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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

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

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวและนายอําเภอนาคู   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป 

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) สําหรับสถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑.๑) สถานที่รับประทานอาหาร  และสถานที่เตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร   

    (๑.๑.๑)  พ้ืนทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

    (๑.๑.๒)  กรณีที่มีผนัง  ผนังทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

    (๑.๑.๓)  กรณีที่มีเพดาน  เพดานทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

    (๑.๑.๔)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่  

บริเวณที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอ  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

    (๑.๑.๕)  มีแสงสวางพอเพียง   

    (๑.๑.๖)  โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

    (๑.๑.๗)  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียม  

ปรุง  ประกอบอาหาร   

    (๑.๑.๘)  โตะเตรียมปรุง  ผนังเตาไฟ  ตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย   

มีสภาพดี   
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    (๑.๑.๙)  โตะเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

ไมเตรียมบนพ้ืนและบริเวณหนา  หรือในหองน้ําหองสวม   

    (๑.๑.๑๐)  มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค  ไมใหเกินเกณฑที่กฎหมายกําหนด   

   (๑.๒) อาหารสด   

    (๑.๒.๑)  อาหารสดที่นํามาปรุงตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  และปลอดภัย

ตอผูบริโภค   

    (๑.๒.๒)  อาหารสดตองลางใหสะอาด  กอนนํามาปรุงหรือเก็บ   

    (๑.๒.๓)  อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  อาหารประเภท

เนื้อสัตวดิบ  เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืน  หรือในหองสวม 

   (๑.๓) อาหารแหง  และสารปรุงแตงอาหาร   

    (๑.๓.๑)  อาหารแหง  เก็บในท่ีแหง  ไมอับชื้น  สามารถปองกันสัตวและแมลง 

นําโรคได   

    (๑.๓.๒)  สวนผสม  เครื่องปรุงรสและอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท 

ตองปลอดภัย  มีเครื่องหมายไดรับรองจากทางราชการ   

   (๑.๔) อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว   

    (๑.๔.๑)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จพรอมบริโภคตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด   

มีการปกปดอาหาร   

    (๑.๔.๒)  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

    (๑.๔.๓)  ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร  เชน  ตองมีการอุนอาหารทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน   

   (๑.๕) น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม   

    (๑.๕.๑)  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  

และมีที่ตัก  ที่มีดามยาว  หรือมีกอกน้ํา  หรือทางเทรินน้ํา   
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   (๑.๖)  น้ําใช   

    (๑.๖.๑)  น้ําใชเปนน้ําประปา  หรือน้ําอื่นใดที่ผานการปรับปรุงไดมาตรฐาน

เทียบเทาน้ําประปา   

    (๑.๖.๒)  ภาชนะบรรจุตองสะอาด   

   (๑.๗) น้ําแข็ง   

    (๑.๗.๑)  มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   

    (๑.๗.๒)  เก็บในภาชนะทีส่ะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

    (๑.๗.๓)  ใชอุปกรณที่มีดามสาหรับคีบ  หรือตักโดยเฉพาะ   

    (๑.๗.๔)  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมไว   

   (๑.๘) ภาชนะอุปกรณ   

    (๑.๘.๑)  ตูเย็นหรือตูแชมีประสิทธิภาพ  และตองสะอาด   

    (๑.๘.๒)  ภาชนะบรรจุอาหาร  หรือบรรจุเครื่องปรุงรสตองสะอาด  และทําจาก 

วัสดุท่ีปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท   

    (๑.๘.๓)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เชน  จาน  ชาม  แกวน้ํา ฯลฯ  เก็บคว่ํา 

ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

    (๑.๘.๔)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้น  หรือวางเปนระเบียบ 

ในแนวนอน  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

    (๑.๘.๕)  เขียงและมีด  ตองมีสภาพด ี สะอาด  แยกใชตามประเภทของอาหาร  

เชน  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบและผักผลไม   

    (๑.๘.๖)  อาหารที่รับประทานรวมกันตองจัดใหมีชอนกลาง   

    (๑.๘.๗)  ไมใชแกวน้ํารวมกัน  แกวน้ําที่ใชแลวตองลางกอนน้ํามาใชใหม 

   (๑.๙) การลางภาชนะอุปกรณ   

    (๑.๙.๑)  ภาชนะที่รอการลางและเศษอาหาร  ตองเก็บในท่ีสามารถปองกันสัตว 

และแมลงนําโรคได   
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    (๑.๙.๒)  ลางภาชนะอุปกรณทุกประเภท  ใหสะอาดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  

เชน  ลางดวยน้ํายาลางจาน  และน้ําสะอาดอีกอยางนอย  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลจากกอก  และผ่ึงใหแหง   

