
 หนา  ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล

หนองปรือและนายอําเภอบางพลี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลหนองปรอื  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนดิที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ   

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิต์อจิตและประสาท  หรือยาเสพตดิใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 



 หนา  ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารแปรรูป”  หมายความวา  อาหารสดที่แปรรูป  ทําใหแหงหรือหมักดอง  หรือในรูปอื่น ๆ    

รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร 

  “อาหารปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบ  ปรุงจนสําเร็จ

พรอมที่จะรับประทานไดรวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตวผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา  ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๕ หามผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซึ่งไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจง  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) สถานที่สะสมอาหารประเภททั่วไป 

    (๑.๑.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  การดูแลสถานท่ีและสุขลักษณะ

ของบริเวณที่ใชสะสมอาหาร 

     (ก) สถานที่ตั้งที่เปนอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่ใช

ประกอบกิจการตองอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

     (ข) อาคารตองมีความมั่นคงแขง็แรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี  

สะอาด  และมีหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

     (ค) จัดใหมีแสงสว างที่ เ พียงพอตอการประกอบกิจการ   

และมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม  ไมอับชื้น 

     (ง) มีการปองกัน  และควบคุมสัตวและแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

     (จ) มีชั้นวางสินคาหรืออาหาร  ทําดวยวัสดุทําความสะอาดงาย  

มีความแข็งแรงชั้นลางสุดมีความสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปรง  เพ่ือใหสามารถ 

ทําความสะอาดใตชั้นวางไดงาย  ยกเวนสินคาหรืออาหารที่มีน้ําหนักมากอาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ 



 หนา  ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑.๑.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของการสะสมอาหาร 

     (ก) จัดวางอาหารใหเปนสัดสวน  แยกตามประเภทอาหาร 

และไมวางผลิตภัณฑอาหารสัมผัสกับพ้ืน  หากมีสินคาอื่นที่มีสารเคมี  ตองแยกเก็บเปนสัดสวนเฉพาะ   

หามปะปนกับสินคาประเภทอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน 

     (ข) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิทท่ีอุณหภูมิหอง  

สวนอาหารที่ตองควบคุมอุณหภูมิ  เชน  ไอศกรีม  และอาหารประเภทแชแข็ง  ตองเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  

-๑๘  องศาเซลเซียส  สวนสินคาประเภทนม  ผลิตภัณฑนม  และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อดวยระบบ 

พาสเจอรไรซ  หรืออาหารสดประเภทสัตวเนื้อสัตว  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน   

๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

     (ค) ไมวางจําหนายอาหารหรือสินคาท่ีบรรจุในภาชนะท่ีชํารุด  

เสียหาย  หรือหมดอายุหรือที่มีลักษณะผิดปกติ 

     (ง) แยกสินคาท่ีหมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะ

และแยกสวนจากสินคาปกติ  โดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

     (จ) ดูแลรักษาบรเิวณที่วางสินคาหรืออาหารใหสะอาดและมสีภาพด ี

    (๑.๑.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ 

     (ก) มีน้ําใชท่ีสะอาด  สําหรับลางอาหาร  ภาชนะและอุปกรณ 

     (ข) ในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุงรักษาใหอยู 

ในสภาพดี  สะอาด  ไมมีหยดน้ํา  หรือส่ิงสกปรกตกลงมาปนเปอนกับอาหาร 

     (ค) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแช  ตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ  

มีสภาพดี  สะอาด  สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดได  และตูแชตองไมมีน้ําแข็ง

เกาะหนาเกิน  ๑  นิ้ว  ประตูและขอบยางตูเย็น  ตูแช  ตองมีสภาพดี  สะอาด   

     (ง) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาล 

     (จ) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

สามารถใชการไดดีและอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบใชไดสะดวกและพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง 

     (ฉ) มีทอหรือรางระบายน้ําที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ระบายลงสู 

ที่บําบัดกอนปลอยลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งสาธารณะ 



 หนา  ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒) สถานที่สะสมอาหารประเภทมินิมารท 

    (๑.๒.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  การดูแลรักษาสถานท่ีที่ใชทํา   

ประกอบหรือปรุงหรือที่ใชสะสมอาหาร 

     (ก) ปฏิบัติตามหลักเกณฑใน  (๑.๑.๑) 

     (ข) หากมีการเตรียมอาหาร  สถานท่ีเตรียมอาหารตองสะอาด  

มีแสงสวางเพียงพอ  มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  ท่ีเตรียมอาหารตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ทําดวยวัสดุคงทน  ผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  ทําความสะอาดงายและตองทําความสะอาดทุกครั้ง 

