
 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลพญาแมนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนดิที่คนกนิ  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ    

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิต์อจิตและประสาท  หรือยาเสพตดิใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

    (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

    “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน   



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น   

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

และมิใชเปนการขายของในตลาดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามขอ  ๑๐  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอ 

หนังสือรับรองการแจงตามขอ  ๒๑  กอนการจัดตั้ง   

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๘ ผูดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว   

ดังนี้   

  (๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณ

ที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร   

     (๑.๑) สถานที่รับประทานอาหาร  และสถานท่ีเตรียม  ทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร   

        (๑.๑.๑)  พ้ืนทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

        (๑.๑.๒)  กรณีที่มีผนัง  ผนังทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

        (๑.๑.๓)  กรณีที่มีเพดาน  เพดานทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๑.๑.๔)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่  

บริเวณที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ลองระบายควันสูงเพียงพอ  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

          (๑.๑.๕)  มีแสงสวางพอเพียง 

        (๑.๑.๖)  โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

        (๑.๑.๗)  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียม  

ปรุง  ประกอบอาหาร 

        (๑.๑.๘)  โตะเตรียม  ปรุง  ผนังเตาไฟ  ตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  

มีสภาพดี 

        (๑.๑.๙)  เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ไมเตรียมบนพ้ืน  และบริเวณหนา  หรือในหองน้ําหองสวม 

        (๑.๑.๑๐)  ถังแกสเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารตองไดมาตรฐาน 

        (๑.๑.๑๑)  หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร 

        (๑.๑.๑๒)  มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค  ไมใหเกินเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

     (๑.๒) หองสวม 

        (๑.๒.๑)  สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวนเพียงพอ 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

        (๑.๒.๒)  กรณีท่ีมีหองสวม  หองสวมตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  ใชการไดดี   

        (๑.๒.๓)  กรณีที่มีหองสวม  ตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  และมีสบู 

หรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

        (๑.๒.๔)  กรณีท่ีมีหองสวม  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ประตูไมเปด 

สูบริเวณท่ีเตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร  ที่เก็บอาหาร  ที่ลางภาชนะ  และเก็บอุปกรณ  เวนแตจะมีการจัดการ 

หองสวมใหสะอาดอยูเสมอและประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

    (๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ  และการปองกันโรคติดตอ 

       (๒.๑)  กรณีที่มีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด 

และการบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๒)  สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  ในกรณีท่ีมีน้ําเสีย

ตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมันกอนการระบายน้ําทิ้ง   

     (๒.๓)  ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด 

       (๒.๔)  ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย  ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  อยางนอย

วันละ  ๑  ครั้ง 

       (๒.๕)  การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด 

  (๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ 

   (๓.๑)  แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  และมีการปองกันไมใหเสนผมปนเปอนในอาหาร 

   (๓.๒)  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน  และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

ที่สะอาดขณะปฏิบัติงานและตองไมใสเครื่องประดับที่นิ้วมือ  ขอมือ  หรือที่หู 

   (๓.๓)  หามใชมือสัมผัสอาหารที่ปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรงตองใชอุปกรณ 

หรือถุงมือที่สะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ   

   (๓.๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร   

   (๓.๕)  ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ันและสะอาดอยูเสมอไมทาสีเล็บ   

   (๓.๖)  หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหารและตองเปล่ียนใหม 

ทุกครั้งปรุงอาหาร  การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร 

   (๓.๗)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด  และสวมถุงมือ 

ที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร   

   (๓.๘)  การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะไมกอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร 

   (๓.๙)  มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอ  จาม  หรือพูดคุย  ผูสัมผัสอาหาร 

ตองมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

     (๓.๑๐)  ขณะปฏิบัติงานผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยัง 

ผูบริโภคโดยมี  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย   

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๑๑)  ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได 

   (๓.๑๒)  ผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการหรือผูควบคุมตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  

หรือผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการหรือองคกรอื่น ๆ   

ตามหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากกรมอนามัย 

  (๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษา 

     (๔.๑)  อาหารสดท่ีนาํมาปรุงตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพด ี และปลอดภัยตอผูบริโภค   

   (๔.๒)  อาหารสดตองลางใหสะอาด  กอนนํามาปรุงหรือเก็บ 

     (๔.๓)  อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  

เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืน   

หรือในหองสวม 

   (๔.๔)  อาหารแหง  เก็บในที่แหง  ไมอับชื้น  สามารถปองกันสัตว  และแมลงนําโรคได 

   (๔.๕)  สวนผสม  เครื่องปรุงรสและอาหารท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิทตองปลอดภัย  

มีเครื่องหมายไดรับรองจากทางราชการ  

   (๔.๖)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จพรอมบริโภคตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหาร   

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๔.๗)  ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร  เชน  ตองมีการอุนอาหารทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน 

   (๔.๘)  หามใชเมทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร 

   (๔.๙)  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และมีท่ีตัก 

ที่มีดามยาว  หรือมีกอกน้ํา  หรือทางเทรินน้ํา   

   (๔.๑๐)  น้ําแข็งมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   

เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ใชอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ   

หรือตักโดยเฉพาะน้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมไว 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

     (๕.๑)  ตูเย็นหรือตูแชมีประสิทธิภาพ  และตองสะอาด 

       (๕.๒)  ภาชนะบรรจุอาหาร  หรือบรรจุ  เครื่องปรุงรส  ตองสะอาด  และทําจาก 

วัสดุท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท 

       (๕.๓)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เชน  จาน  ชาม  แกวน้ํา  ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะที่สะอาด   

มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

       (๕.๔)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้น  หรือวางเปนระเบียบในแนวนอน   

เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

       (๕.๕)  เขียงและมีด  ตองมีสภาพดี  สะอาด  แยกใชตามประเภทของอาหาร   

เชน  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม 

       (๕.๖)  อาหารที่รับประทานรวมกันตองจัดใหมีชอนกลาง 

       (๕.๗)  ไมใชแกวน้ํารวมกัน  แกวน้ําที่ใชแลวตองลางดวยวิธีท่ีถูกสุขลักษณะ   

ตามขอ  ๘  ถึง  ขอ  ๑๑  กอนนํามาใชใหม 

       (๕.๘)  ภาชนะที่รอการลางและเศษอาหารตองเก็บในที่สามารถปองกันสัตว 

และแมลงนําโรคได   

       (๕.๙)  ลางภาชนะอุปกรณทุกประเภทใหสะอาดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  เชน   

ลางดวยน้ํายาลางจาน  และน้ําสะอาดอีกอยางนอย  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลจากกอกและผ่ึงใหแหง 

       (๕.๑๐)  อุปกรณการลางตองสะอาด  อยูในสภาพดี  และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร 

       (๕.๑๑)  ภาชนะอุปกรณท่ีลางทําความสะอาดแลวตองมีการปองกันไมใหมีการปนเปอน 

       (๕.๑๒)  น้ําใชเปนน้ําประปา  หรือน้ําอื่นใดท่ีผานการปรับปรุงไดมาตรฐานเทียบเทา 

น้ําประปาและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด 

ขอ ๙ ผูดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประเภท 

ของกิจการท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ี  และสุขลักษณะของบริเวณ 

ที่ใชจําหนาย  ที่ใชเตรียม  ตัดแตง  ปรุง  บรรจุหีบหอ  หรือท่ีสะสมอาหาร   

     (๑.๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชรับสินคามผิีวเรยีบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  และสะอาด 

   (๑.๒)  แยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาอ่ืน  กรณีที่ใชพ้ืนที่เดียวกัน

ตองไมรับสินคาประเภทอาหารสดพรอมกับสินคาประเภทอื่น  ตองทําความสะอาดพ้ืนที่หลังใชงาน 

