
 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 
เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

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

อันเปนพระราชบัญญัติ ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

องคการบริหารสวนตําบลระแงง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลระแงง  และ 

นายอําเภอศีขรภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงง  ตั้งแตวันถัดจากวันท่ี 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระแงงแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ   

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 
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(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรค  ๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.๒๕๓๕  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรค  ๑  ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น   

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
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ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

และมิใชเปนการขายของในตลาดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามขอ  ๑๐  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตามขอ  ๒๑  กอนการจัดตั้ง   

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด

ไวดังนี้   

(๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณ 

ที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร  ท่ีใชทํา  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 

   (๑.๑.๔) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่บริเวณ 

ที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอ  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

   (๑.๑.๕) มีแสงสวางพอเพียง 

   (๑.๑.๖) โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

   (๑.๑.๗) จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียมปรุง  

ประกอบอาหาร 

   (๑.๑.๘) โตะเตรียม  ปรุง  ผนังเตาไฟ  ตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย   

มีสภาพดี 

   (๑.๑.๙) เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่ สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ไมเตรียมบนพ้ืน  และบริเวณ  หนา  หรือในหองน้ําหองสวม 

   (๑.๑.๑๐) ถังแกสเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารตองไดมาตรฐาน 
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   (๑.๑.๑๑) หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร 

   (๑.๑.๑๒) มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค  ไมใหเกินเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๑.๒) หองสวม 

   (๑.๒.๑) สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวนเพียงพอ 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๑.๒.๒) กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  ใชการไดดี 

   (๑.๒.๓) กรณีที่มีหองสวม  ตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  และมีสบู 

หรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

   (๑.๒.๔) กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ประตูไมเปดสูบริเวณ 

ที่เตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร  ท่ีเก็บอาหาร  ที่ลางภาชนะ  และเก็บอุปกรณ  เวนแตจะมีการจัดการ

หองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

(๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ  และการปองกันโรคติดตอ 

 (๒.๑) กรณีที่มีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาดและ

การบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง 

 (๒.๒) สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  ในกรณีท่ีมีน้ําเสียตองจัด

ใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมันกอนการระบายน้ําทิ้ง 

 (๒.๓) ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด 

 (๒.๔) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย  ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง 

 (๒.๕) การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัด  ตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด 

(๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ 

 (๓.๑) แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  และมีการปองกันไมใหเสนผมปนเปอนในอาหาร 

 (๓.๒) ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน  และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมท่ีสะอาด

ขณะปฏิบัติงาน  และตองไมใสเครื่องประดับที่นิ้วมือ  ขอมือ  หรือที่หู 

 (๓.๓) หามใชมือสัมผัสอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรง  ตองใชอุปกรณหรือ 

ถุงมือที่สะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ  

 (๓.๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 
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 (๓.๕) ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ัน  และสะอาดอยูเสมอ  ไมทาสีเล็บ   

 (๓.๖) หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรง  ในการชิมอาหาร  และตองเปล่ียนใหม 

ทุกครั้งปรุงอาหาร  การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร 

 (๓.๗) ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลที่มือ  ตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด  และสวมถุงมือ 

ที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 

 (๓.๘) การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร 

 (๓.๙) มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอ  จาม  หรือพูดคุย  ผูสัมผัสอาหารตองมี

พฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

 (๓.๑๐) ขณะปฏิบัติงาน  ผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยัง

ผูบริโภคโดยมี  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  ไวรัส

ตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษา 

ใหหายขาด 

 (๓.๑๑) ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได 

 (๓.๑๒) ผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการหรือผูควบคุมตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  หรือ 

ผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการหรือองคกรอื่น ๆ   

ตามหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากกรมอนามัย 

(๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษา 

 (๔.๑) อาหารสดที่นํามาปรุงตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  และปลอดภัยตอผูบริโภค 

 (๔.๒) อาหารสดตองลางใหสะอาด  กอนนํามาปรุงหรือเก็บ 

 (๔.๓) อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ   

เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืน  

หรือในหองสวม 

 (๔.๔) อาหารแหง  เก็บในที่แหง  ไมอับชื้น  สามารถปองกันสัตว  และแมลงนําโรคได 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๔.๕) สวนผสม  เครื่องปรุงรสและอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิทตองปลอดภัย  มีเครื่องหมาย 

ไดรับรองจากทางราชการ 

 (๔.๖) อาหารที่ปรุงสําเร็จพรอมบริโภคตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหาร 

วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๔.๗) ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับการบริโภคตามชนิด

ของอาหาร  เชน  ตองมีการอุนอาหารทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน 

 (๔.๘) หามใชเมทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร 

 (๔.๙) น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  สะอาด  ใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และมีที่ตักที่มี 

ดามยาว  หรือมีกอกน้ํา  หรือทางเทรินน้ํา 

 (๔.๑๐) น้ําแข็งมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  เก็บในภาชนะ 

ที่สะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบ  หรือ 

ตักโดยเฉพาะ  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมไว 

(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

 (๕.๑) ตูเย็นหรือตูแชมีประสิทธิภาพ  และตองสะอาด 

 (๕.๒) ภาชนะบรรจุอาหาร  หรือบรรจุ  เครื่องปรุงรส  ตองสะอาด  และทําจากวัสดุที่ปลอดภัย   

เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท 

 (๕.๓) ภาชนะบรรจุอาหาร  เชน  จาน  ชาม  แกวน้ํา  ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะที่สะอาด  

มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๕.๔) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้น  หรือวางเปนระเบียบในแนวนอน  เก็บใน

ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๕.๕) เขียงและมีด  ตองมีสภาพดี  สะอาด  แยกใช  ตามประเภทของอาหาร  เชน  แยกใช 

ระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม 

 (๕.๖) อาหารท่ีรับประทานรวมกันตอง  จัดใหมีชอนกลาง 

 (๕.๗) ไมใชแกวน้ํารวมกัน  แกวน้ําท่ีใชแลวตองลางดวยวิธีท่ีถูกสุขลักษณะ  ตามขอ  (๘)  

ถึง  ขอ  (๑๑)  กอนนํามาใชใหม 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๕.๘) ภาชนะที่รอการลาง  และเศษอาหาร  ตองเก็บในที่สามารถปองกันสัตวและแมลง 

นําโรคได 

 (๕.๙) ลางภาชนะอุปกรณทุกประเภท  ใหสะอาดดวยวิธีการที่เหมาะสม  เชน  ลางดวยน้ํายา 

ลางจาน  และน้ําสะอาดอีกอยางนอย  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลจากกอก  และผ่ึงใหแหง 

 (๕.๑๐) อุปกรณการลางตองสะอาด  อยูในสภาพดี  และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๕.๑๑) ภาชนะอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลว  ตองมีการปองกันไมใหมีการปนเปอน 

 (๕.๑๒) น้ําใชเปนน้ําประปา  หรือน้ําอื่นใดที่ผานการปรับปรุงไดมาตรฐานเทียบเทา

น้ําประปาและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด 

ขอ ๘ ผูดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประเภท

ของกิจการที่กําหนดไวดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณ 

ที่ใชจําหนาย  ที่ใชเตรียม  ตัดแตง  ปรุง  บรรจุหีบหอ  หรือที่สะสมอาหาร 

 (๑.๑) พ้ืนบริเวณที่ใชรับสินคามีผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  และสะอาด 

 (๑.๒) แยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาอ่ืน  กรณีท่ีใชพ้ืนท่ีเดียวกันตองไมรับ

สินคาประเภทอาหารสดพรอมกับสินคาประเภทอื่น  ตองทําความสะอาดพ้ืนที่หลังใชงาน 

 (๑.๓) การขนถายสินคาไมวางสินคาอาหารบนพ้ืนโดยตรงตองมีอุปกรณรองรับ 

 (๑.๔) ตองทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้ง  หลังจากขนถายอาหารเสร็จ  โดยมี 

การกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 (๑.๕) บริเวณรับสินคาตองไมเปนทางออกของมูลฝอย  หากจําเปนตองใชขนมูลฝอยตองใช

เวลาตางกัน  และทําความสะอาดหลังจากใชขนมูลฝอยทุกครั้ง 

 (๑.๖) พ้ืน  ผนัง  เพดาน  ตองทําดวยวัสดุเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด 

 (๑.๗) บริเวณท่ีใชเก็บสินคาอาหารแหงมีชั้นท่ีวางอาหารแยกประเภท  เปนสัดสวนและ 

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร 

 (๑.๘) แยกอาหารสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดท่ีรอการเก็บกลับคืนในบริเวณหรือภาชนะ 

ที่แยกเฉพาะ  และมีเครื่องหมาย  ปายแสดงบอกชัดเจน 

 (๑.๙) บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหงมีการระบายอากาศที่ดี  และแสงสวางเพียงพอ 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๑.๑๐) ตองแยกเก็บสารเคมีที่เปนพิษ  เชน  สารเคมีทําความสะอาด  สารเคมีกําจัดแมลง  

