอบรม  เรื่องการปฏิบัติเพ่ือใหอาหารปลอดภัย  และไดรับการฝกอบรมสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถใหดีขึ้น 

  (๔)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  การเตรียม   

ตัดแตง  ปรุง  บรรจุหีบหอ  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

   (๔.๑)  อาหารสด  ตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเร็วท่ีสุดภายใน   

๓๐  นาทีหลังจากรับสินคา 

   (๔.๒)  อาหาร  สินคาท่ีรับมาจําหนาย  ตองไดรับมาตรฐาน  สะอาด  ปลอดภัย  

สามารถระบุแหลงผลิตที่เชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ 

   (๔.๓)  อาหาร  เนื้อสัตวดิบ  ปลา  อาหารทะเล  และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  นม  

และผลิตภัณฑพาสเจอรไรส  อาหารพรอมปรุง  ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

   (๔.๔)  อาหารแชแข็ง  เก็บในตูหรือหองแชแข็งอุณหภูมิต่ํากวา  -  ๑๘  องศาเซลเซียส 

   (๔.๕)  ผัก  ผลไม  ตองเก็บที่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ 

   (๔.๖)  อาหารแหง  และอาหารในภาชนะปดสนิท  ตองเก็บในอุณหภูมิหอง 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๗)  อาหารดิบ  วัตถุดิบทุกชนิด  ตองลางใหสะอาดกอนและหลังการตัดแตง  

และตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ  สะอาด  หลังจากตัดแตงและบรรจุแลว  

ตองเก็บเขาตูเย็นทันที 

   (๔.๘)  การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกตามประเภท  ตามความเหมาะสมกับ

ชนิดของอาหาร 

   (๔.๙)  พ้ืน  ผนัง  เพดานบริเวณท่ีวางจําหนายอาหาร  ตองทําดวยวัสดุเรียบ  

สภาพดี  สะอาด 

   (๔.๑๐)  บริเวณที่วางจําหนายอาหาร  ตองมีแสงสวางที่เพียงพอ  และมีการระบาย

อากาศที่ดี 

   (๔.๑๑)  ชั้นหรือโตะท่ีวางอาหาร  ทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  

มีสภาพดี  สะอาด 

   (๔.๑๒)  ตองมีการทําความสะอาดบริเวณที่วางสินคาและพ้ืนโดยรอบ 

   (๔.๑๓)  การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกชั้นวางใหหางจากสินคาประเภทสารเคมี  

ที่เปนพิษ   

   (๔.๑๔)  ไมวางจําหนายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหาย  หมดอายุ  หรือ

มีลักษณะที่ผิดปกติ 

   (๔.๑๕)  ตองทําความสะอาดโตะ  เคานเตอร  กระบะใสอาหาร  ทุกวันหรือทุกครั้ง

ที่พบการหกหรือรั่วของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว 

   (๔.๑๖)  อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด  ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึม  วางอยาง

มีระเบียบ  เปนสัดสวน  ไมวางแนนจนเกินไป 

   (๔.๑๗)  อาหารทุกชนิด  ตองมีฉลากแสดงชื่อ  ชนิดอาหาร  วันที่ผลิตหรือบรรจุ  

วันหมดอายุ  และสถานที่ผลิตหรือบรรจุ 

   (๔.๑๘)  ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิด  ตองวางจําหนายโดยแชบนหรือใน

น้ําแข็งหรือน้ําผสมน้ําแข็ง  หรือในตูแชเย็นหรือแชแข็ง 

   (๔.๑๙)  สัตวน้ําที่มีชีวิต  ตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะที่ไมรั่วซึม  สะอาด 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๒๐)  เนื้อปลาท่ีชําแหละ  ตองวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุอื่นที่ทําความเย็นไดดี 

ไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น  และตองวางภาชนะบนน้ําแข็ง 

   (๔.๒๑)  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  ปลา  อาหารทะเล  และผลิตภัณฑตองวาง

จําหนายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว 

   (๔.๒๒)  อาหารพรอมปรุง  ตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ  ปลา  และ