กอนและหลังใชงาน  มีอางสําหรับลางอาหารสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการระบายน้ําไดดี 

    (๑.๒.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

     (ก) ปฏิบัติตามหลักเกณฑใน  (๑.๑.๒) 

     (ข) สินค าประเภทอาหาร ท่ีบรร จุ ในภาชนะไมปดสนิท   

หรืออาหารท่ีมีการปรุง  ประกอบ  ตองอยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  อาหารและเครื่องดื่ม 

ที่พรอมบริโภคตองบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด 

     (ค) มีอุปกรณท่ีมีดามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง  และภาชนะที่ใช 

สําหรับขนถายน้ําแข็งตองสะอาด  และจัดเก็บอุปกรณอยางถูกสุขลักษณะ 

     (ง) สินคาประเภทอาหารที่วางจําหนาย  ตองจัดใหมีระบบหมุนเวียน

ตามลําดับอายุผลิตภัณฑ 

    (๑.๒.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช 

และของใชอื่น ๆ 

     (ก)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑใน  (๑.๑.๓) 

     (ข) วัสดุ  ภาชนะอุปกรณที่ ใช เตรียมและจําหนายอาหาร   

ตองเปนวัสดท่ีุปลอดภัย  มีสภาพดี  สะอาด  ลางทําความสะอาดงาย  และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ 

     (ค) ในกรณีที่จัดใหมีสวม  ตองจัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี  

และมีสบูสําหรับลางมือ  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียมอาหาร 



 หนา  ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (ง) ในกรณีท่ีมีการปรุง  ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ํามัน

ตองมีบอดักไขมันที่ใชการไดดี  และมีการกําจัดไขมันเปนประจํา 

    (๑.๒.๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  

ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ 

     (ก) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ 

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  โรคบิด   

ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  วัณโรคระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการ 

ท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจตอสังคม  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  โรคไขหวัดใหญ   

ซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

     (ข) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลท่ีดี  เชน  ใชวัสดุ 

อุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสุกแลวทุกชนิด  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง  ลางมือดวยน้ํา 

และสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงานและภายหลังการใชหองน้ํา  หองสวม  และภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก   

หากมีบาดแผลที่มือใหปกปดใหมิดชิดและหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร   

     (ค) ขณะเตรียม  ปรุงอาหารและเครือ่งดืม่  ตองแตงกายสะอาด  

สวมเส้ือมีแขน  ใสผากันเปอน  และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม 

     (ง) เจาของหรือผูดูแล  หรือผูประกอบการ  และผูสัมผัสอาหาร 

ตองผานการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 

   (๑.๓) สถานที่สะสมอาหารประเภทซูปเปอรมารเก็ต 

    (๑.๓.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานท่ี 

และขั้นตอนการรับสินคา  ใหเปนดังนี้ 

     (ก) สถานประกอบกิจการตองปฏิบัติตาม  กฎหมายวาดวยผังเมือง  

หรือกฎหมายควบคุมอาคาร  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

     (ข) พ้ืนบริเวณที่รับสินคามีพ้ืนผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย   

มีสภาพดี  แข็งแรงและสะอาด 



 หนา  ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (ค) ใหมีการแยกบริเวณการรับสินคาท่ีเปนอาหารสดออกจาก

สินคาประเภทอื่น  หรือหากเปนพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน  การรับสินคาประเภทอาหารสดใหกระทําตางเวลา

กับสินคาประเภทอื่น 

     (ง) ไมวางสินคาประเภทอาหารโดยตรงกับพ้ืนตองมีวัสดุรองรับ 

     (จ) ทําความสะอาด  รถเข็น  ตะกรา  ภาชนะใสอาหารดวยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้งที่ใชขนสงอาหาร  และจัดใหมีการตรวจเชื้อจุลินทรยี  โดยวิธีการปายดวยไมพันสําลี 

เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหภาชนะที่ใชบรรจุอาหารและรถเข็น  อยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

     (ฉ) ทําความสะอาดบรเิวณรบัสินคาทุกครั้งภายหลังขนอาหารเสร็จ 

     (ช) อาหารสดตองเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหาร 

แตละประเภท  ตาม  (๑.๒)  โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไมเกิน  ๓๐  นาที  หลังจากรับสินคา 