    (๑.๙.๓)  อุปกรณการลางตองสะอาด  อยูในสภาพดี  และวางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

    (๑.๙.๔)  ภาชนะอุปกรณท่ีลางทําความสะอาดแลว  ตองมีการปองกัน

ไมใหมีการปนเปอน   

   (๑.๑๐) การบําบัดน้ําเสีย   

    (๑.๑๐.๑)  กรณีท่ีมีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการ

ทําความสะอาดและบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง   

    (๑.๑๐.๒)  สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

ในกรณีที่มีน้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมันกอนระบายน้ําทิ้ง   

   (๑.๑๑) ถังรองรับมูลฝอย   

    (๑.๑๑.๑)  มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด   

    (๑.๑๑.๒)  ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

    (๑.๑๑.๓)  การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด   

   (๑.๑๒) หองสวม   

    (๑.๑๒.๑)  สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวน

เพียงพอตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๑.๑๒.๒)  กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  ใชการไดดี   

    (๑.๑๒.๓)  กรณีที่มีหองสวม  ตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  

และมีสบูหรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา   

    (๑.๑๒.๔)  กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ประตูไมเปด

สูบริเวณที่เตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร  ที่เก็บอาหาร  ท่ีลางภาชนะ  และเก็บอุปกรณ  เวนแตจะมีการ

จัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา   
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   (๑.๑๓) อุปกรณดับเพลิงและระบบปองกันอัคคีภัย   

    (๑.๑๓.๑)  หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร   

    (๑.๑๓.๒)  หามใชเมทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร   

    (๑.๑๓.๓)  สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไว

ในท่ีสามารถหยิบใชไดสะดวก  มีระบบปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และถังแกส

ตองไดมาตรฐาน   

   (๑.๑๔) การแตงกายของผูสัมผัสอาหาร   

    (๑.๑๔.๑)  แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  และมีการปองกันไมใหเสนผม 

ปนเปอนในอาหาร 

    (๑.๑๔.๒)  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน  และสวมหมวกหรือ

เน็ทคลุมผมที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน  และตองไมใสเครื่องประดับท่ีนิ้วมือและขอมือ  ที่หู   

   (๑.๑๕) พฤติกรรมผูสัมผัสอาหาร   

    (๑.๑๕.๑)  หามใชมือสัมผัสอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรง  

ตองใชอุปกรณหรือถุงมือที่สะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ   

    (๑.๑๕.๒)  ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร   

    (๑.๑๕.๓)  ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ัน  และสะอาดอยูเสมอ  ไมทําสีเล็บ   

    (๑.๑๕.๔) หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหาร   

และตองเปล่ียนใหมทุกครั้งท่ีปรุงอาหาร  การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร   

    (๑.๑๕.๕)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ  ตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด  

และสวมถุงมือที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร   

    (๑.๑๕.๖)  การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดการปนเปอน  

ในอาหาร   

    (๑.๑๕.๗)  มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอ  จาม  หรือพูดคุย  

ผูสัมผัสอาหารตองมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ   

   (๑.๑๖) สุขภาพของผูสัมผัสอาหาร   
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    (๑.๑๖.๑)  ขณะปฏิบัติงาน  ผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถ

ติดตอไปยังผูบริโภคโดยมีน้ําและอาหารเปนส่ือ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  

โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวและโรคตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ  เจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยใหหยุดปฏิบัติงาน 

จนกวาจะรักษาใหหายขาด   

    (๑.๑๖.๒)  ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได   

   (๑.๑๗) ความรูของผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการ  หรือผูควบคุม   

    (๑.๑๗.๑)  ผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการหรือผูควบคุมตองมีความรูดานสุขาภิบาล 

อาหาร  หรือผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักสูตรท่ีผานการรับรอง 

จากหนวยงานราชการ   

  (๒) สําหรับที่สะสมอาหารหรือในซูเปอรมารเก็ต   

   (๒.๑) การรับสินคา   

    (๒.๑.๑)  พ้ืนบริเวณท่ีใชรับสินคามีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี   

และสะอาด   

    (๒.๑.๒)  แยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาอื่น  กรณีที่ใชพ้ืนที่เดียวกัน 

ตองไมรับสินคาประเภทอาหารสดพรอมกับสินคาประเภทอื่น  ตองทําความสะอาดพ้ืนที่หลังใชงาน   

    (๒.๑.๓)  การขนถายสินคา  ไมวางสินคาอาหารบนพ้ืนโดยตรง  ตองมี 

อุปกรณรองรับ 

    (๒.๑.๔)  ตองทําความสะอาดรถขนสง  ตะกรา  ภาชนะใสอาหาร  ดวยวิธี

ที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้งท่ีใชขนสง  และมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการสวอปภาชนะท่ีบรรจุอาหาร

และรถขนสงอาหารอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง   

    (๒.๑.๕)  อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมโดยเร็วท่ีสุด

ภายใน  ๓๐  นาทีหลังจากรับสินคา   
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    (๒.๑.๖)  ตองทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งหลังจากขนถายอาหารเสร็จ 

โดยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน   

    (๒.๑.๗)  ตองไมเปนทางออกของขยะ  หากจําเปนตองขนขยะตองใชเวลา

ตางกัน  และทําความสะอาดหลังจากใชขนขยะ  ทุกครั้ง   

    (๒.๑.๘)  รถเข็นท่ีใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถขนขยะ   

   (๒.๒) อาหาร/สินคาที่รับมาจาหนาย   

    (๒.๒.๑) ตองไดมาตรฐาน  สะอาด  ปลอดภัย  สามารถระบุแหลงผลิต 

ที่เชื่อถือได  หรือ   

    (๒.๒.๒) ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ  ไดแก   

     (๒.๒.๒.๑)  หนวยงานราชการ  เชน  กรมปศุสัตว  กรมประมง  

กรมวิชาการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนตน   

     (๒.๒.๒.๒)  ฝายตรวจสอบคุณภาพของซุปเปอรมาเก็ต   

     (๒.๒.๒.๓)  หองปฏิบัติการของเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากราชการ   

   (๒.๓) การเก็บสินคา   

    (๒.๓.๑) บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหง   

     (๒.๓.๑.๑)  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๓.๑.๒)  มีชั้น/ที่วางอาหารแยกประเภท  เปนสัดสวนและสูงจากพ้ืน   

อยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร   

     (๒.๓.๑.๓)  แยกอาหาร/สินคาท่ีหมดอายุ  หรือชํารุดที่รอการเก็บ 

กลับคืนในบริเวณหรือภาชนะที่แยกเฉพาะ  และมีเครื่องหมาย/ปายแสดงบอกชัดเจน   

     (๒.๓.๑.๔) มีการระบายอากาศ  และแสงสวางเพียงพอ   

     (๒.๓.๑.๕) ตองแยกเก็บสารเคมีที่เปนพิษ  เชน  สารเคมีทํา 

ความสะอาด  สารเคมีกําจัดแมลง  เปนตน  เปนสัดสวนเฉพาะ  ไมปะปนหรืออยูใกลบริเวณท่ีใชเก็บ 

อาหารแหง   
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    (๒.๓.๒) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารแตละชนิด   

     (๒.๓.๒.๑)  อาหารเนื้อสัตวดิบ/ปลา/อาหารทะเล  และผลิตภัณฑ 

จากเนื้อสัตวตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

     (๒.๓.๒.๒)  นมและผลิตภัณฑพาสเจอรไรส  ตองเก็บท่ีอุณหภูมิ

ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

     (๒.๓.๒.๓)  อาหารพรอมปรุง  ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  

องศาเซลเซียส   

     (๒.๓.๒.๔)  อาหารแชแข็ง  เก็บในตู/หองแชแข็ง  อุณหภูมิต่ํากวา   

-  ๑๘  องศาเซลเซียส   

     (๒.๓.๒.๕)  ผัก  ผลไม  ตองเก็บท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการ

รักษาคุณภาพ   

     (๒.๓.๒.๖)  อาหารแหง  และอาหารในภาชนะปดสนิท  เก็บใน

อุณหภูมิหอง   

    (๒.๓.๓) ตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/หองแชเย็น/หองแชแข็ง   

     (๒.๓.๓.๑)  โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี   

สะอาดสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีอยูในเกณฑที่กําหนดได   

     (๒.๓.๓.๒)  ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๑  นิ้ว   

     (๒.๓.๓.๓)  กรณีเปนหองเย็น  พ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาด  

และไมวางอาหารบนพ้ืน   

     (๒.๓.๓.๔)  ประตูและขอบยางหองเย็น/ตูเย็น/ตูแชแข็งมีสภาพดี  

สะอาด   

     (๒.๓.๓.๕)  มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิ 

ไดตลอดเวลาจากภายนอก   

     (๒.๓.๓.๖)  มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยทุก   

๒  ชั่วโมง  และมีตารางบันทึกอุณหภูมิท่ีสามารถ  ตรวจสอบได   
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   (๒.๔) การเตรียม/ตัดแตง/ปรุงและการบรรจุหีบหอ   

    (๒.๔.๑) สถานที่เตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหารเพ่ือจําหนาย   

     (๒.๔.๑.๑)  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๔.๑.๒)  ตองแยกเปนสัดสวน  โดยแยกระหวางเนื้อสัตวดิบ  

