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เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา 

๔๐  ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  จึงตราขอบัญญัตินี้ 
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 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  วาดวยการควบคุมสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  

๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตราตรา  ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอบําเหน็จณรงค  

จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไวหนาท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  ยกเวน

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้  

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศใหประชาชนทราบตามความ

ดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

  "สถานท่ีจําหนายอาหาร"  หมายความวา  อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะ  ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที 

ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

  "สถานท่ีสะสมอาหาร"  หมายความวา  อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  ซ่ึงผู

ซ้ือตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 



 
-๒- 

 

   “รานอาหาร”  หมายความวา  อาคารท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ

และจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที  ซ่ึงครอบคลุมถึงภัตตาคาร  สวนอาหาร  หองอาหารในโรงแรม

และศูนยอาหาร 

   “แผงลอยจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แคร  แทน  โตะ  แผง  รถเข็นหรือพาหนะอ่ืนใด

ท่ีขายอาหารเครื่องดื่ม  น้ําแข็งโดยตั้งประจําท่ี 

   “โรงอาหาร”  หมายความวา  สถานท่ีจัดบริการและจําหนายอาหารในหนวยงานตาง ๆ  

ไดแกโรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สํานักงาน  โรงงงาน  บริษัท  รวมถึงโรงอาหารในโรงพยาบาลท่ีจัดบริการ

ใหกับบุคคลท่ัวไป 

  "ท่ีหรือทางสาธารณะ"  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  "อาคาร"  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่งท่ี

สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

   “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือ  ซากสัตว  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว

หรือท่ีอ่ืน 

  "เจาพนักงานทองถ่ิน"  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

  "เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   “ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ถา

สถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง  

กอนการจัดตั้ง 

         ขอ  ๖  ผูประกอบกิจการในขอ  ๕  ท่ีขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ อันเก่ียวดวยสถานท่ีเพ่ือการคิดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 

๖.๑  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

 



 
-๓- 

 

                          ๖.๑.๑  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอ่ืนท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจําหนายอาหารท้ังหมดในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบ

กิจการยกเวนพ้ืนท่ีซ่ึงก้ันไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอ่ืน 

                          ๖.๑.๒  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีปริมาณท่ีคิดพ้ืนท่ีภายในตัวอาคารและรวมพ้ืนท่ีรอบ

อาคารท่ีใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวยถาไมมีขอบเขตท่ีแนนอนใหคิดแนวเขตของพ้ืนท่ีประกอบกิจการนั้น 

                          ๖.๑.๓  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดกันใหคิดพ้ืนท่ีประกอบกิจการรวมกัน

และมีใบอนุญาตใหใชสถานท่ีเปนสถานท่ีจําหนายอาหารฉบับเดียว  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกันใหคิดพ้ืนท่ี

แตละอาคารและแยกใบอนุญาตแหงละฉบับ 

                          ๖.๑.๔  ตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้นการพิจารณาใบอนุญาตให

พิจารณาจากลักษณะพ้ืนท่ีท่ีประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไมใหมี

ใบอนุญาตประกอบกิจการแหงละฉบับการคิดพ้ืนท่ีใหคิดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  กรณีอาคารใดท่ีจัดหองน้ําหอง

สวมรวมซ่ึงแยกไวตางหากไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมนั้น 

๖.๒  สถานท่ีสะสมอาหาร 

                           ๖.๒.๑  สถานท่ีสะสมอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึง 

กรณีวางสินคาเต็มพ้ืนท่ี  หรือวางสินคาอาหารท่ัว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณตั้งวางสินคาอาหาร

ท้ังหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจกรรมรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวม  

ยกเวนพ้ืนท่ีซ่ึงก้ันไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอ่ืน 

                            กรณีต้ังวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางเฉพาะท่ีจุดใดจุดหนึ่งอาทิตูแซโตะ  ชั้น

วางสินคาอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะคลายคลึงใหคํานวณพ้ืนท่ีท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ําหองสวมและ

เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีของอาคารท้ังหมดหากพ้ืนท่ีไมเกินก่ึงหนึ่งของพ้ืนท่ีของอาคารท้ังหมดใหคิดพ้ืนท่ีของ

อาคารท้ังหมด  กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกันก่ึงหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึงก่ึงหนึ่งของ