   (๑.๓)  การขนถายสินคา  ไมวางสินคาอาหารบนพ้ืนโดยตรงตองมีอุปกรณรองรับ 

   (๑.๔)  ตองทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งหลังจากขนถายอาหารเสร็จ  

โดยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

   (๑.๕)  บริเวณรับสินคาตองไมเปนทางออกของมูลฝอยหากจําเปนตองใชขนมูลฝอย 

ตองใชเวลาตางกันและทําความสะอาดหลังจากใชขนมูลฝอยทุกครั้ง   

   (๑.๖)  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ตองทําดวยวัสดุเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด   

   (๑.๗)  บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหงมีชั้น/ที่วางอาหารแยกประเภทเปนสัดสวน 

และสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร   

   (๑.๘)  แยกอาหาร/สินคาท่ีหมดอายุ  หรือชํารุดท่ีรอการเก็บกลับคืนในบริเวณ

หรือภาชนะท่ีแยกเฉพาะ  และมีเครื่องหมาย/ปายแสดงบอกชัดเจน   

   (๑.๙)  บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหงมีการระบายอากาศที่ด ี และแสงสวางเพียงพอ   

   (๑.๑๐)  ตองแยกเก็บสารเคมีที่เปนพิษ  เชน  สารเคมีทําความสะอาด  สารเคมี 

กําจัดแมลง  เปนตน  ใหเปนสัดสวนเฉพาะ  ไมปะปนหรืออยูใกลบริเวณที่ใชเก็บอาหารแหง   

   (๑.๑๑)  พ้ืน  ผนัง  เพดานสถานท่ีเตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด   

   (๑.๑๒)  สถานท่ีเตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร  ตองแยกเปนสัดสวน  โดยแยกระหวาง 

เนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม   

   (๑.๑๓)  สถานที่เตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศท่ีดี   

     (๑.๑๔)  โตะที่ใชเตรียม/ตัดแตงอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมทํา 

ปฏิกิริยากับอาหาร  เรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ตองทําความสะอาด 

ทุกครั้งกอน/หลังการใชงาน 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑๕)  วัสดุ  อุปกรณ/ภาชนะท่ีใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิดตองทําดวยวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  แยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม  ตองลาง 

ทําความสะอาดทุกครั้งกอน/หลังการใชงาน  ตองเก็บใหถูกสุขลักษณะ  และเครื่องบด/หั่น  มีการปองกัน 

อันตรายขณะใชงาน 

   (๑.๑๖)  อางลางอาหาร/อางลางภาชนะอุปกรณ  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  และสามารถระบายน้ําไดดี  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

กอกน้ํามีสภาพดี  ตองแยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  อางลางผักผลไมสด  และอาง 

ลางภาชนะอุปกรณ  ตองลางทําความสะอาดทุกครั้ง  กอนและหลังใชงาน   

   (๑.๑๗)  อางลางมือ  มีสภาพดี  สะอาด  มีน้ําใช  และระบายน้ําไดดี  กอกน้ํา 

มีสภาพดี  เปดปดโดยไมใชมือสัมผัส  มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  และกระดาษเช็ดมือ  หรืออุปกรณ 

ที่ทําใหมือแหง  มีถังรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ   

   (๑.๑๘)  หองน้ําหองสวม  มีสภาพดี  สะอาด  มีอางลางมือท่ีใชการไดดี  และมีสบู 

ใชตลอดเวลา 

  (๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

     (๒.๑)  ระบบระบายน้ําท้ิงตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหาร  รางหรือทอระบายน้ํา 

ไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง   

   (๒.๒)  บอดักไขมันใชการไดดี  มีการตักไขมัน  และทําความสะอาดเปนประจํา 

     (๒.๓)  มีการแยกประเภทมูลฝอย  และมีปายชี้บงชัดเจน   

   (๒.๔)  ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดและตองใชถุงพลาสติก 

รองรับดานในถัง   

   (๒.๕)  มีรถเข็นมูลฝอยเฉพาะ   

     (๒.๖)  มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตว  แมลงนาํโรคอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูสัมผัสอาหาร 