และผักผลไม   

     (๒.๔.๑.๓)  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่ดี   

    (๒.๔.๒) โตะท่ีใชเตรียม/ตัดแตงอาหาร   

     (๒.๔.๒.๑)  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นท่ีไมทําปฏิกิริยา 

กับอาหาร  เรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  สะอาด   

     (๒.๔.๒.๒)  ตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

     (๒.๔.๒.๓)  ตองทําความสะอาดทุกครั้งกอน/หลัง  การใชงาน   

    (๒.๔.๓) วัสดุ  อุปกรณ/ภาชนะที่ใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  (มีด  เขียง   

เครื่องบด/หั่น  ภาชนะ)   

     (๒.๔.๓.๑)  ตองทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  

สะอาด   

     (๒.๔.๓.๒)  ตองแยกใชระหวางเนือ้สัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม   

     (๒.๔.๓.๓)  ตองลางทําความสะอาดทุกครั้งกอน/หลัง  การใชงาน   

     (๒.๔.๓.๔)  ตองเก็บใหถูกสุขลักษณะ   

     (๒.๔.๓.๕)  เครื่องบด/หั่น  มีการปองกันอันตรายขณะใชงาน 

    (๒.๔.๔) อางลางอาหาร/อางลางภาชนะอุปกรณ   

     (๒.๔.๔.๑)  ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  

สภาพดี  สะอาด  และสามารถระบายน้ําไดดี   

     (๒.๔.๔.๒)  ตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

     (๒.๔.๔.๓)  กอกน้ํามีสภาพดี   
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     (๒.๔.๔.๔)  ตองแยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  

อางลางผักผลไมสดและอางลางภาชนะอุปกรณ   

     (๒.๔.๔.๕)  ตองลางทําความสะอาดทุกครั้ง  กอนและหลังใชงาน   

    (๒.๔.๕) อางลางมือ   

     (๒.๔.๕.๑)  มีสภาพดี  สะอาด  มีน้ําใช  และระบายน้ําไดดี   

     (๒.๔.๕.๒)  กอกน้ํามีสภาพดี  เปดปดโดยไมใชมือสัมผัส   

     (๒.๔.๕.๓)  มีสบูเหลวหรอืสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  และกระดาษ

เช็ดมือ  หรืออุปกรณที่ทําใหมือแหง   

     (๒.๔.๕.๔)  มีถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ   

    (๒.๔.๖) อาหารดิบ/วัตถุดิบ  ทุกชนิดตองลางใหสะอาดกอนและหลังการตัดแตง  

และตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุท่ีไมเปนพิษ  สะอาด  หลังจากตัดแตงและบรรจุแลว 

ตองเก็บเขาตูเย็นทันที   

   (๒.๕) สุขลักษณะที่ดีในการวางจําหนายอาหาร   

    (๒.๕.๑) สภาพทั่วไป   

     (๒.๕.๑.๑) การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภท 

ตามความเหมาะสมกับชนิดอาหาร   

     (๒.๕.๑.๒)  พ้ืน  ผนัง  เพดานตองทําดวยวัสดุเรียบ  สภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๑.๓)  มีแสงสวางที่เพียงพอและมีการระบายอากาศท่ีดี   

    (๒.๕.๒) บริเวณที่วางจําหนายอาหารแหง/อาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท   

     (๒.๕.๒.๑)  ชั้นหรือโตะท่ีวางอาหารทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยา

กับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๒.๒)  มีการทําความสะอาดบริเวณท่ีวางสินคา  และพ้ืนโดยรอบ   

     (๒.๕.๒.๓)  การวางจําหนายอาหารตองแยกชั้นวางใหหางจากสินคา

ประเภทสารเคมีท่ีเปนพิษ   

     (๒.๕.๒.๔)  ไมวางจําหนายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหาย   

หมดอายุ  หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ   
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    (๒.๕.๓) บริเวณท่ีจําหนายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว/ปลา  อาหารทะเล  

และผลิตภัณฑ   

     (๒.๕.๓.๑) บริเวณทั่วไป   

      (๒.๕.๓.๑.๑)  โตะ/เคานเตอร/ตู/กระบะใสอาหาร  

ตองมีสภาพดี  ผิวเรียบ  สะอาด 

      (๒.๕.๓.๑.๒)  ตองทําความสะอาดโตะ/เคานเตอร/ตู/ 

กระบะใสอาหารทุกวันหรือทุกครั้งที่พบการหก/รั่วของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว   

     (๒.๕.๓.๒) ภาชนะอุปกรณ  (มีด/เขียง/เครื่องชั่ง)   