หองท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้น 

๖.๓  สถานท่ีสะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังสินคา  

                           ๖.๓.๑  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังแตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวและเปน

เจาของเดียวกันใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมดรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมออกใบอนุญาตสะสม

อาหารฉบับเดียว 

                           ๖.๓.๒  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของ

หลายเจาของใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ 

                           ๖.๓.๓  กรณีมีอาคารโกดังหลายหองและมีเลขท่ีของอาคารโกดังแตละหลังใหคํานวณ

พ้ืนท่ีของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมออกใบอนุญาตสะสมอาหารแยกแตละโกดัง 

 



 
-๔- 

 

                           ๖.๓.๔  กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนท่ี

ของสถานสะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวม  ออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแต

ละเจาของเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม

ประเภทของอาคารหรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

     ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการในขอ  ๖  ท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑอันเก่ียวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

                   ๗.๑  ผูประกอบการคาตองระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร  ซ่ึงเปนอาหารท่ีถูกตองตาม

ความหมายของอาหารท่ีระบุในพระราชบัญญัติอาหาร  และเม่ือจะเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารท่ีจําหนายตอง

แจงขอเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารกอนท่ีจะจําหนายอาหารชนิดนั้น 

                   ๗.๒  ผูประกอบการคาตองยื่นแบบแปลนของราน  แสดงตําแหนงท่ีต้ังของหองสวม  หอง

รับประทานอาหาร  หองครัว  และตองมีวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการปรุง  ประกอบและจําหนายอาหารสาํหรับ

อาหารประเภทนั้น ๆ 

                   ๗.๓  ผูประกอบการคาตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหารและผานการตรวจ

สุขภาพวาไมปวยเปนโรคท่ีกําหนดจึงจะอนุญาตใหจําหนายอาหารได 

                   ๗.๔  สถานท่ีท่ีเปนรานอาหารไดตองมีสุขลักษณะและอุปกรณตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

                            ๗.๔.๑  สถานท่ีรับประทาน  เตรียมปรุงประกอบอาหารตองสะอาดเปนระเบียบและ

จัดเปนสัดสวน 

                       (๑)  ตองอยูหางไมต่ํากวา  ๑๐๐  เมตรจากแหลงนารังเกียจ  และหรือไมตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือท่ีอ่ืนใด  ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายแกสุขภาพ 

                       (๒)  พ้ืนควรมีลักษณะผิวเรียบ  ไมลื่น  ไมแตกราวหรือเปนรองและไมมีเศษขยะ

ทําดวยวัสดุแข็งแรง  ทําความสะอาดงายและพ้ืนตองลาดเอียงไปสูรางระบายน้ํา  และตองรักษาความสะอาด

อยูเสมอ  

                         (๓)  กรณีท่ีมีผนังหรือเพดาน  ตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  ไมมืดทึบ  สะอาด  ไม

ชํารุดและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

                        (๔)  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  เชน  โตะเตรียมปรุงอาหาร  โตะรับประทานอาหาร

และเกาอ้ี  ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  ตองจัดใหเปนระเบียบ  สามารถทําความสะอาดไดท่ัวถึง  

และจัดบริเวณในการปฏิบัติงานใหเปนสัดสวน  ไมปะปนกัน  เพ่ือปองกันการปนเปอนของอาหารและบริเวณท่ี

ปรุงอาหารมีแสงสวางเพียงพอ  ควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปลองระบายควันชวยระบายอากาศและตองไม

รบกวนบริเวณใกลเคียงดวย 

                          (๕)  จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียมปรุง

ประกอบอาหาร 

 



 
-๕- 

 

                         (๖)  ตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไวในท่ีสามารถหยิบจับไดสะดวก  มี

ระบบปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและถังแกสตองไดมาตรฐาน 

                             ๗.๔.๒  ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืนและบริเวณหนาหรือในหองน้ํา  หองสวม  และตอง

เตรียมปรุงอาหารบนโตะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                             ๗ .๔.๓  ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรองของทาง

ราชการ  เชน  มีเลขทะเบียนตํารับอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

(มอก.) 