อาหารทะเลดิบ  บรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุรวมกับสวนประกอบอื่น

ในภาชนะรวมเดียวกัน 

   (๔.๒๓)  ไขดิบ  ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น  ตองบรรจุในภาชนะ

กระดาษหรือพลาสติก  หากพบวามีการแตกชํารุดของไข  ตองเก็บออกทันที  และทําความสะอาด 

ชั้นที่วางจําหนาย 

   (๔.๒๔)  อาหารสัตวเล้ียงชนิดแชแข็ง  ตองบรรจุปดสนิท  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงวาเปนอาหารสัตวเล้ียง  มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค 

   (๔.๒๕)  ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค  เพ่ือปองกันการหยิบจับอาหาร 

ที่ไมไดบรรจุในถุงหรือกลองดวยมือ  วางไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน  และจัดใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบ  

ในการจําหนายและชวยเหลือลูกคา 

   (๔.๒๖)  การจําหนายสลัดผักผลไม  ตองแยกบรรจุตามประเภทไมปะปนกันในตู 

ที่รักษาอุณหภูมิ  ๕  องศาเซลเซียส  หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็งใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่ง

ของความสูงของภาชนะบรรจุ 

   (๔.๒๗)  ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นที่ไมใชสวนประกอบของสลัดผักผลไม   

ในบริเวณที่จําหนายสลัดผักผลไม 

   (๔.๒๘)  น้ําสลัดท่ีไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  ตองวางจําหนายที่อุณหภูมิต่ํากวา   

๕  องศาเซลเซียส 

   (๔.๒๙)  ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณที่ทําจากวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร   

และมี จํานวนเพียงพอในการหยิบจับหรือตักหรือบรรจุอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลาง 

ทําความสะอาดอยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมง 
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   (๔.๓๐)  ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค  “หามหยิบจับอาหารดวยมือ”   

วางไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน   

   (๔.๓๑)  การเติมอาหาร  ตองเปล่ียนภาชนะใหม  ไมนําอาหารมาเติมในภาชนะ

บรรจุเดิม 

   (๔.๓๒)  อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค  ตองมีการปกปดขณะวางจําหนาย 

ในอุณหภูมิที่ เหมาะสมกับอาหารแตละชนิด   อาหารบริ โภคเ ย็นตอง เก็บ ท่ีอุณหภูมิต่ํ ากว า   

๕  องศาเซลเซียส  อาหารบริโภครอนตองอุนใหรอนที่อุณหภูมิจุดกึ่งกลางสูงกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส  

นานกวา  ๒  นาที  ทุก  ๔  ชั่วโมง 

   (๔.๓๓)  ภาชนะบรรจุอาหาร  ตองสะอาด  ไดมาตรฐานสําหรับใชบรรจุอาหารเทานั้น 

   (๔.๓๔)  อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค  จะตองปรุงจําหนายวันตอวัน 

   (๔.๓๕)  วางจําหนายผัก  ผลไม  แยกตามประเภทไมปะปนกัน  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  ไมวางจําหนายผักผลไมท่ีเนาเสียขึ้นรา 

   (๔.๓๖)  น้ําแข็งที่ใชแชอาหาร  ตองสะอาด  คุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

   (๔.๓๗)  ในกรณีท่ีจัดน้ําดื่มไวบริการ  ตองเปนน้ําดื่มที่สะอาด  ภาชนะที่ใชดื่ม 

ตองเปนแบบใชครั้งเดียว 

  (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

   (๕.๑)  โตะ  เคานเตอร  ตู   กระบะใสอาหาร  และภาชนะบรรจุอาหาร   

ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  มีสภาพดี  สะอาด  อยูสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๕.๒)  โตะ  เคานเตอรจําหนายสลัด  ตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

และมีอุปกรณปองกันการปนเปอนน้ําลาย  (Sneeze  guard)  โดยใหมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกัน

การปนเปอนน้ําลายถึงพ้ืนเคานเตอรไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร 
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   (๕.๓)  ตองทําความสะอาดรถขนสง  ตะกรา  ภาชนะใสอาหาร  ดวยวิธี 