      (๒.๕.๓.๒.๑) ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่น 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  ไมดูดซึมน้ําสะอาด   

      (๒.๕.๓.๒.๒)  แยกใชระหวางอาหารดิบ  และอาหารสุก   

      (๒.๕.๓.๒.๓)  ตองลางทําความสะอาดระหวางใชงาน  

หรือกอนและ/หลังการปฏิบัติงานทุกวัน   

     (๒.๕.๓.๓) บริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง   

       (๒.๕.๓.๓.๑)  มีภาชนะอุปกรณหยิบจับอาหาร/บรรจุ 

อาหารท่ีทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหารสภาพดี  สะอาด   

      (๒.๕.๓.๓.๒)  มีอางลางมือสําหรับผูบริโภค  พรอมสบู  

กระดาษเช็ดมือและถังขยะ   

       (๒.๕.๓.๔) การวางจําหนายอาหาร   

      (๒.๕.๓.๔.๑)  อาหารดิบท่ีบรรจุในภาชนะปดมิดชิด  

ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึม  วางอยางมีระเบียบ  เปนสัดสวน  ไมวางแนนจนเกินไป   

      (๒.๕.๓.๔.๒) อาหาร ทุกชนิดตองมีฉลากแสดง   

ชื่อ - ชนิดอาหาร  วันที่ผลิต/บรรจุ  วันหมดอายุ  และสถานท่ีผลิต/บรรจุ   

      (๒.๕.๓.๔.๓) ปลาและอาหารทะเลดิบ ทุกชนิด 

ตองวางจําหนาย  โดยแชบน/ในน้ําแข็ง/น้ําผสมน้ําแข็งหรือในตูแชเย็น/แชแข็ง   
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      (๒.๕.๓.๔.๔) สัตวน้ํ าที่มีชีวิต  ตองวางจําหนาย 

แยกเปนสัดสวนในภาชนะที่  ไมรั่วซึม  สะอาด   

      (๒.๕.๓.๔.๕)  เนื้อปลาที่ชําแหละแลว  ควรวางจําหนาย

ในภาชนะหรือวัสดุอื่นที่นําความเย็นไดดี  สะอาดวางบนน้ําแข็ง  และไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น   

      (๒.๕.๓.๔.๖)  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  ปลา   

อาหารทะเล  และผลิตภัณฑตองวางจําหนายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว   

      (๒.๕.๓.๔.๗)  อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบ 

ของเนื้อสัตวดบิ  ปลาและอาหารทะเลดิบบรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุ

รวมกับสวนประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน   

      (๒.๕.๓.๔.๘)  ไขดิบ  (ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับ 

อาหารประเภทอื่น)  ตองบรรจุในภาชนะกระดาษหรือพลาสติก  หากพบวามีการแตกชํารุดของไขตองเก็บออกทันที  

และทําความสะอาดชั้นท่ีวางจําหนาย 

      (๒.๕.๓.๔.๙)  อาหารสัตวเล้ียงชนิดแชแข็ง  ตองบรรจุ

ปดสนิทและมีปาย/เครื่องหมายแสดงวาเปนอาหารสัตวเล้ียง  มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค   

    (๒.๕.๔) ตูแชเย็น/แชแข็งที่วางจําหนายอาหาร   

     (๒.๕.๔.๑) โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี  

สะอาด  สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑที่กําหนดได   

     (๒.๕.๔.๒) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๑  นิ้ว   

     (๒.๕.๔.๓) ประตูและขอบยางตูเย็น/ตูแชแข็งมีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๔.๔) มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิ 

ไดตลอดเวลาจากภายนอก   

     (๒.๕.๔.๕) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยทุก   

๒  ชั่วโมง  และมีตารางบันทึกอุณหภูมิท่ีมองเห็นไดชัดเจน   
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     (๒.๕.๔.๖) อุณหภูมิของตูเย็น  สําหรับวางจําหนายอาหารชนิดตาง ๆ    

      (๒.๕.๔.๖.๑)  ตูจาหนายอาหารเนื้อสัตวดบิและผลิตภัณฑ 

ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

      (๒.๕.๔.๖.๒)  ตูจําหนายนมและผลิตภัณฑและเครื่องดื่ม 

ที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบพาสเจอรไรซตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

      (๒.๕.๔.๖.๓)  ตูจําหนายอาหารพรอมปรุง  ตองมี

อุณหภูมิต่ํากวา  ๗  องศาเซลเซียส   

      (๒.๕.๔.๖.๔)  ตูจําหนายผัก  ผลไม  ตองมีอุณหภูมิ

เทากับหรือ  ต่ํากวา  ๑๐  องศาเซลเซียส   

      (๒.๕.๔.๖.๕)  ตูแชแข็งสําหรับไอศกรีมและอาหาร

แชแข็ง/อื่น ๆ  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  -๑๘  องศาเซลเซียส   