เปนตน  ใหเปนสัดสวนเฉพาะ  ไมปะปนหรืออยูใกลบริเวณท่ีใชเก็บอาหารแหง 

 (๑.๑๑) พ้ืน  ผนัง  เพดานสถานท่ีเตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด 

 (๑.๑๒) สถานที่เตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  ตองแยกเปนสัดสวน  โดยแยกระหวางเนื้อสัตวดิบ   

และผักผลไม 

 (๑.๑๓) สถานที่เตรียม  ตัดแตง  ปรุงอาหาร  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศท่ีดี 

 (๑.๑๔) โตะที่ใชเตรียม  ตัดแตงอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่ไมทําปฏิกิริยา 

กับอาหาร  เรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดีสะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ตองทําความสะอาด 

ทุกครั้งกอน  หลัง  การใชงาน 

 (๑.๑๕) วัสดุอุปกรณ  ภาชนะที่ใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  ตองทําดวยวัสดุที่ 

ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  แยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม  ตองลาง

ทําความสะอาดทุกครั้งกอนหลัง  การใชงาน  ตองเก็บใหถูกสุขลักษณะ  และเครื่องบดหั่น  มีการปองกัน

อันตรายขณะใชงาน 

 (๑.๑๖) อางลางอาหาร  อางลางภาชนะอุปกรณ  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไมทํา

ปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  และสามารถระบายน้ําไดดี  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

กอกน้ํามีสภาพดี  ตองแยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  อางลางผักผลไมสด  และอางลาง

ภาชนะอุปกรณ  ตองลางทําความสะอาดทุกครั้ง  กอนและหลังใชงาน 

 (๑.๑๗) อางลางมือ  มีสภาพดี  สะอาด  มีน้ําใช  และระบายน้ําไดดี  กอกน้ํามีสภาพดี  เปด

ปดโดยไมใชมือสัมผัส  มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  และกระดาษเช็ดมือ  หรืออุปกรณท่ีทําให

มือแหง  มีถังรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

 (๑.๑๘) หองน้ําหองสวม  มีสภาพดี  สะอาด  มีอางลางมือท่ีใชการไดดี  และมีสบู 

ใชตลอดเวลา 

(๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

 (๒.๑) ระบบระบายน้ําทิ้งตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหาร  รางหรือทอระบายน้ํา 

ไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง 

 (๒.๒) บอดักไขมันใชการไดดี  มีการตักไขมัน  และทําความสะอาดเปนประจํา 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๒.๓) มีการแยกประเภทมูลฝอย  และมีปายชี้บงชัดเจน 

 (๒.๔) ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปด  และตองใชถุงพลาสติกรองรับ

ดานในถัง 

 (๒.๕) มีรถเข็นมูลฝอยเฉพาะ   

 (๒.๖) มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตว  แมลงนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูสัมผัสอาหารและ 

ผูใหบริการ 

 (๓.๑) ผูสัมผัสอาหารตองสวมผากันเปอนและหมวกคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 (๓.๒) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือดวยน้ํา  และสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน  ภายหลังการใช

หองน้ํา  หองสวม  และภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก 

 (๓.๓) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีขณะปฏิบัติงาน 

 (๓.๔) ผูสัมผัสอาหารใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก  เชน  ที่คีบ  ที่ตัก  

หรือถุงมือ  เปนตน  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง 

 (๓.๕) ผูสัมผัสอาหารถามีแผลท่ีมือ  ตองปดพาสเตอรกันน้ําใหเรียบรอยและตองใชถุงมือ

ในขณะปฏิบัติงาน 

 (๓.๖) ผูสัมผัสอาหารตองผานการตรวจสุขภาพ  และมีใบรับรองการตรวจสุขภาพอยางนอย 

ปละ  ๑  ครั้ง  และตองมีสุขภาพที่แข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินหายใจ  

หรือพาหะนําเชื้อโรคอื่น ๆ   ผูสัมผัสอาหารแผนกอาหารที่เขางานใหม  ตองตรวจสุขภาพ  และทํา  rectal  swab 

 (๓.๗) ผูสัมผัสอาหารตองผานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือผูท่ีไดรับการฝกอบรม   

เรื่องการปฏิบัติเพ่ือใหอาหารปลอดภัย  และไดรับการฝกอบรมสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ

ใหดีขึ้น 

(๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  การเตรียม  ตัดแตง  ปรุง  

บรรจุ  หีบหอ  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

 (๔.๑) อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  โดยเร็วท่ีสุดภายใน  ๓๐  นาที  

หลังจากรับสินคา 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๔.๒) อาหาร  สินคาที่รับมาจําหนายตองไดรบัมาตรฐาน  สะอาด  ปลอดภัย  สามารถระบุ

แหลงผลิตที่เชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ 

 (๔.๓)  อาหารเนื้อสัตวดิบ  ปลาอาหารทะเลและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  นม  และ

ผลิตภัณฑพลาสเจอรไรส  อาหารพรอมปรุง  ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียล 

 (๔.๔) อาหารแชแข็ง  เก็บในตู  หองแชแข็ง  อุณหภูมิต่ํากวา - ๑๘  องศาเซลเซียล 

 (๔.๕)  ผัก  ผลไม  ตองเก็บที่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ 

 (๔.๖) อาหารแหง  และอาหารในภาชนะปดสนิท  เก็บในอุณหภูมิหอง 

 (๔.๗) อาหารดิบ  วัตถุดิบ  ทุกชนิด  ตองลางใหสะอาด  กอนและหลังการตัดแตง  และ

ตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดทุี่ไมเปนพิษ  สะอาด  หลังจากตัดแตงและบรรจุ  แลวตองเก็บ

เขาตูเย็นทันที 

 (๔.๘) การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกตามประเภท  ตามความเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 

 (๔.๙) พ้ืน  ผนัง  เพดานบริเวณที่วางจําหนายอาหารตองทําดวยวัสดุเรียบ  สภาพดี  สะอาด 

 (๔.๑๐) บริเวณที่วางจําหนายอาหารตองมีแสงสวางที่เพียงพอ  และมีการระบายอากาศที่ดี 

 (๔.๑๑) ชั้นหรือโตะที่วางอาหาร  ทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  

สะอาด 

 (๔.๑๒) ตองมีการทําความสะอาดบริเวณที่วางสินคา  และพ้ืนโดยรอบ 

 (๔.๑๓) การวางจําหนายอาหาร  ตองแยกชั้นวางใหหางจากสินคาประเภทสารเคมีที่เปนพิษ 

 (๔.๑๔) ไมวางจําหนายอาหารที่บรรจุในภาชนะท่ีชํารุด  เสียหาย  หมดอายุ  หรือมีลักษณะ

ที่ผิดปกติ 

 (๔.๑๕) ตองทําความสะอาดโตะ  เคานเตอร  กระบะใสอาหารทุกวันหรอืทุกครั้งที่พบการหก  

รั่ว  ของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว 

 (๔.๑๖) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด  ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึม  วางอยางมีระเบียบ  

เปนสัดสวน  ไมวางแนนจนเกินไป 

 (๔.๑๗) อาหารทุกชนิดตองมีฉลาก  แสดงชื่อ  ชนิดอาหาร  วันที่ผลิต/บรรจุ  วันหมดอายุ

และสถานที่ผลิต  บรรจุ 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๔.๑๘) ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย  โดยแชบนในน้ําแข็ง  น้ําผสม

น้ําแข็ง  หรือในตูแชเย็น  แชแข็ง 

 (๔.๑๙) สัตวน้ําที่มีชีวิต  ตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะที่ไมรั่วซึม  สะอาด 

 (๔.๒๐) เนื้อปลาที่ชําแหละ  ตองวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุอื่นท่ีทําความเย็นไดดี   

ไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น  และตองวางภาชนะบนน้ําแข็ง 

 (๔.๒๑) อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  ปลา  อาหารทะเล  และผลิตภัณฑตองวางจําหนาย 

แยกจากอาหารทีป่รุงสุกแลว 

 (๔.๒๒) อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ  ปลาและอาหารทะเลดิบ  

บรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุรวมกับสวนประกอบอื่นในภาชนะ 

รวมเดียวกัน 

 (๔.๒๓) ไขดิบ  (ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น)  ตองบรรจุในภาชนะ

กระดาษหรือพลาสตกิ  หากพบวามีการแตกชาํรุดของไข  ตองเก็บออกทันที  และทําความสะอาดชั้นท่ีวาง

จําหนาย 

 (๔.๒๔) อาหารสัตวเล้ียงชนิดแชแข็ง  ตองบรรจุปดสนิทและมีปายเครื่องหมายแสดงวาเปน

อาหารสัตวเล้ียง  มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค 

 (๔.๒๕) ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค  เพ่ือปองกันการหยิบจับอาหารท่ีไมไดบรรจุ 