และผูใหบริการ 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๑)  ผูสัมผัสอาหารตองสวมผากันเปอน  และหมวกคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

     (๓.๒)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือดวยน้าํ  และสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน  ภายหลัง

การใชหองน้ํา  หองสวม  และภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก   

   (๓.๓)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๔)  ผูสัมผัสอาหารใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก  เชน  ที่คีบ  

ที่ตัก  หรือถุงมือ  เปนตน  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง   

   (๓.๕)  ผูสัมผัสอาหารถามีแผลท่ีมือตองปดพาสเตอรกันน้ําใหเรียบรอยและตองใช 

ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน   

   (๓.๖)  ผูสัมผัสอาหารตองผานการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ 

อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  และตองมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเปนโรคติดตอระบบทางเดินอาหารหรือระบบ

ทางเดินหายใจหรือพาหะนําเชื้อโรคอื่น ๆ  ผูสัมผัสอาหารแผนกอาหารที่เขางานใหม  ตองตรวจสุขภาพ   

และทํา  rectal  swab   

   (๓.๗)  ผูสัมผัสอาหารตองผานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ไดรับการฝกอบรม  

เรื่องการปฏิบัติเพ่ือใหอาหารปลอดภัยและไดรับการฝกอบรมสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหดีขึ้น 

    (๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  การเตรียม  ตัดแตง   

ปรุง  บรรจุหีบหอ  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

     (๔.๑)  อาหารสดตองนาํเขาเกบ็ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  โดยเรว็ท่ีสุดภายใน  ๓๐  นาที   

หลังจากรับสินคา 

     (๔.๒)  อาหาร/สินคาท่ีรับมาจําหนายตองไดรับมาตรฐาน  สะอาด  ปลอดภัย   

สามารถระบุแหลงผลิตที่เชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ   

   (๔.๓)  อาหารเนื้อสัตวดิบ/ปลา/อาหารทะเลและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  นม   

และผลิตภัณฑพาสเจอรไรส  อาหารพรอมปรุง  ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

   (๔.๔)  อาหารแชแข็ง  เก็บในตู/หองแชแข็ง  อุณหภูมิต่ํากวา – ๑๘  องศาเซลเซียส   

     (๔.๕)  ผัก  ผลไม  ตองเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ   



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๖)  อาหารแหง  และอาหารในภาชนะปดสนิท  เก็บในอุณหภูมิหอง   

     (๔.๗)  อาหารดิบ/วัตถุดิบ  ทุกชนิด  ตองลางใหสะอาด  กอนและหลังการตัดแตง   

และตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุท่ีไมเปนพิษ  สะอาด  หลังจากตัดแตงและบรรจุ  แลวตอง 

เก็บเขาตูเย็นทันที   

     (๔.๘)  การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกตามประเภท  ตามความเหมาะสมกับ 

ชนิดของอาหาร   

     (๔.๙)  พ้ืน  ผนัง  เพดานบริเวณท่ีวางจําหนายอาหารตองทําดวยวัสดุเรียบ  สภาพดี  

สะอาด 

     (๔.๑๐) บริเวณท่ีวางจําหนายอาหารตองมีแสงสวางที่เพียงพอ  และมีการระบายอากาศที่ดี 

     (๔.๑๑) ชั้นหรือโตะที่วางอาหาร  ทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ   

มีสภาพดี  สะอาด 

     (๔.๑๒)  ตองมีการทําความสะอาดบริเวณที่วางสินคา  และพ้ืนโดยรอบ   

     (๔.๑๓)  การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกชั้นวางใหหางจากสินคาประเภทสารเคมี 