                             ๗.๔.๔  อาหารสด  ตองมีคุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค  ตองลางใหสะอาดกอน

นํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือใน

หองน้ํา  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  เก็บในอุณหภูมิท่ีไมสูงกวา  ๕  องศาเซลเซียส  อาหารแหงเก็บในท่ีแหง 

ไมอับชื้น  สามารถปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

                             ๗.๔.๕  อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับการบริโภคตาม

ชนิดของอาหารเชนตองมีการอุนทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน 

                             ๗.๔.๖  น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  ใชอุปกรณท่ี

มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตรและตองไมมีสิ่งของอ่ืนแชรวมไว 

                             ๗.๔.๗  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะทําความสะอาดขัดถูกําจัดเศษอาหารและ

ไขมัน แลวลางดวยน้ําสะอาดอีก  ๒  ครั้ง  โดยน้ําท่ีใชลางจะตองเปลี่ยนใหสะอาดอยูเสมอ  หรือลางดวยน้ํา

ไหลโดยท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                             ๗.๔.๘  เขียงและมีด  ตองมีสภาพดี  เขียงไมแตกราว  ไมเปนรอง  สะอาด  ไมมีรา  

ไมมีคราบไขมันหรือคราบสกปรกฝงแนน  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบและผักผลไม 

                             ๗.๔.๙  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะท่ีโปรงสะอาด  หรือวางเปน

ระเบียบในภาชนะโปรง  สะอาดและมีการปกปดเก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                             ๗.๔.๑๐  มูลฝอยและน้ําเสียทุกชนิดไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

                             มูลฝอย  มีการเก็บรวบรวมมิดชิดเรียบรอย  ไมรั่วซึม  ไมมีน้ําเสียจากขยะไหลเลอะ

เทอะ  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค 

                             น้ําเสีย  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากจุดตาง ๆ  ท่ีใชการไดดี  ไมชํารุด  มีการดัก

กรองเศษอาหารเปนระยะ ๆ  และควรติดตั้งบอดักไขมันในขนาดท่ีเหมาะสม  กอนระบายน้ําเสียลงสูทอระบาย

น้ําสาธารณะหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะประโยชนโดยตรง  เชน  แมน้ํา  

ลําคลอง  เปนตน  โดยท้ังนี้ตองตักเศษอาหารและคราบไขมันท้ิงเปนประจํา 

                             ๗.๔.๑๑  หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหาร  ควรแยกออกจากหองครัวเปน

สัดสวนเฉพาะ  ประตูของหองสวมตองไมเปดตรงสูบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร  ท่ีลางท่ีเก็บภาชนะและอุปกรณ 



 
-๖- 

 

และท่ีเก็บวางอาหารทุกชนิด  ตองสะอาด  พ้ืนผนัง  ไมมีคราบสกปรกเปนท่ีนารังเกียจ  ไมมีกลิ่นเหม็น  มีน้ําใช

อยางเพียงพอ   มีอางลางมือท่ีใชการไดดีและมีสบูหรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

                             ๗.๔.๑๒  ผูสัมผัสอาหาร  ไดแก  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ผูเตรียมอาหาร  ผูลางภาชนะ  และท่ี

ทํางานเก่ียวของกับอาหารทุกคน  ตองแตงกายสะอาดเรียบรอย  สวมเสื้อมีแขน  สําหรับผูปรุงตองผูกผากัน

เปอนท่ีสะอาดและสวมหมวกหรือเน็ทท่ีสามารถเก็บรวบรวมผมไดเรียบรอย  เพ่ือปองกันเสนผมและสิ่งสกปรก

ปนเปอนอาหาร 

                             ๗.๔.๑๓  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือดวยน้ําและสบูหรือน้ํายาลางมือใหสะอาดอยูเสมอ 

โดยเฉพาะกอนเตรียมปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหารทุกครั้ง  และตองลางมือใหสะอาดทันทีหลังออกจากหอง

สวมหรือจับตองสิ่งสกปรกและใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีสําเร็จแลวทุกชนิด 

                           ๗.๔.๑๔  ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปกปดแผลใหมิดชิดและหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร  ถาไมสามารถหยุดปฏิบัติงานไดควรไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  แทนจนกวา

บาดแผลจะหายสนิทจึงจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได  ท้ังนี้ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บสั้นและไมสวม

เครื่องประดับนิ้วมือและขอมือเพราะจะเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได 

                           ๗.๔.๑๕  ผูสัมผัสอาหาร  ไดแก  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ผูเตรียมอาหาร  ผูลางภาชนะและท่ี