ในถุง  กลองดวยมือ  วางไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน  และจัดใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนาย

และชวยเหลือลูกคา 

 (๔.๒๖) การจําหนายสลัดผัก  ผลไมตองแยกบรรจุตามประเภทไมปะปนกันในตูที่รักษา

อุณหภูมิ  ๕  องศาเซลเซียส  หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็งใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่งของ 

ความสูงของภาชนะบรรจุ 

 (๔.๒๗) ไมวางจําหนายอาหารชนิดอ่ืนท่ีไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณท่ีจําหนาย

สลัดผัก 

 (๔.๒๘) น้ําสลัดที่ ไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  ตองวางจําหนายที่อุณหภูมิต่ํากวา   

๕  องศาเซลเซียส 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๔.๒๙) ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณท่ีทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหารและมีจํานวน

เพียงพอในการหยิบจับ/ตัก/บรรจุอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลางทําความสะอาดอยางนอยทุก   

๔  ชั่วโมง 

 (๔.๓๐) ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค  "หามหยิบจับอาหารดวยมือ"  วางไวใน

บริเวณที่เห็นไดชัดเจน 

 (๔.๓๑) การเติมอาหาร  ตองเปล่ียนภาชนะใหม  ไมนําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม 

 (๔.๓๒) อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค  ตองมีการปกปดขณะวางจําหนายในอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมกับอาหารแตละชนิด  อาหารบริโภคเย็นตองเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  อาหาร

บริโภครอนตองอุนใหรอนที่อุณหภูมิจุดกึ่งกลางสูงกวา  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) ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไวบริการ  ตองเปนน้ําดื่มที่สะอาด  ภาชนะที่ใชดื่มตองเปน 

แบบใชครั้งเดียว 

(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ 

 (๕.๑) โตะเคานเตอร  ตู  กระบะใสอาหาร  และภาชนะบรรจุอาหาร  ตองทําดวยวัสดุ 

ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  มีสภาพดี  สะอาด  อยู สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

 (๕.๒) โตะเคานเตอรจําหนายสลัดตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรและ  มีอุปกรณ 

ปองกันการปนเปอนน้ําลาย  (Sneeze  guard)  โดยใหมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกันการปนเปอน

น้ําลายถึงพ้ืนเคานเตอรไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร 

 (๕.๓) ตองทําความสะอาดรถขนสง  ตะกรา  ภาชนะใสอาหาร  ดวยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ 

ทุกครั้งท่ีใชขนสง  และมีการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียโดยวิธีการสวอปภาชนะที่บรรจุอาหารและรถขนสง

อาหาร  อยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๕.๔) รถเข็นท่ีใชขนสงอาหาร  ตองไมใชปะปนกับรถขนมูลฝอย 

 (๕.๕) น้ําใชสําหรับลางอาหารและภาชนะอุปกรณตองสะอาด 

 (๕.๖) ตูแชเย็น  ตูแชแข็ง  หองแชเย็น  หองแชแข็งท่ีใชเก็บหรือวางจําหนายอาหาร 

   (๕.๖.๑) โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาดสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑท่ีกําหนดได 

   (๕.๖.๒) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๗  นิ้ว 

   (๕.๖.๓) กรณีเปนหองเย็น  พ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาด  และไมวางอาหารบนพ้ืน 

   (๕.๖.๔) ประตูและขอบยางหองเย็น/ตูเย็น/ตูแชแข็งมีสภาพดี  สะอาด 

   (๕.๖.๕) มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิไดตลอดเวลา

จากภายนอก 

   (๕.๖.๖) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก  ๒  ชั่วโมง  และมี

ตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได 

 (๕.๗) อุณหภูมิของตูเย็น  สําหรับวางจําหนายอาหารชนิดตาง ๆ 

   (๕.๗.๑) ตู จําหนายอาหารเนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑตองมีอุณหภูมิต่ํ ากวา   

๕  องศาเซลเซียส 

   (๕.๗.๒) ตูจําหนายนมและผลิตภัณฑและเครื่องดื่มท่ีผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบ  

พลาสเจอรไรส  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

   (๕.๗.๓) ตูจําหนายอาหารพรอมปรุง  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  ๗  องศาเซลเซียส 

   (๕.๗.๔) ตูจําหนายผัก  ผลไม  ตองมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา  ๑๐  องศาเซลเซียส 

   (๕.๗.๕) ตูแชแข็งสําหรับไอศกรีมและอาหารแชแข็งอื่น ๆ  ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา  