ที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้งที่ใชขนสง  และมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการ  swab  ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร 

และรถขนสงอาหารอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

   (๕.๔)  รถเข็นที่ใชขนสงอาหาร  ตองไมใชปะปนกับรถขนมูลฝอย 

   (๕.๕)  น้ําใชสําหรับลางอาหารและภาชนะอุปกรณ  ตองสะอาด 

  (๖)  ตูแชเย็น  ตูแชแข็ง  หองแชเย็น  หรือหองแชแข็ง  ที่ใชเก็บหรือวางจําหนายอาหาร 

   (๖.๑)  โครงสรางภายใน  ตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด  

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑที่กําหนดได 

   (๖.๒)  ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๗  นิ้ว 

   (๖.๓)  กรณีเปนหองเย็น  พ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาด  และไมวางอาหารบนพ้ืน 

   (๖.๔)  ประตูและขอบยางหองเย็น  ตูเย็น  หรือตูแชแข็ง  มีสภาพดี  สะอาด 

   (๖.๕)  มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอร  ในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิไดตลอดเวลา

จากภายนอก 

   (๖.๖)  มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยทุก  ๒  ชั่วโมง  และมี

ตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได 

  (๗)  อุณหภูมิของตูเย็น  สําหรับวางจําหนายอาหารชนิดตาง ๆ 

   (๗.๑)  ตู จําหนายอาหารเนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑ  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา   

๕  องศาเซลเซียส 

   (๗.๒)  ตูจําหนายนมและผลิตภัณฑ  และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบ  

พาสเจอรไรส  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

   (๗.๓)  ตูจําหนายอาหารพรอมปรุง  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๗  องศาเซลเซียส 

   (๗.๔)  ตูจําหนายผัก  ผลไม  ตองมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา  ๑๐  องศาเซลเซียส 

   (๗.๕)  ตูแชแข็งสําหรับไอศกรีม  และอาหารแชแข็งอื่น ๆ  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  

-  ๑๘  องศาเซลเซียส 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘)  ภาชนะอุปกรณที่ สัมผัสกับอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลส  หรือวัสดุอื่น 

ท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  ไมดูดซึมน้ํา  สะอาด  ตองแยกใชระหวางอาหารดิบและอาหารสุก  

และตองลาง  ทําความสะอาดระหวางใชงาน  หรือกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกวัน 

  (๙)  มีอางลางมือสําหรับผูบริโภค  พรอมสบู  กระดาษเช็ดมือและถังรองรับมูลฝอย   

ในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง 

  (๑๐)  บริเวณสถานที่ผลิตและจําหนายขนมอบ  (Bakery)  ที่เขาขายโรงงานตองได

มาตรฐาน  GMP  ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  และตองจัด 

ใหมีภาชนะอุปกรณที่สะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลาง 

อยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมง 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  สําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในอาคาร 

  (๓)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ   ตามท่ีองคการบรหิารสวนตําบลสามพราวประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุไมเกินสามสิบวัน  เมื่อไดย่ืน 

คําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ัง 

ไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไว  ตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๑๕๖ 
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  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะแจงเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตอง

ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  สําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในอาคาร   

  (๓)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง   



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๑   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล 

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๑ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพราวกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ 

ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามขอบัญญัตินี้   ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ 

ใหแกบุคคลอื่น  ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เพราะเหตุท่ีฝาฝนดาํเนนิกจิการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่มาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึง  

หรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุเวทย  สุวรรณแสง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสามพราว 



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลสามพร้าว 

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดบัที ่ พืน้ทีป่ระกอบอาหาร อัตราคา่ธรรมเนียม 
บาท / ป ี

๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  และมิใช่การขายของในตลาด 
๑.๑  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
๑.๒  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ตารารางเมตร 
๑.๓  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารารางเมตร 
๑.๔  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารารางเมตร 
๑.๔  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  และมิใช่การขายของในตลาด 
๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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