ทํางานเก่ียวของกับอาหารทุกคนท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภค  โดยมีน้ําและอาหารเปนสื่อ

ได  เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขไทฟอยด  โรคบิด  อุจจาระรวง  ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  โรคผิวหนังท่ี

นารังเกียจ  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ตองหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาดไมมีเชื้อโรคอยูใน

รางกายแลวจึงจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได 

                   ๗.๕  สถานท่ีท่ีเปนท่ีสะสมอาหารประเภทซุปเปอรมารเก็ตไดตองมีสุขลักษณะและอุปกรณ

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  (จากคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข  ฉบับท่ี  ๔/๒๕๔๙) 

              ๗.๕.๑  หลักเกณฑสุขลักษณะท่ีเก่ียวกับสถานท่ีและข้ันตอนการรับสินคา 

              (๑)  พ้ืนบริเวณท่ีใชรับสินคามีพ้ืนผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  และ

สะอาด 

              (๒)  ใหมีการแยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาประเภทอ่ืนหรือหาก

เปนพ้ืนท่ีหรือบริเวณเดียวกัน  การับสินคาท่ีเปนอาหารสดใหกระทําตางเวลากับสินคาประเภทอ่ืน 

              (๓)  ไมวางสินคาประเภทอาหารโดยตรงกับพ้ืน  ตองมีวัสดุรองรับ 

              (๔)  ตองทําความสะอาดรถเข็น  ตะกรา  ภาชนะใสอาหาร  ดวยวิธี ท่ีถูก

สุขลกัษณะ  ทุกครั้งท่ีใชขนสง  และจัดใหมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการปายดวยไมพันสําลีเก็บตัวอยาง

อาหารตรวจวิเคราะห  (swab)  ภาชนะท่ีบรรจุอาหารและรถเข็นอาหารอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

               (๕)  ทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งภายหลังขนอาหารเสร็จ 

               (๖)  ไมใชบริเวณรับสินคาเปนทางเก็บขนมูลฝอย  หากจําเปนตองกําหนดเวลา

ใชงานแตกตางกันและทําความสะอาดภายหลังใชงาน 



 
-๗- 

 

               (๗)  อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท

โดยเร็วในท่ีสุดภายในระยะเวลาไมเกิน  ๓๐  นาทีหลังจากรับสินคา 

               (๘)  รถเข็นท่ีใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย 

           ๗.๕.๒  หลักเกณฑสุขลักษณะท่ีเก่ียวกับสถานท่ีและข้ันตอนการเก็บสินคา  ใหเปนดังนี้ 

       (๑)  บริเวณท่ีใชเก็บสินคาอาหารแหง  ตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดานสภาพดี  แข็งแรง 

สะอาดมีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ 

       (๒)  เก็บสินคาใหเปนสัดสวน  แยกตามประเภทสินคา  โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนสร

เคมี  เชน  น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน  ตองแยกเก็บเปนสัดสวน

เฉพาะ  หามปะปนกับสินคาประเภทอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอนกับอาหาร 

       (๓)  ชั้นวางอาหารแยกประเภทเปนสัดสวนและสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  

เซนติเมตร 

            (๔)  แยกอาหารหรือสินคาท่ีหมดอายุหรือชํารุดท่ีรอการเก็บกลับคืนในบริเวณ 

หรือภาชนะท่ีแยกเฉพาะและมีปายแสดงชัดเจน 

             (๕)  เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมแตละประเภท  ดังนี้ 

                           ๑)  อาหารเนื้อสัตวดิบหรือปลาหรืออาหารทะเลรวมท้ังผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตวใหเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

                                    ๒)  นมและผลิตภัณฑพลาสเจอรไรซและอาหารพรอมปรุงใหเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส 

                          ๓)  อาหารแชแข็งใหเก็บในตูหรือหองแชแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  –๑๘  องศา

เซลเซียส 

                          ๔)  ผัก  ผลไม  ตองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ 

                          ๕)  อาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิทใหเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 

       ๗.๕.๓  หลักเกณฑสุขลักษณะและข้ันตอนการเตรียม  การตัดแตง  การปรุงและการ

บรรจุหีบหอใหเปนดังนี้ 

        (๑)  บริเวณท่ีใชเตรียม  การตัดแตง  การปรุงและการบรรจุหีบหอสินคา

ประเภทอาหารตองมีพ้ืนผนังเพดานสภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ 