๑๘  องศาเซลเซียส 

 (๕.๘) ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสกับอาหาร  ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดอุื่นที่ไมทําปฏิกิริยา

กับอาหาร  สภาพดี  ไมดูดซึมน้ํา  สะอาด  ตองแยกใชระหวางอาหารดิบ  และอาหารสุก  และตองลาง 

ทําความสะอาดระหวางใชงาน  หรือกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกวัน 

 (๕.๙) มีอางลางมือสําหรับผูบริโภค  พรอมสบู  กระดาษเช็ดมือและถังรองรับมูลฝอย   

ในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๕.๑๐) บริเวณสถานที่ผลิตและจําหนายขนมอบ  (Bakery)  ท่ีเขาขายโรงงานตองได

มาตรฐาน  GMP  ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  และตองจัดใหมี

ภาชนะอุปกรณที่สะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค  และมีการลางอยางนอยทุก  

๔  ชั่วโมง 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ในอาคาร 

(๓) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแงงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุไมเกิน  ๓๐  วัน  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง 

ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัต ิ กฎกระทรวงที่ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะแจงเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตอง

ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในอาคาร 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลระแงงประกาศกําหนด 

ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๑   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถา 

ผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามขอ  ๒๑ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามขอบัญญัตินี้ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ 

ใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามองคการบริหารสวนตําบลนี้  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง   

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้  ถายังฝาฝนอีก 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ

งานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลระแงงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สรยศ  สานุสันต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลระแงง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๑ 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมี

พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑๐  

๒ 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอย

ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

 ๒.๑  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๑-๓๐๐  ตารางเมตร 

 ๒.๒  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๓๐๑-๔๐๐  ตารางเมตร 

 ๒.๓  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๔๐๑-๕๐๐  ตารางเมตร 

 ๒.๔  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐๑-๖๐๐  ตารางเมตร 

 ๒.๕  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๖๐๑ – ๑๖๐๐ ตารางเมตร 

 ๒.๖  สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๖๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

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

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

๑. ขาพเจา....................................................... อายุ...............ป สัญชาติ........................  
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................................................... 
ถนน....................................แขวง/ตําบล................................................................................ 
เขต/อําเภอ................................................................จังหวัด.........................................................
หมายเลขโทรศัพท.....................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ 
   แผนผังการจัดพ้ืนท่ีการจําหนายตามหมวดหมูสินคา 
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
                     สําเนาใบอนุญาต.............................................................................................
ตามใบอนุญาตเลมท่ี ……......................................................... เลขท่ี ....../.........………ออกใหเม่ือ
วันท่ี ……....... เดือน ……..……..........................พ.ศ……….... (ในกรณีขอใบแทนใบอนุญาต) 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

(๑)....................................................................... 
(๒).............................................................. 

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

                             ผูขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

คําขอเลขท่ี............./................ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑).............................................................. 

(๒).............................................................. 

(๓).............................................................. 

 

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

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

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

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต(ใบแทน)/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

(๑).............................................................. 

(๒).............................................................. 

(๓).............................................................. 

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

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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



 

 

แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

 

๑. ขาพเจา........................................................ อายุ.............ป สัญชาติ........................... 
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม.............................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................................................ 
ถนน.........................................................แขวง/ตําบล.......................................................... 
เขต/อําเภอ........................................................จังหวัด.......................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................................................ผูขอแจง 
 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................................
ประเภท........................................................................................................................................... 
มีพ้ืนท่ี..............................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..................................................หมูท่ี.................
แขวง/ตําบล........................................................เขต/อําเภอ..........................................................
จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ 
   แผนผังการจัดพ้ืนท่ีการจําหนายตามหมวดหมูสินคา 
   ใบมอบอํานาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
                      (๑)............................................................................................................. 
                     (๒)....................................................................................................................... 

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



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 
 

ใบรับแจง 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................. 
ประเภท...........................................................................................................................................
มีพ้ืนท่ี....................................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..................................หมูท่ี................... 
แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ................................................ 
จังหวัด............................................................หมายเลขโทรศัพท............................................ 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ ไดแก 
 ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (...........................................) 
      ตําแหนง.............................................. 
 

 
สวนของผูแจง 

 

ใบรับแจง 
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................................
ประเภท....................................................................................................................................... 
มีพ้ืนท่ี.......................................................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี................ 
แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ............................................................ 
จังหวัด.....................................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 
เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ ไดแก 
 ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
               (..............................................) 
      ตําแหนง.............................................. 
                      เจาพนักงานทองถ่ิน  
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