     (ซ) รถเข็นที่ใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย 

    (๑.๓.๒) หลักเกณฑสุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินคา 

ใหเปนดังนี้ 

     (ก) บริเวณท่ีใชเก็บสินคาอาหารแหง  ตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดาน

สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ 

     (ข) เก็บสินคาใหเปนสัดสวน  แยกตามประเภทสินคา  โดยเฉพาะ

สินคาที่เปนสารเคมี  เชน  น้ํายา  ทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน  

ตองแยกเก็บเปนสัดสวนเฉพาะ  หามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  เพ่ือปองกันการปนเปอนของอาหาร   

     (ค) จัดชั้นวางอาหารแยกประเภทเปนสัดสวนและสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร 

     (ง) แยกอาหารหรอืสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดที่รอการเก็บกลับคืน 

ในบริเวณหรือภาชนะ  ที่แยกเฉพาะและมีปายแสดงอยางชัดเจน 

     (จ) เก็บรักษาอาหารในที่เหมาะสมแตละประเภท  ดังนี้ 

      ๑) อาหารเนื้อสัตวดิบหรือปลาหรืออาหารทะเล  รวมทั้ง 

ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 



 หนา  ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      ๒) นมและผลิตภัณฑพาสเจอรไรซ  และอาหารพรอมปรุง

ใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

      ๓) อาหารแชแข็งใหเก็บในตูเย็นหรือหองแชแข็งท่ีอุณหภูมิ

ต่ํากวา  -๑๘  องศาเซลเซียส 

      ๔) ผัก  ผลไม  ตองเก็บท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการรักษา

คุณภาพ 

      ๕) อาหารแหง  และอาหารในภาชนะปดสนิทใหเก็บรักษา 

ที่อุณหภูมิหอง 

    (๑.๓.๓) หลักเกณฑสุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม  การตัดแตง  การปรุง

และการบรรจุหีบหอ  ใหเปนดังนี้   

     (ก) บริเวณที่ใชเตรียม  การตัดแตง  การปรุงและการบรรจุหีบหอ

สินคาประเภทอาหารตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดาน  สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอากาศและแสงสวาง

เพียงพอ 

     (ข) แยกสินคาใหเปนสัดสวนตามประเภท  โดยเฉพาะสินคา

เนื้อสัตวดิบ  ผัก  และผลไม 

     (ค) โตะท่ีใชเตรียม  ตัดแตงอาหารทําดวยสแตนเลส  หรือวัสดุ

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  ทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

     (ง) มีอางลางอาหารและภาชนะอปุกรณ  ทําดวยดวยสแตนเลส   

หรือวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  แข็งแรง  สะอาดและระบายน้ําไดดี  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

แยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  ผักผลไมสด  และภาชนะอุปกรณ  และมีการทําความสะอาด 

ทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

     (จ) อางลางมือมีสภาพดี  สะอาด  ระบายน้ําไดดี  มีกอกน้ํา

สภาพดี  เปด-ปดโดยไมใชมือสัมผัส  มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  กระดาษเช็ดมือหรือุปกรณ 

ทํามือใหแหง 



 หนา  ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (ฉ) มีถังรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

     (ช) อาหารดิบหรอืวัตถดุิบทุกชนิด  ตองลางใหสะอาดกอนและหลัง

การตัดแตงและตองบรรจุในภาชนะหรอืหบีหอที่ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ  สะอาด  หลังการตัดแตงและบรรจุแลว 

ตองเก็บไวในอุณหภูมิที่ท่ีเหมาะสมตาม  ๑.๓.๒  (จ)  ทันที 

    (๑.๓.๔) หลักเกณฑสุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหนายสินคา 

ประเภทอาหารใหเปนดังนี้ 

     (ก) การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภท  ตามความ 

เหมาะสมกับชนิดอาหารบริเวณที่วางจําหนายอาหาร  ตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดานสภาพดี  แข็งแรง  สะอาด   

การระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ 

     (ข) อาหารทุกชนิดตองมีฉลากแสดงชื่อ-ชนิดอาหาร  วันท่ีผลิต 

หรือบรรจุ  วันหมดอายุ  และสถานที่ผลิตหรือบรรจุ 

     (ค) อาหารหรือสินคาท่ีรับมาวางจําหนายตองไดมาตรฐาน  

สะอาด  ปลอดภัย  สามารถระบุแหลงที่ผลิตที่เชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ  

เชน  (ก)  หนวยงานราชการ  (กรมปศุสัตว  กรมวิชาการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  (ข)  ฝายตรวจสอบคุณภาพ

