
 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 
เรื่อง   ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสะสมใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลบางพ่ึงและนายอําเภอบานหมี่  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง  เรื่อง  ควบคุม

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารท่ีไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุง

สําเร็จพรอมที่จะรับประทานอาหารได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน  

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื่นท่ีมีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

  “เครื่องปรุงรส”หมายความวา  ส่ิงที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมท้ังเครื่องเทศ  สมุนไพร  มัสตารด  

เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน

สวนประกอบที่สําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหาร

เพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิตการแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  

หรือการขนสง  ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ท้ังนี้  ใหหมายความรวมถึงวัตถุ

ที่มิไดเจือปนในอาหาร  แตมีภาชนะบรรจุไดเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย  

เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคุณคาทางโภชนาการ 

ของอาหาร  เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  เกลือแร 

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถงึผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  

ดูแล  การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง     

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานทีแ่ละสุขลักษณะของบริเวณท่ีใชทํา  ประกอบหรอืปรุงอาหาร 

ที่ใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร 

 

ขอ  ๖ สถานที่และบริเวณท่ีใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารท่ีใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) พ้ืนที่บริเวณที่ใชทําประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  

และทําความสะอาดงาย 

  (๒) กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

  (๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖) โตะท่ีใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือท่ีจําหนายอาหาร  สูงอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

  (๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘) น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีท่ีไมมีน้ําประปาใหใชน้ําท่ีมีคุณภาพเทียบเทา

น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ  ๗  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึมไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแลรักษา

ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริ เวณโดนรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ํา เสมอ  ท้ังนี้   

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ขอ  ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการ  และมีจํานวนเพียงพอ 

  (๒) หองสวมสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดีมีแสงสวางเพียงพอ 

  (๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม  ทํา 

  (๕) ประกอบ  ปรุงอาหาร  ท่ีเก็บท่ีจําหนายและที่บริโภคอาหาร  ท่ีลางและที่เก็บ

ภาชนะอุปกรณ  เวนแตจะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอและมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม  ทั้งนี้  

ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

ขอ  ๙ จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง 

ในการทํา  ประกอบปรุงอาหาร 

 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธกีารทํา  ประกอบ  ปรุง  การเกบ็รักษาและการจําหนายอาหาร 

 

ขอ  ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑) อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยตอผูบริโภค 

   (๒) อาหารตองสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน 

มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

ขอ  ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลังเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

   (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัยไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ  ๑๒ สถานที่ จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุง สําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมี 

การปองกันปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร 

ขอ  ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีท่ีเปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  ตองวางสูงจาก

พ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอน

นํามาใหบริการ 

ขอ  ๑๔ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

   (๒) เก็บในภาชนะ ท่ีสะอาด  สภาพดี   มีฝาปด   วาง สูงจาก พ้ืนอย างนอย   

๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิด

การปนเปอนและตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

   (๓) ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

   (๔) ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับ

อาหารท่ีรับประทานรวมกัน 

ขอ  ๑๖ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร  

ตองติดฉลากอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหาก 

ไมปะปนกับอาหาร  ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมท้ังมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัย

จากสารดังกลาว  กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอ

อาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี  

สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดย

เด็ดขาด 

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะของภาชนะ  อปุกรณ  เครื่องใชอืน่ ๆ  และน้ําใช 

 

ขอ  ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ   

และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุ 

ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่

เหมาะสม 

   (๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชไวในที่สะอาด  โดยวางสูง

จากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

   (๓) ตู เ ย็น  ตูแช   หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ   

ตองสะอาด  มีสภาพดี  ไมชํารุดมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

   (๔) ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ  

หรืออุปกรณเตรียมอาหารตองสะอาดมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 



 หนา   ๒๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  

อุปกรณและเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีที่สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

   (๒)  ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาด  ดวยวิธีการตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทํา 

ความสะอาดนั้น ๆ  จากผูผลิต 

 

สวนที ่ ๔ 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

 

ขอ  ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตองมีรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะ

อันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง 

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ  

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหากเจ็บปวยตองหยุด

ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

   (๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

   (๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสู

อาหารได 



 หนา   ๒๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิดการปรนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได 

   (๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําเจาพนักงานสาธารณสุข  

 

สวนที ่ ๕ 

การปองกนัมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคตดิตอ 

  

ขอ  ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

   (๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้ํา  

และทิ้งน้ําตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ขอ  ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  รวมถึง

สัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

สวนที ่ ๖ 

การปองกนัอัคคีภัยและอนัตราย 

 