        (๒)  แยกสินคาใหเปนสัดสวน  ตามประเภทโดยเฉพาะสินคาเนื้อสัตวดิบและผัก 

ผลไม 

        (๓)  โตะท่ีใชเตรียมตัดแตงอาหาร  ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยา

กับอาหารมีผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ทําความ

สะอาดกอนและหลังการใชงาน 

 



 
-๘- 

 

        (๔)  มีอางลางอาหารและภาชนะอุปกรณ  ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุท่ีไมทํา

ปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  ระบายน้ําไดดี  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  แยก

ระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ  ผักผลไมสด  และภาชนะและอุปกรณและมีการทําความสะอาด

กอนและหลังการใชงาน 

        (๕)  อางลางมือมีสภาพดี  สะอาด  ระบายน้ําไดดี  มีกอกสภาพดี  เปดปดโดย

ไมใชมือสัมผัส  มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อ  กระดาษเช็ดมือหรืออุปกรณทําใหมือแหง 

                  (๖)  มีถังเก็บรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

        (๗)  อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิดตองลางใหสะอาดกอนและหลังการตัดแตง

และตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอท่ีทําดวยวัสดุท่ีไมเปนพิษ  สะอาด  หลังจากการตัดแตงและบรรจุแลวตอง

เก็บไวในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามขอ  ๗.๕.๒  (๕)  ทันที 

        ๗.๕.๔  หลักเกณฑสุขลักษณะและข้ันตอนการวางจําหนายสินคาประเภทอาหารใหเปน

ดังนี้ 

                 (๑)  การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภท  ตามความเหมาะสมกับชนิด

อาหารบริเวณท่ีวางจําหนายอาหารตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดาน  สภาพดี  แข็งแรง  สะอาด  มีการระบายอากาศ

และแสงสวางเพียงพอ 

                  (๒)  อาหารทุกชนิดตองมีฉลากแสดงชื่อ-ชนิดอาหาร  วันท่ีผลิต/บรรจุ  วัน

หมดอายุ  และสถานท่ีผลิต/บรรจุ 

                  (๓)  อาหารหรือสินคาท่ีรับมาวางจําหนายตองไดมาตรฐานสะอาด  ปลอดภัย 

สามารถระบุแหลงผลิตท่ีเชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ  เชน  (ก)  หนวยงาน

ราชการเชนกรมปศุสัตว  กรมประมง  กรมวิชาการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนตน  หรือ  (ข)  ฝายตรวจสอบ

คุณภาพของซุปเปอรมารเก็ต  หรือ  (ค)  หองปฏิบัติการเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากราชการ 

                 (๔)  การจัดวางอาหารแตละประเภทเพ่ือจําหนายใหจัดวางใหถูกดวยสุขลักษณะ 

ดังนี้ 

                              ๑)  อาหารดิบท่ีบรรจุในภาชนะปดมิดชิด  ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึมและวาง

อยางมีระเบียบเปนสัดสวนและไมวางแนนจนเกินไป 

                             ๒)  อาหารแหงหรืออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท  ใหวางบนชั้นหรือโตะท่ี

ทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด  หางจากสินคาประเภทสารเคมีท่ีเปนพิษ

และตองไมวางจําหนายอาหารท่ีบรรจุในภาชนะท่ีชํารุด  เสียหาย  หมดอายุ  หรือมีลักษณะท่ีผิดปกติ 

                            ๓)  อาหารสดประเภทเนื้อสัตว  เนื้อปลา  อาหารทะเลและผลิตภัณฑ  ให

วางจําหนายแยกจากอาหารท่ีปรุงสุกแลว  ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนายโดยแชบนหรือใน

น้ําแข็งหรือน้ําผสมน้ําแข็งหรือในตูแชเย็น/แชแข็ง  โดยวางบนโตะหรือชั้นหรือกระบะใสอาหารท่ีมีสภาพดี   



 
-๙- 

 

ผิวเรียบ  สะอาด  รวมท้ังตองทําความสะอาดโตะหรือชั้นหรือตูหรือกระบะใสอาหารทุกวันหรือทุกครั้งท่ีพบการ

หก/รั่ว  ของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว 

                            ๔)  สัตวน้ําท่ีมีชีวิตตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะท่ีไมรั่วซึม