ของซูปเปอรมารเก็ต  หรือ  (ค)  หองปฏิบัติการของเอกชนที่ไดรับการรับรองจากราชการ 

     (ง) จัดวางอาหารแตละประเภทเพ่ือจําหนาย  ใหจัดวางใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

      ๑) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด  ตองไมฉีกขาด 

หรือรั่วซึม  และวางอยางมีระเบียบเปนสัดสวน  และไมวางแนนจนเกินไป   

      ๒) อาหารแหงหรืออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท   

ใหวางบนชั้นหรือโตะท่ีทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด  หางจากสินคา 

ประเภทสารเคมีท่ีเปนพิษและตองไมวางจําหนายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหาย  หมดอายุ   

หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ 



 หนา  ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      ๓) อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  เนื้อปลา  อาหารทะเล 

และผลิตภัณฑใหวางจําหนายแยกจากอาหารท่ีปรุงสุกแลว  ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย  

โดยแชบนหรือในน้ําแข็งหรือน้ํา  ผสมน้ําแข็ง  หรือในตูแชเย็น/แชแข็ง  โดยวางบนโตะหรือชั้นหรือกระบะ 

ใสอาหารท่ีมีสภาพดี  ผิวเรียบ  สะอาด  รวมทั้งตองทําความสะอาดโตะหรือชั้น  หรือตูหรือกระบะใสอาหาร

ทุกวันหรือทุกครั้งที่พบการหก  รั่วของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว 

      ๔) สัตวน้ําที่มีชีวิต  ตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวน 

ในภาชนะที่ไมรั่วซึมสะอาด 

      ๕) เนื้อปลาที่ชําแหละแลว  ใหวางจําหนายในภาชนะ 

หรือวัสดุอื่นที่นําความเย็นไดดี  สะอาด  วางบนน้ําแข็งและไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น 

      ๖) อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ  

ปลาและอาหารทะเลดิบ  โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุรวมกับ

สวนประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน 

      ๗) สลัดผักสด  ใหวางบนโตะหรือชั้นวาง  และภาชนะ

บรรจุผัก  ผลไมตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  นําความเย็นไดดี  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา   

มีสภาพดี  สะอาด  โตะหรือชั้นวางตองสูงจากกพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีอุปกรณปองกัน 

การปนเปอนจากการไอจาม  โดยใหมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกันการปนเปอนจากการไอจามถึงพ้ืน

ชั้นวางไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร  แยกบรรจุผัก  ผลไม  ตามประเภทไมปะปนกันในตูที่มีอุณหภูมิไมเกิน   

๕  องศาเซลเซียส  หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็ง  ใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่งของความสูง 

ของภาชนะบรรจุ  ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นที่ไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณท่ีจําหนายสลัดผัก

สําหรับน้ําสลัดที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  ตองวางจําหนายท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียสใหเปล่ียน

ภาชนะใหมทุกครั้งที่เติมอาหาร  โดยไมนําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม 

      ๘) ผลไม  ใหวางบนโตะหรือชั้นหรือกลองหรือกระบะหรือ

วัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหารสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีสภาพดี  สะอาด  และแยก 

ตามประเภทไมปะปนกัน  รวมทั้งไมวางจําหนายผัก  ผลไมท่ีเนาเสียหรือขึ้นรา 
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      ๙) ไขดิบ  (ในกรณีท่ีวางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น)  

ตองบรรจุในภาชนะกระดาษหรือพลาสติก  หากพบวามีการแตกชํารุดของไข  ตองเก็บออกทันที  และมีการทํา 

ความสะอาดชั้นที่วางจําหนายอยูเสมอ 

      ๑๐) ขนมอบ  (เบเกอรี่)  ขนมหวานอื่น ๆ  ใหวางบนโตะ

หรือชั้นหรือถาดที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด  สวนขนมที่ไมไดบรรจุในถุงหรือกลอง   

ตองวางจําหนายในตูหรือมีการปกปด 

      ๑๑) อาหารสําหรับสัตวเล้ียงชนิดแชแข็ง  ตองบรรจุปดสนิท 

และมีปายเครื่องหมายแสดงวาเปนอาหารสัตวเล้ียง  มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค 

     (จ) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารพรอมบริโภค  

ตองปรุงจําหนายวันตอวันและวางบนโตะหรือชั้นท่ีสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีการปกปด

และอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม  คือ  อาหารบริโภคเย็นตองเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  