   (๒.๕.๕) บริเวณที่วางจําหนายผัก  ผลไม   

     (๒.๕.๕.๑)  โตะ/ชั้น/กลอง/กระบะที่บรรจุผัก  ผลไมตองทําดวยวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๕.๒)  ผัก  ผลไม  วางจําหนายแยกตามประเภทไมปะปนกัน  

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

     (๒.๕.๕.๓)  ไมวางจําหนายผักผลไมที่เนาเสีย  ขึ้นรา   

    (๒.๕.๖) บริเวณที่วางจําหนายขนบอบ  (Bakery)  ขนมหวานอื่น ๆ   

     (๒.๕.๖.๑)  บริเวณสถานท่ีผลิตขนมอบ  (ที่เขาขายโรงงาน)   

ตองไดมาตรฐาน  GMP  ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

     (๒.๕.๖.๒)  โตะ/ชั้น/ถาดที่บรรจุขนมตองทําดวยวัสดุที่ไมทํา

ปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๖.๓)  ขนมท่ีไมไดบรรจุในถุง/กลอง  ตองวางจําหนายในตู

หรือมีการปกปด   
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     (๒.๕.๖.๔)  ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณทีไ่มทําปฏิกิริยากับอาหาร  

สะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภคและมีการลางอยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมง   

     (๒.๕.๖.๕)  ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภคเพ่ือปองกัน 

การหยิบจับอาหารดวยมือ  วางไวในบรเิวณที่เหน็ไดชัดเจน  และจัดใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนาย

และชวยเหลือลูกคา   

    (๒.๕.๗) บริเวณที่จําหนายสลัด  (ผักสด)   

     (๒.๕.๗.๑)  โตะ/เคานเตอร  และภาชนะบรรจุผัก  ผลไมตองทํา

ดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากบัอาหาร  (เปนพิษ)  นําความเย็นไดด ี ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  มีสภาพดี  สะอาด   

     (๒.๕.๗.๒)  โตะ/เคานเตอรตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

และ  มี  Sneeze  guard  โดยใหมชีองวางจากขอบ  Sneeze  guard  ถึงพ้ืนเคานเตอรไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร   

     (๒.๕.๗.๓)  ผัก  ผลไมตองแยกบรรจุตามประเภทไมปะปนกัน 

ในตูท่ีรักษาอุณหภูมิ  ๕  องศาเซลเซียส  หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็งใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่ง

ของความสูงของภาชนะบรรจุ   

     (๒.๕.๗.๔)  ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นท่ีไมใชสวนประกอบ

ของสลัดผักในบริเวณที่จําหนายสลัดผัก   

     (๒.๕.๗.๕)  น้ําสลัดท่ีไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  ตองวางจําหนาย

ที่อุณหภูมิ  ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

     (๒.๕.๗.๖)  ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณท่ีไมเปนพิษสะอาดและเพียงพอ  

ในการหยิบจับ/ตัก/บรรจุอาหาร  สําหรับผูบริโภค  และมีการลางทําความสะอาดอยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมง   

     (๒.๕.๗.๗)  ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค  “หามหยิบจับ

อาหารดวยมือ”  วางไวในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน   

     (๒.๕.๗.๘)  การเติมอาหาร  ตองเปล่ียนภาชนะใหม  ไมนําอาหาร

มาเติมในภาชนะบรรจุเดิม   
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    (๒.๕.๘) บริเวณที่จําหนายอาหารปรุงสําเร็จ/พรอมบริโภค   

     (๒.๕.๘.๑)  โตะ/เคานเตอร  และภาชนะบรรจุอาหาร  ตองทํา

ดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํามีสภาพดี  สะอาด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร   

     (๒.๕.๘.๒)  อาหารปรุงสําเร็จ/พรอมบริโภค  ตองมีการปกปด

ขณะวางจําหนายในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแตละชนิด  อาหารบริโภคเย็นตองเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  

๕  องศาเซลเซียส  อาหารบริโภครอนตองอุนใหรอนที่อุณหภูมิจุดกึ่งกลางสูงกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส  

นานกวา  ๒  นาที  ทุก  ๔  ชั่วโมง   

     (๒.๕.๘.๓)  ภาชนะบรรจุอาหารตองสะอาด  ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชบรรจุอาหารเทานั้น   

     (๒.๕.๘.๔)  อาหารปรุงสําเร็จ/พรอมบริโภคจะตองปรุงจําหนายวันตอวัน 

   (๒.๖) สุขลักษณะสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร   

    (๒.๖.๑)  ผูสัมผัสอาหารตองสวมผากันเปอน  และหมวกคลุมผมตลอดเวลา

ที่ปฏิบัติงาน   

    (๒.๖.๒)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือดวยน้ํา  และสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน

ภายหลังการใชหองน้ํา  หองสวมและภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก   

    (๒.๖.๓)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดีขณะปฏิบัติงาน   

    (๒.๖.๔)  ผูสัมผัสอาหารใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก  

เชน  ที่คีบ  ที่ตัก  หรือ  ถุงมือ  เปนตน  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง   

    (๒.๖.๕)  ผูสัมผัสอาหารถามีแผลที่มือ  ตองปดพลาสเตอรกันน้ําใหเรียบรอย  

และตองใชถุงมือในขณะปฏิบัติงาน   

    (๒.๖.๖)  ผูสัมผัสอาหารตองผานการตรวจสุขภาพ  และมีใบรับรองการตรวจ

สุขภาพอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  และตองมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอระบบทางเดินอาหารหรือระบบ

ทางเดินหายใจ  หรือพาหะนําเชื้อโรคอื่น ๆ  ผูสัมผัสอาหารแผนกอาหารท่ีเขางานใหมตองตรวจสุขภาพ 

และทํา  rectal  swab   
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    (๒.๖.๗)  ผูสัมผัสอาหารตองผานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ไดรับ

การฝกอบรมเรื่องการปฏิบัติเพ่ือใหอาหารปลอดภัย  และไดรับการฝกอบรมสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถใหดีขึ้น   

   (๒.๗) การสุขาภิบาล   

    (๒.๗.๑) คุณภาพน้ําดื่ม/น้ําใช/น้ําแข็ง   

     (๒.๗.๑.๑)  ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไวบริการ  ตองเปนน้ําดื่มท่ีสะอาด  

ภาชนะที่ใชดื่มน้ําควรเปนแบบใชครั้งเดียว   

     (๒.๗.๑.๒)  มีน้ําใชสะอาด  สําหรับลางอาหารและอุปกรณ   

     (๒.๗.๑.๓)  น้ําแข็งท่ีใชแชอาหารตองสะอาด  คุณภาพเทียบเทา

น้ําแข็งสําหรับบริโภค   

    (๒.๗.๒) การจัดการน้ําเสีย   

     (๒.๗.๒.๑)  ระบบระบายน้ําตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหาร  

รางหรือ  ทอระบายน้ําไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง   

     (๒.๗.๒.๒)  บอดักไขมันใชการไดดี  มีการดักไขมันและทําความสะอาด

เปนประจํา   

    (๒.๗.๓) หองน้ําหองสวมสําหรับผูบริโภคและพนักงานตองแยกจากกัน 

มีสภาพดี  สะอาด  มีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีสบูใชตลอดเวลา   

    (๒.๗.๔) การจัดการขยะ   

     (๒.๗.๔.๑) ตองมีการแยกประเภทขยะเปยก  และขยะแหง   

และมีปายชี้บงชัดเจน   

     (๒.๗.๔.๒)  ตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  และมีฝาปด   

     (๒.๗.๔.๓)  ตองใชถุงพลาสติกรองรับดานในถัง   

     (๒.๗.๔.๔)  ตองมีรถเข็นขยะเฉพาะ 

    (๒.๗.๕) มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตว  แมลงนําโรค 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอ  ๖  ทุกประการ   

  (๒)  อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๗  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกวประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ี 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับหนงัสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให  

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบอแกว 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธนศกัดิ ์ เหลาแหลม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบอแกว   



 
  

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที ่
 

รายการ
 

อัตราคา่ธรรมเนียม
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ 
ในตลาด 
๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
 ๓๐๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
 ๕๐๐ ตารางเมตร 
๑.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมใิช่เป็นการขายของ 
ในตลาด 
๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร 
๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๕๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
 ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
 ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

ฉบับละ     ๕๐๐ 
 

ฉบับละ  ๑,๐๐๐ 
 

ฉบับละ  ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

ฉบับละ   ๕๐ 
ฉบับละ  ๑๐๐ 

 
ฉบับละ  ๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมขัน้สูง 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที ่
 

รายการ
 

อัตราคา่ธรรมเนียม
(บาท) 

๑ 
 
 
๒ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ 
ในตลาด 
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมใิช่เป็นการขายของ
ในตลาด 
 

ฉบับละ  ๓,๐๐๐
 
 

ฉบับละ  ๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 เลขท่ีรับ............/.............
  

คําขอรับใบอนญุาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 เขียนท่ี............................................................... 
 วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานท่ีจําหน่ายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี............................
ตําบล..................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................... 
 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต    
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. ....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เปน็ความจริงทุกประการ 
   
                             (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                     (.........................................................) 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป
 
 
 
 
 
 
 



 
  
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
      (    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………..…  
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….  
  