ที่เปนพิษ 

     (๔.๑๔) ไมวางจําหนายอาหารท่ีบรรจุในภาชนะที่ชํารุดเสียหาย  หมดอายุ   

หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ   

     (๔.๑๕)  ตองทําความสะอาดโตะ/เคานเตอร/กระบะใสอาหารทุกวันหรือทุกครั้ง 

ที่พบการหก/รั่ว  ของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว   

     (๔.๑๖)  อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด  ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึม  วางอยาง 

มีระเบียบ  เปนสัดสวน  ไมวางแนนจนเกินไป   

     (๔.๑๗) อาหารทุกชนิดตองมีฉลาก  แสดงชื่อ  ชนิดอาหาร  วันที่ผลิต/บรรจุ   

วันหมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ   

     (๔.๑๘)  ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย  โดยแชบน/ในน้ําแข็ง/

น้ําผสมน้ําแข็ง  หรือในตูแชเย็น/แชแข็ง   



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๔.๑๙)  สัตวน้ําที่มีชีวิตตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะที่ไมรั่วซึม  สะอาด   

     (๔.๒๐)  เนื้อปลาที่ชําแหละตองวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุอื่นท่ีทําความเย็นไดดี   

ไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น  และตองวางภาชนะบนน้ําแข็ง   

     (๔.๒๑)  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  ปลา  อาหารทะเล  และผลิตภัณฑตองวางจําหนาย 

แยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว   

     (๔.๒๒)  อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ  ปลาและอาหารทะเลดิบ   

บรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุรวมกับสวนประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน   

     (๔.๒๓)  ไขดิบ  (ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น)  ตองบรรจุในภาชนะ 

กระดาษหรือพลาสตกิหากพบวามีการแตกชํารุดของไขตองเก็บออกทันที  และทําความสะอาดชั้นที่วางจําหนาย   

     (๔.๒๔)  อาหารสัตวเล้ียงชนิดแชแข็งตองบรรจุปดสนิทและมีปาย/เครื่องหมาย

แสดงวาเปนอาหารสัตวเล้ียงมีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค   

   (๔.๒๕)  ตองจัดใหมีคําเตอืนสําหรบัผูบริโภค  เพ่ือปองกันการหยิบจับอาหารที่ไมได 

บรรจุในถุง/กลองดวยมือวางไวในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน  และจัดใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนาย 

และชวยเหลือลูกคา   

     (๔.๒๖)  การจําหนายสลัดผัก  ผลไมตองแยกบรรจุตามประเภทไมปะปนกันในตู 

ที่รักษาอุณหภูมิ  ๕  องศาเซลเซียส  หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็งใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่ง 

ของความสูงของภาชนะบรรจุ   

     (๔.๒๗)  ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นท่ีไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณ 

ที่จําหนายสลัดผัก   

     (๔.๒๘)  น้ําสลัดที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิทตองวางจําหนายท่ีอุณหภูมิต่ํากวา   

๕  องศาเซลเซียส   

   (๔.๒๙)  ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณที่ทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  และมี

จํานวนเพียงพอในการหยิบจับ/ตัก/บรรจุอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลางทําความสะอาดอยางนอย

ทุก  ๔  ชั่วโมง   



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๓๐)  ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค “หามหยิบจับอาหารดวยมือ”  วางไว 

ในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน   

   (๔.๓๑)  การเติมอาหาร  ตองเปล่ียนภาชนะใหม  ไมนําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม 

   (๔.๓๒)  อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค  ตองมีการปกปดขณะวางจําหนายในอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมกบัอาหารแตละชนิด  อาหารบริโภคเย็นตองเกบ็ที่อณุหภูมิต่าํกวา  ๕  องศาเซลเซียส  อาหารบริโภค 

รอนตองอุนใหรอนที่อุณหภูมิจุดกึ่งกลางสูงกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส  นานกวา  ๒  นาที  ทุก  ๔  ชั่วโมง 