อาหารบริโภครอนตองอุนใหรอน  โดยวดัอุณหภูมิ  ณ  จุดกึ่งกลางอาหารนั้นไดไมนอยกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส 

     (ฉ) รักษาอุณหภูมิของตูเย็นหรอืตูแช  สําหรับอาหารที่วางจําหนาย

แตละประเภท  ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ประเภทอาหาร อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช 

๑ เนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑ ๕  องศาเซลเซียส 

๒ นมและผลิตภัณฑและเครื่องดื่มท่ีผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบ

พาสเจอรไรซ 
๕  องศาเซลเซียส 

๓ อาหารพรอมปรุง ต่ํากวา  ๗  องศาเซลเซียส 

๔ ผัก  ผลไม ต่ํากวา  ๑๐  องศาเซลเซียส 

๕ ไอศกรีมและอาหารแชแข็ง/อ่ืน ๆ ต่ํากวา  -๑๘  องศาเซลเซียส 

    (๑.๓.๕) สุขลักษณะสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร  ใหเปนไปตามความใน  (๑.๒.๔)   

    (๑.๓.๖) ตูแชเย็นหรือตูแชแข็งหรือหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง  สําหรับ

เก็บสินคาอาหารหรือสําหรับวางจําหนายอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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     (ก) โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด   

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑที่กําหนดได   

     (ข) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน  ๑  นิ้ว 

     (ค) กรณีเปนหองเย็น  พ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาด  และไมวาง 

อาหารบนพ้ืน 

     (ง) ประตูและขอบยางหองเย็น  หรือตูแชเย็น  หรือตูแชแข็ง 

มีสภาพดี  สะอาด 

     (จ) มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิได

ตลอดเวลาจากภายนอก 

     (ฉ) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอและมีตารางบันทึก

อุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได 

    (๑.๓.๗) วัสดุ  อุปกรณ  ภาชนะท่ีใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  เชน   

มีด  เขียง  เครื่องบดหรือหั่น  เปนตน  ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด   

ตองแยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผักและผลไมใหลางทําความสะอาดภาชนะอุปกรณกอนและหลัง

การใชงาน  และจัดเก็บใหถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งมีการปองกันอันตรายจากเครื่องบดหรือหั่นขณะใชงาน 

    (๑.๓.๘) จัดใหมีภาชนะอุปกรณหยิบจับอาหาร  บรรจุอาหารที่ทําจากวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับบริโภค  ในบริเวณ

ที่จัดไวสําหรับผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง  เชน  อาหารประเภทสลัด  ขนมอบ  เปนตน  และมีการลาง 

อยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมง 

    (๑.๓.๙) จัดใหมีอางลางมือในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง   

สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  พรอมสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  กระดาษเช็ดมือ  

และตองลางทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

    (๑.๓.๑๐) คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใชหรือน้ําแข็ง  ใหเปนดังนี้ 

     (ก) ในกรณีที่จัดน้ําดืม่ไวบรกิาร  ตองเปนน้ําดื่มที่สะอาด  มีภาชนะ

ที่ใชดื่มน้ําที่เปนแบบใชครั้งเดียว 
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     (ข) มีน้ําใชท่ีสะอาด  สําหรับลางอาหารและอุปกรณ 

     (ค) น้ําแข็งที่ใชแชอาหารตองสะอาด  มีคุณภาพเทียบเทาน้ําแข็ง

สําหรับบริโภค 

    (๑.๓.๑๑) ตองจัดใหมีระบบการสุขาภิบาล  ดังนี้ 

     (ก) ระบบระบายน้ําท้ิงตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหาร  

และรางหรือทอระบายไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง 

     (ข) มีบอดักไขมนัที่ใชการไดด ี มีการตักไขมัน  และทําความสะอาด

ประจํา 

     (ค) หองน้ําหองสวม  สําหรับผูบริโภคและพนักงานตองแยกจากกัน  

มีสภาพดี  สะอาด  มีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีสบูใชตลอดเวลา 

     (ง) มีการจัดการมูลฝอย  โดยตองมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด  

หรือมูลฝอยที่ยอยสลายได  และมูลฝอยแหง  หรือมูลฝอยท่ีไมสามารถยอยสลายไดและมีปายบอกอยางชัดเจน  

ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยตอง  มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  และมีฝาปด  ตองใชถุงพลาสติกรองรับดานใน  และมีรถ 