 
             (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                                              (................................................)  
                                                วันท่ี................./.................../.................  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้้าพนักงานท้้องถ่ิน 
  (   ) อนุญาตให้้ประกอบกิจการได้้  
  (   ) ไม่อนุญาตให้้ประกอบกิจการ  
  
 
                                             (ลงชื่อ)..................................................  
                                                     (.............................................)  
                                                นายกองค์์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว                                                         
                                              วันท่ี................/................/...............  
 



 
  
                                                                                                            เลขท่ีรับ............/.............. 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...............................................เขต.............................................. 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรบัหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง  สถานท่ีจําหน่ายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี............................
ตําบล..................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................... 
 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. ............................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               (ลงชื่อ).........................................................ผูข้อรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                     (.........................................................) 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
      (    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………..…  
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….  
  
 
             (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                                              (................................................)  
                                                วันท่ี................./.................../.........................  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้้าพนักงานท้้องถ่ิน 
  (   ) อนุญาตให้้ประกอบกิจการได้้  
  (   ) ไม่อนุญาตให้้ประกอบกิจการ  
  
 
                                             (ลงชื่อ)..................................................  
                                                     (.............................................)  
                                                นายกองค์์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว                                                         
                                              วันท่ี................/................/...............  
 



 
  
                                                                                     เลขท่ีรับ................../..................   

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี............................................................. 

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

 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................... 
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต................................................ 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์................................................. 
 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานท่ีจําหน่ายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ..................................................................... โดยใช้ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการว่า................... 
................................................................ พ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ตําบล................................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.................................................. 
  
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  มาด้วย ดังนี้ 
 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 
 ๒.  ใบรับรองแพทย์  ของผู้ได้รับอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่าย  และผู้ปรุงอาหาร 
 ๓.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เก็บ ขน มูลฝอย 
 ๔.  .......................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                (.........................................................) 
 
  
 
 
 
 
 



 
  
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (    ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
      (    ) เห็นควรไม่ต่่อใบอนุญาต เพราะ
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………..…  
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….  
  
 
             (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                                             (................................................)  
                                                     วันท่ี................./.................../.................  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้้าพนักงานท้้องถ่ิน 
  (   ) อนุญาตให้้ต่อใบประกอบกิจการได้้  
  (   ) ไม่่อนุญาตให้ต่อใบ้ประกอบกิจการ  
  
 
                                             (ลงชื่อ)..................................................  
                                                     (.............................................)  
                                                นายกองค์์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว                                                         
                                              วันท่ี................/................/...............  
 



 
  

เลขท่ีรับ................../.......................                        
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี � ���� ����� �� � อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ท่ี............................................................  
ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................................................  
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี  ดังนี้  

๑. .........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย.................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................  
ได้ขออนุญาตจัดต้ัง  � สถานท่ีจําหน่ายอาหาร   � สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต เล่มท่ี....................................................
เลขท่ี........................ปี......................... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า........................................................................................
สถานท่ีต้ังเลขท่ี..................หมู่ท่ี.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด.......................................................... 
 โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................  
 
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเนื่องจาก    

�  สูญหาย           
�  ถูกทําลาย           
�  ชํารุดในสาระสําคัญ 



 
  

- ๒ -  
พร้อมท้ังได้แนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 

 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 � ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 � ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
        และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคาํขอด้วยตนเอง)  
 � ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

          � ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
           � ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  

 
          ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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

                                                                               (.............................................)  
                                                                                              ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                 � อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

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



 
  

เลขท่ีรับ................/.........................                        
 
 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
                                                                       

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ......................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี � ���� ����� �� � อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................................................หมู่ท่ี.................................  
ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต......................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............................................  
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี  ดังนี้  

๑. .........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย.................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................  

ได้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง    �   สถานท่ีจําหน่ายอาหาร   �   สถานท่ีสะสมอาหาร   
หนังสือรับรองเล่มท่ี..............เลขที่..........ปี.............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า......................................................................
สถานท่ีต้ังเลขท่ี..................หมู่ท่ี.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด.......................................................... 
 โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................  
 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
เนื่องจาก                          

 �  สูญหาย           
 �  ถูกทําลาย           
 �  ชํารุดในสาระสําคัญ 



 
  

- ๒ -  
พร้อมท้ังได้แนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 (กรณีผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล) 
� ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย กรณี 
        หนังสือรับรองการแจ้งเดิมสูญหาย 

            � ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
        และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๕. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

            � ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  

 
           ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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

                                                                               (.............................................)  
                                                                                       ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
               คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                 � อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจ้ง 
                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

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