   (๔.๓๓)  ภาชนะบรรจุอาหารตองสะอาด  ไดมาตรฐานสําหรับใชบรรจุอาหารเทานั้น 

   (๔.๓๔)  อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภคจะตองปรุงจําหนายวันตอวัน   

   (๔.๓๕)  วางจําหนายผัก  ผลไม  แยกตามประเภทไมปะปนกัน  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  ไมวางจําหนายผัก  ผลไมท่ีเนาเสีย  ขึ้นรา   

   (๔.๓๖)  น้ําแข็งที่ใชแชอาหารตองสะอาด  คุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับบริโภค   

   (๔.๓๗) ในกรณีที่ จัดน้ําดื่มไวบริการตองเปนน้ําดื่มที่สะอาด  ภาชนะที่ใชดื่ม 

ตองเปนแบบใชครั้งเดียว 

  (๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ   

     (๕.๑)  โตะ/เคานเตอร/ตู/กระบะใสอาหาร  และภาชนะบรรจุอาหาร  ตองทํา 

ดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  มีสภาพดี  สะอาด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร   

     (๕.๒)  โตะ/เคานเตอรจําหนายสลัดตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

และมีอุปกรณปองกันการปนเปอนน้ําลาย  (Sneeze  guard)  โดยใหมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกัน 

การปนเปอนน้ําลายถึงพ้ืนเคานเตอรไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร 

     (๕.๓)  ตองทําความสะอาดรถขนสง  ตะกรา  ภาชนะใสอาหาร  ดวยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ 

ทุกครั้งที่ใชขนสง  และมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการสวอปภาชนะที่บรรจุอาหารและรถขนสงอาหาร  

อยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

   (๕.๔)  รถเข็นที่ใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถขนมูลฝอย 

     (๕.๕)  น้ําใชสําหรับลางอาหารและภาชนะอุปกรณตองสะอาด   



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๕.๖) ตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/หองแชเย็น/หองแชแข็งที่ใชเก็บหรือวางจําหนายอาหาร 

      (๕.๖.๑)  โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑที่กําหนดได 

      (๕.๖.๒)  ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๗  นิ้ว 

      (๕.๖.๓)  กรณีเปนหองเย็นพ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาด  และไมวาง 

อาหารบนพ้ืน 

      (๕.๖.๔)  ประตูและขอบยางหองเย็น/ตูเย็น/ตูแชแข็งมีสภาพดี  สะอาด   

      (๕.๖.๕)  มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิ 

ไดตลอดเวลาจากภายนอก   

      (๕.๖.๖)  มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยทุก  ๒  ชั่วโมง  

และมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได 

    (๖) อุณหภูมิของตูเย็น  สําหรับวางจําหนายอาหารชนิดตาง  ๆ 

     (๖.๑) ตู จําหนายอาหารเนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑตองมีอุณหภูมิต่ํ ากวา   

๕  องศาเซลเซียส   

     (๖.๒)  ตูจําหนายนมและผลิตภัณฑ  และเครื่องดื่มท่ีผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบ 

พาสเจอรไรส  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

     (๖.๓)  ตูจําหนายอาหารพรอมปรุง  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๗  องศาเซลเซียส 

     (๖.๔)  ตูจําหนายผัก  ผลไม  ตองมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา  ๑๐  องศาเซลเซียส   

     (๖.๕)  ตูแชแข็งสําหรับไอศกรีมและอาหารแชแข็งอื่น ๆ  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา   

- ๑๘  องศาเซลเซียส 

    (๗) ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสกับอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นท่ีไมทําปฏิกิริยา 

กับอาหาร  สภาพดี  ไมดูดซึมน้ํา  สะอาด  ตองแยกใชระหวางอาหารดิบ  และอาหารสุก  และตองลาง 

ทําความสะอาดระหวางใชงาน  หรือกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกวัน 

    (๘) มีอางลางมือสําหรับผูบริโภค  พรอมสบู  กระดาษเช็ดมือและถังรองรับมูลฝอย   

ในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๙) บริเวณสถานที่ผลิตและจําหนายขนมอบ  (Bakery)  ที่เขาขายโรงงานตองได 