ขอ  ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโตะ

รับประทานอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร 

ขอ  ๒๔  หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรืออุนอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง   

ทั้งนี้  ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



 หนา   ๒๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๓ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 

ขอ  ๒๕  ผูจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นที่ใชในการประกอบกิจการ 

ใหถูกตองดวยลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เทท้ิงส่ิงปฏิกูลท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 

 

สวนที ่ ๑ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๖  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้พรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

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

   (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓) อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๒๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูยืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามท่ีเห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๐  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๒๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญเสีย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ี

ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง



 หนา   ๒๒๗ 
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โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

สวนที ่ ๒ 

หนังสือรับรองการแจง 

 

ขอ  ๓๗ ผูไดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือแจงขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๓๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

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

   (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓) อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรอง 

การแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายไดก็ได 



 หนา   ๒๒๘ 
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ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณให เจาพนักงานทองถิ่นแจงให ผูแจงทราบ 

เพ่ือดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติม  หากมาสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ 

ลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจส่ังใหการแจงขอผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๐  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๔๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูอื่นขอรับแทนหนังสือรับรองการแจง

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการนําใบอนุญาตเดิมเทาที่ เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ  ๔๒  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๔๓  ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหต ุ

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิน่ตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะ



 หนา   ๒๒๙ 
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ไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๔๔  ใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการตออายุใบอนุญาต  หรือในวันที่มาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกป

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้น

อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอน

ถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

  

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๔๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามที่กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กัลยา  จรเจรญิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางพ่ึง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง 

เรื่อง  ควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

คําชี้แจง  อัตราคาธรรมเนียมควรพิจารณากําหนดใหเปนไปตามความเหมาะสม  เชน  ขนาดพ้ืนท่ี   

  จํานวนสิ่งของขนาดความเสี่ยง  เปนตน 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม/บาท 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  

ตามมาตรา  ๓๘   

หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของ

ในตลาด  ตามมาตรา  ๔๘   

ใบแทนใบอนุญาต   

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ   

 

๑๐๐ 

 

 

๕๐ 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

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

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

 

 ๑. ขาพเจา......................................................................................อายุ................ป  สัญชาติ.............. 

โดย...........................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท.........................................................ผูอนุญาต 

 ๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

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

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

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

           หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

                     ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

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

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

  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

        

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

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

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี.........../.................... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ   

                                                 ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

    

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 

                                                 ไมครบ  คือ 

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

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

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

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

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

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

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

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



 
ใบอนุญาต 

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

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตําบล................................อําเภอ..................................จงัหวัด........................ 
หมายเลขโทรศัพท..................................................... 

 ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ.........................................................  ประเภท............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล.................................อําเภอ.................................จงัหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ..........................บาท (........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..........เลขท่ี.................ลงวันท่ี................................................. 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวนตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 

ขอกําหนดของทองถ่ิน 
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี 

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(๔.๑)......................................................................................................................................... 
(๔.๒)......................................................................................................................................... 

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ.................... 
 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ.................... 
 

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

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ     

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
(๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

         (มีตอดานหลัง) 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

     

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

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

 

 ๑.  ขาพเจา......................................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ................. 

โดย.......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม...........................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี............................................... 

หมูท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล................................. 

เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท............................... 

ผูขอแจง 

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

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

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

 ๓.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

 (๑)  สําเนาประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ....................)  

   ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

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

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

 (๓)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคลและใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมี 

    การมอบอํานาจ) 

 (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 (๕)  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  ไดแก....................... 

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

  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี.........../.................... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

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

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

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

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน         ครบ   

                                                ไมครบ  ไดแก ................................................................................... 

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

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

     

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

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

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

 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

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

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

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

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน            ครบ   

                                                   ไมครบ  ไดแก............................................................................ 

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

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

     

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

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

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

                                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 



 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลมท่ี..............เลขท่ี............./............. 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให............................................................................ 
สัญชาติ........................อยูบานเลขท่ี...............หมู...........ตําบล.................................อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................ประเภท.............................มีพ้ืนท่ี...........ตารางเมตร 
ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี...........ตําบล................................อําเภอ.............................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท..................................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ.............................บาท (........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี................เลขท่ี....................ลงวันท่ี............................................ 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด
ของทองถ่ิน 
 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ดวย  คือ 
  (๓.๑)........................................................................... 
  (๓.๒)........................................................................... 
  (๓.๓)........................................................................... 
 (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดอืน....................................พ.ศ............... 
 
 

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

คําเตือน  (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   
        ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
  (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา   
       หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 
 

(มีตอดานหลัง) 



รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
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