
 หนา   ๒๗๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 
เรื่อง   การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  วาดวยการควบคุมสถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลโคงยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

และนายอําเภอสูงเนิน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เรื่อง  การควบคุม 

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐"   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยางตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

    “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

    “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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    “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

    “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ 

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

    “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารท่ีผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน   

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

    “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ   

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมท้ังเครื่องเทศ  สมุนไพร   

มัสตารด  เปนตน 

    “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือสวนประกอบ 

ที่สําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน 

ทางเทคโนโลยีการผลิตการแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนสง   

ซึ่งมีผลตอคณุภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงวัตถทุี่มิไดเจือปนในอาหาร   

แตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย  เชน  วัตถุกันช้ืน   

วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร   

เชน  โปรตีน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร 

    “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม   

ปรุง  ประกอบจําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

    “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิตบิุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนงัสือรบัรอง 

การแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  ดูแล   

การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น 

    “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กาํหนดตามขอบญัญตัินี ้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศ 

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานทีแ่ละสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรอืปรุงอาหาร 

ที่ใชจําหนายอาหาร  และทีจั่ดไวสําหรับบริโภคอาหาร 

 

ขอ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหารท่ีใชจําหนายอาหาร  และที่จัดไว 

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  

และทําความสะอาดงาย 

  (๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่ 

สาธารณะตามกฎหมาย  วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 



 หนา   ๒๗๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 

    (๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖)  โตะที่ใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

  (๗)  โตะเกาอี้ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘)  น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําท่ีมีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา 

หรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ ๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี  

ไมรั่วซึมไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแลรักษาความสะอาด

ถังรองรับมูลฝอยและบรเิวณโดยรอบตวัถังรองรบัมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้  การจัดการเกี่ยวกบัมลูฝอย 

และถังรองรับมูลฝอย  ใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมท่ีมีสภาพดี  พรอมใชไวบริการ  และมีจํานวนเพียงพอ 

  (๒)  หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ 

  (๓)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๔)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม  ทํา   

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บที่จําหนายและท่ีบริโภคอาหาร  ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแตจะมี 

การจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอและมีฉากปดกัน้ที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง 

ในการทํา  ประกอบปรุงอาหาร 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธกีารทาํ  ประกอบ  ปรุง  การเกบ็รักษาและการจําหนายอาหาร 

 

ขอ ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารที่มคีุณภาพดี  สะอาด   

และปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืน  หรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   

เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน  

การปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเรจ็ใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบรโิภค 

ตามชนิดของอาหาร 

ขอ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาด 

กอนนํามาใหบริการ 

ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒)  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร   

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 



 หนา   ๒๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  ใชอุปกรณท่ีสะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔)  ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลาง 

สําหรับอาหารที่รับประทานรวมกัน 

ขอ ๑๖ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนอาหาร   

ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว   

กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายตออาหาร

และการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี   

สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค 

โดยเด็ดขาด 

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะของภาชนะ  อปุกรณ  เครื่องใชอืน่ๆ  และน้าํใช 

 

ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมกีารจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใช   

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ   ตองสะอาดและทําจากวัสดุทีป่ลอดภัย  

เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใชไวในที่สะอาด  โดยวาง 

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓)  ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด  

มีสภาพดี  ไมชํารุด 

  (๔)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ   

หรืออุปกรณเตรียมอาหารตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 



 หนา   ๒๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  

อุปกรณ  และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชท่ีรอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒)  ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาด  ดวยวิธีการตามหลักสุขาภิบาล 

อาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ   

จากผูผลิต 

 

สวนที ่ ๔ 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

 

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ   

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิดไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค 

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง 

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ   

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงาน 

และรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๒)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

  (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน 

สูอาหารได 

  (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย 

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ   ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๕)  ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๒๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สวนที ่ ๕ 

การปองกนัมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคตดิตอ 

 

ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

  (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้าํ  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ขอ ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  รวมถึง 

สัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

สวนที ่ ๖ 

การปองกนัอัคคีภัยและอนัตราย 

 

ขอ  ๒๓  หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทานอาหาร 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ขอ  ๒๔  หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรืออุนอาหาร 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  ผลิตภัณฑดังกลาว 

ตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

หมวด  ๓ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใชในการประกอบกิจการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เทท้ิงส่ิงปฏิกูลที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา  

๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 

 

สวนที ่ ๑ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๒๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประชาชน  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ...) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 



 หนา   ๒๘๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่เห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคงยางกําหนดไว 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยตรงทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 
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ขอ ๓๖ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

สวนที ่ ๒ 

หนังสือรับรองการแจง 

 

ขอ ๓๗ ผูใดจะตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๓๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ....) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบเพ่ือดําเนินการ 