มาตรฐาน  GMP  ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  และตองจัดใหมี 

ภาชนะอุปกรณท่ีสะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลางอยางนอย 

ทุก  ๔  ชั่วโมง 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขอรบัใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารในอาคาร   

  (๓)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๓  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุไมเกิน  ๓๐  วัน  เมื่อไดย่ืนคําขอ 

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  โดยอนุโลม   

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๑๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน   

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีดําเนินกิจการ 

ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ   



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวงที่ออก 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

 

หมวด  ๔ 

หนังสือรับรองการแจง 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะแจงเพ่ือขอหนงัสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการ 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารในอาคาร   

  (๓)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

ขอ ๒๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๒  ถาการแจง 

เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามขอ  ๒๒   

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ   

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงตามขอบัญญัตินี้ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแก 

บุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามองคการบริหารสวนตําบลนี้และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น 

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้  ถายังฝาฝนอีก 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอืวาผูนัน้ไดทราบหนงัสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบล  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมิง  คําสวน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพญาแมน   



 
 
 

บญัชคี่าธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลพญาแมน 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 

ลําดบัที ่ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
1.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

1.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 
1.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
1.3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
1.4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
1.5 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 

2.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตการจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ เกนิสองรอ้ย ตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 

2.1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 1,000 
2.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 
 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
1. ข้าพเจ้า............................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ.........................................................  

โดย...........................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................ที่อยู่เลขท่ี...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ.........................................................................จังหวัด.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1 
   แผนผังการจัดพ้ืนที่การจําหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า 
   ใบมอบอํานาจ  (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคล  
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2).............................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงช่ือ) .................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
       (..............................................) 

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

 
ส่วนของผูข้อรบัใบอนญุาต 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.....................วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 



 

 
ใบอนญุาต 

ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................สัญชาติ...................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

ช่ือสถานประกอบกิจการ......................................................................... ประเภท………………….…….. 
................................................ ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ........................................
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.............................บาท (...............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่.....................ลงวันที่........................................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

(4.1) ......................................................................................... 
(4.2) ......................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............  
(6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
(ลงช่ือ) 

      (............................................) 
ตําแหน่ง.............................................. 

                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน  (1)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
                  ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝนืมีโทษปรับไมเ่กิน 500 บาท 
   (2)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 
 (มีต่อด้านหลัง)



 
 
 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 



 
แบบคําขอแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด....................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง 

2. ช่ือสถานประกอบกิจการ...................................................................................ประเภท………….…….. 
...........................................มีพ้ืนที่..................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่.........ตําบล..................................
อําเภอ.........................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

3. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดต้ังตลาดประเภทท่ี 1 
    แผนผังการจัดพ้ืนที่การจําหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า 
    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล  
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง 
              (............................................) 

 
 

 
 



 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

 
ใบรบัแจ้ง 

 
ช่ือสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท...................................... 

...................................................มีพ้ืนที่................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่................หมู่ที่.........ตําบล................................
อําเภอ................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ....................... 
 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ ได้แก่ .................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

 
ส่วนของผูแ้จ้ง 

 
ใบรบัแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท............................................. 
.........................................มีพ้ืนที่................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตําบล................................
อําเภอ..................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................. 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน...........................พ.ศ.......................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ ได้แก่ .................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 
หนังสือรบัรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.........................................................................
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.............................อําเภอ................................................
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท.................................... 
มีพ้ืนที่..................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.............................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท  (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(2) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

(3.1) ......................................................................................... 
(3.2) ......................................................................................... 

(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............  
 
 

(ลงช่ือ) 
       (............................................) 

 ตําแหน่ง.............................................. 
                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
       
       

 
คําเตือน  (1)  ผู้รับหนังสือรบัรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 

       ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
   (2)  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืน 
                  จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 



 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรบัรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
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