เก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ  ไมใชรวมกับรถขนอาหาร 

    (๑.๓.๑๒) มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตว  แมลงนําโรค 

อยางมีประสิทธิภาพ 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตัง้  และการดูแลรกัษาสถานทีท่ี่ใชทํา  ประกอบ  

หรือปรุงอาหาร 

    (๒.๑.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑตามความใน  ๑.๑.๑  (ก) – (ง) 

    (๒.๑.๒) โตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นสําหรับรับประทานอาหาร  ตองสะอาด  

มีสภาพแข็งแรง  ตั้งวางเปนสัดสวนและเปนระเบียบ 

    (๒.๑.๓) สถานท่ีเตรียมอาหารตองสะอาด  มีแสงสวางเพียงพอ  มีการ 

ระบายอากาศที่เหมาะสม  ที่เตรียมอาหารตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ทําดวยวัสดุคงทน   

ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  ทําความสะอาดงายและตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน   

มีอางสําหรับลางอาหารสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการระบายน้ําไดดี 



 หนา  ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒.๑.๔) จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจน

อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

    (๒.๑.๕) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณที่เพียงพอ 

    (๒.๑.๖) จัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

    (๒.๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือ 

   (๒.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหาร 

    (๒.๒.๑) ไมเตรียม  ปรุงอาหารบนพ้ืนและหรือ  บริเวณหนาหรือในหองน้ํา  

หองสวม  และตองเตรียม  ปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  บริเวณท่ีเตรียมอาหาร 

ตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

    (๒.๒.๒) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรอง

ของทางราชการ  เชน  เลขทะเบียนตําหรับอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม  (มอก.) 

    (๒.๒.๓) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหาร

ประเภทตาง ๆ  ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  อาหารสดประเภทเนือ้สัตวดบิ  และอาหารทะเล  ตองเก็บรักษา

ในอุณหภูมิไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ   

    (๒.๒.๔) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว  และเครื่องดื่มที่พรอมบริโภคตองเก็บ 

ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๒.๒.๕) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด  

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ใชอุปกรณท่ีมีดามยาวสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ  และตอง

ไมมีส่ิงของอยางอื่นแชรวม 
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    (๒.๒.๖) เขียงและมีดตองมีสภาพดี  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  

ผัก  และผลไม 

    (๒.๒.๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  

หรือลางดวยน้ําไหลและที่ลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๒.๒.๘) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด  

หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๒.๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ 

บริหารสวนตําบลหนองปรือ 

   (๒.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ 

    (๒.๓.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑตามความใน  (๑.๒.๔) 

    (๒.๓.๒) วัสดุ  ภาชนะอุปกรณที่ใชเตรียมและจําหนายอาหาร  ตองเปน

วัสดุท่ีปลอดภัย  มีสภาพดี  สะอาด  ลางทําความสะอาดงาย  และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๓.๓) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๓.๔) จัดใหมีบอดักไขมันหรือท่ีดักไขมันที่ถูกสุขลักษณะ  ใชการไดดี  

และมีการกําจัดไขมันเปนประจํา 

    (๒.๓.๕) จัดใหมีน้ําใชที่สะอาด  สําหรับลางอาหารและอุปกรณ   

   (๒.๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร

และผูใหบริการสุขลักษณะสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหารใหเปนไปตามความใน  (๑.๒.๔) 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  และผูชวยจําหนายท่ีปวย  หรือมีเหตุ

ควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ  ตองไมทําการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐาน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด 
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ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงพรอมกับหลักฐานเชนเดียวกับท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง   

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘   

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   
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ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตอง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่น

ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 



 หนา  ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 



 หนา  ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองปรือ 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุดม  กล่ินพวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรือ   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 

 

1. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีท่ีประกอบการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาทตอป) 

1 พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  250 ตารางเมตร 2,500 

2 พ้ืนท่ีเกิน  250  ตารางเมตร  แตไมเกิน  300 ตารางเมตร 3,500 

3 พ้ืนท่ีเกิน  300  ตารางเมตรข้ึนไป 4,500 

 

 

 

2. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีท่ีประกอบการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาทตอป) 

1 พ้ืนท่ีไมเกิน  10  ตารางเมตร 200 

2 พ้ืนท่ีเกิน   10  ตารางเมตร  แตไมเกิน   25  ตารางเมตร 300 

3 พ้ืนท่ีเกิน   25  ตารางเมตร  แตไมเกิน   50  ตารางเมตร 500 

4 พ้ืนท่ีเกิน   50  ตารางเมตร  แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 1,000 

5 พ้ืนท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 1,500 
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	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