แกไขหรือเพ่ิมเติม  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการ 

เอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเตมิภายในเจ็ดวนันบัแตวนัที่ไดรับแจง  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนาม 
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ไวในบันทึกนั้นดวย  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินการ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน 

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

ขอ ๔๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 
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เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๔๔  ใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  หรือในวันท่ีมาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกป 

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้น 

อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูรับแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๔๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณรงค  เตี้ยงสูงเนนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคงยาง   

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

เรื่อง ควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ  

(บาท/ป) 

๑ อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี

ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

๑.๒  พ้ืนท่ีเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 

๑.๓  พุถนท่ีเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

๑.๔  พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

๑.๕  พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 ๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  

๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑  พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕๐ ตารางเมตร 

๒.๒  พ้ืนท่ีเกิน ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

๒.๓  พ้ืนท่ีเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..    

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ. ............   

 ๑.  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................... 

อายุ......................ป สัญชาติ.............................โดย............................................................................................................

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี..................... หมูท่ี......................... ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.............................................................. 

โทรศัพท.................................................................... ผูขออนุญาต 

 ๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

   สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ...........)  

   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ......................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

   ๑)  .................................................................................................... 

   ๒)  .................................................................................................... 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

     (ลงชื่อ).......................................................ผูขออนุญาต 

(....................................................) 

    

 

คําขอเลขท่ี......../............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ คือ 

     ๑)  .......................................................................... 

     ๒)  .......................................................................... 

     ๓)  .......................................................................... 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

_____________________________________________________________________________________ 

 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต    

 

เลขท่ี........................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ คือ 

     ๑)  .......................................................................... 

     ๒)  .......................................................................... 

     ๓)  .......................................................................... 

 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.................วัน นับตั้งแตวันนี้        

เปนตนไป 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

 

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี................เลขท่ี................/.................      

   

  (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี............. ตําบล ....................... อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................ประเภท............................... 
ตั้งอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี.............. ตําบล ....................... อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  อัตราคาธรรมเนียมปละ............................. บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.................... เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ................................... 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ขอกําหนดของทองถ่ิน 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
        (๔.๑)  ........................................................................................................................................ 
       (๔.๒)  ........................................................................................................................................ 
  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.................... เดือน ..................................... พ.ศ. ................... 
  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.....................เดือน .......................................... พ.ศ. ................... 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (..........................................................) 
ตําแหนง .................................................................... 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
  ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
(มีตอดานหลัง) 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

............................................ 

 

แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..    

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ. ............   

 ๑.  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................... 

อายุ......................ป สัญชาติ.............................โดย...........................................................................................................
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี..................... หมูท่ี......................... ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.............................................................. 

โทรศัพท.................................................................... ผูขอแจง 

 ๒.  ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................................ประเภท................................. 

มีพ้ืนท่ี................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตําบล........................อําเภอ................................. 

จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท ............................................................... 

 ๓.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

      (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ.................................) 
ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

      (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

      (๓)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

      (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

      (๕)  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ไดแก ..................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 ๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

   สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ...........)  

   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ......................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 
     (ลงชื่อ).......................................................ผูขอแจง 

(....................................................) 
    

 

คําขอเลขท่ี......../............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................................ประเภท............................................... 

มีพ้ืนท่ี......................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี..........ตําบล............................อําเภอ................................. 

จังหวัด....................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

เลขท่ี........................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ คือ 

     ๑)  .......................................................................... 

     ๒)  .......................................................................... 

     ๓)  .......................................................................... 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

_____________________________________________________________________________________ 

 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง  

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................................ประเภท............................................... 

มีพ้ืนท่ี......................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี..........ตําบล............................อําเภอ................................. 

จังหวัด....................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

เลขท่ี........................................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. .................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ ไดแก 

     ๑)  .......................................................................... 

     ๒)  .......................................................................... 

     ๓)  .......................................................................... 

 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง....................................................... 
 



 

 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี................เลขท่ี................/.................      

   

  (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................................
สัญชาติ........................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี............. ตําบล ....................... อําเภอ.......................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................ประเภท............................... 
ตั้งอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี.............. ตําบล ....................... อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  อัตราคาธรรมเนียมปละ............................. บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.................... เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ................................... 
  (๒)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด
ของทองถ่ิน 
  (๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
        (๓.๑)  ........................................................................................................................................ 
        (๓.๒)  ........................................................................................................................................ 
        (๓.๓)  ........................................................................................................................................ 
 
  (๔)  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (..........................................................) 
ตําแหนง .................................................................... 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
  กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา หากฝาฝน
  จะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 
(มีตอดานหลัง) 



 

 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