สะอาด 

                            ๕)  เนื้อปลาท่ีชําแหละแลวใหวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุอ่ืนท่ีนําความ

เย็นไดดี  สะอาด  วางบนน้ําแข็งและไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา  ๑  ชั้น 

                           ๖)  อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ  ปลาและ

อาหารทะเลดิบ  โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ  เชน  ถุงพลาสติก  เปนตน  แลวจึงบรรจุรวมกันกับสวนประกอบ

อ่ืนในภาชะรวมเดียวกัน 

                           ๗)  สลัดผักสด  ใหวางบนโตะหรือชั้นวางและภาชนะบรรจุผักผลไมตองทํา

ดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  นําความเย็นไดดี  ผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  มีสภาพดี  สะอาด  โตะหรือชั้น

วางตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีอุปกรณปองกันการปนเปอนจากการไอ  จาม  (Sneeze 

guard)  โดยไมมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกันการปนเปอนจากการไอจามถึงพ้ืนชั้นวางไมเกิน  ๓๐  

เซนติเมตร  แยกบรรจุผักหรือผลไมตามประเภทไมปะปนกันในตูท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  หากใช

น้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็ง  ใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่งของความสูงของภาชนะ  ไมวางจําหนายอาหาร

ชนิดอ่ืนท่ีไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณท่ีจําหนายสลัดผัก  สําหรับน้ําสลัดท่ีไมบรรจุในภาชนะปด

สนิทตองวางจําหนายท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  ใหเปลี่ยนภาชนะใหมทุกครั้งท่ีเติมอาหาร  โดยไม

นําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม 

                          ๘)  ผัก  ผลไม  ใหวางบนโตะหรือชั้นหรือกลองหรือกระบะท่ีทําดวยวัสดุท่ี

ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีสภาพดี  สะอาด  และแยกตามประเภทไม

ปะปนกัน  รวมท้ังไมวางจําหนายผักผลไมท่ีเนาเสียหรือข้ึนรา 

                          ๙)  ไขดิบ  (ในกรณีท่ีวางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอ่ืน)  ตองบรรจุใน

ภาชนะกระดาษหรือพลาสติก  หากพบวามีการแตกชํารุดของไขตองเก็บออกทันทีและมีการทําความสะอาดชั้น

ท่ีวางจําหนายอยูเสมอ 

                          ๑๐)  ขนมอบ  (เบเกอรี่)  ขนมหวานอ่ืน ๆ  ใหวางบนโตะหรือชั้นหรือถาดท่ี

ทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  ผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด  สวนขนมท่ีไมไดบรรจุในถุงหรือกลองตอง

วางจําหนายในตูหรือมีการปกปด 

                           ๑๑)  อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงชนิดแชแข็ง  ตองบรรจุปดสนิทและมีปาย/

เครื่องหมายแสดงวาเปนอาหารสัตวเลี้ยง  มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค 

             (๕)  การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภค  ตองปรุงจําหนายวันตอวัน

และวางบนโตะหรือชั้นท่ีสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  มีการปกปดและอยูในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 

 



 
-๑๐- 

 

อาหารบริโภคเย็นตองเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  อาหารบริโภครอน  ตองอุนใหรอน  โดยวัด

อุณหภูมิ  ณ  จุดก่ึงกลางอาหารนั้นไดไมนอยกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส 

              (๖)  รักษาอุณหภูมิของตูเย็นหรือตูแชสําหรับอาหารท่ีวางจําหนายแตละประเภท 

ดังนี้ 

                         ๑)  ประเภทอาหารเนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑ  อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช  ๕  

องศาเซลเซียส 

                         ๒)  ประเภทอาหารนมและผลิตภัณฑและเครื่องดื่มท่ีผานการฆาเชื้อโรคดวย

ระบบพาสเจอรไรซ  อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช  ๕  องศาเซลเซียส 

                         ๓)  ประเภทอาหาร  อาหารพรอมปรุง  อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช  ต่ํากวา  ๗  

องศาเซลเซียส 

                         ๔)  ประเภทอาหาร  ผัก  ผลไม  อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช  ต่ํากวา  ๑๐  องศา

เซลเซียส 

                         ๕)  ประเภทอาหาร  ไอศกรีมและอาหารแชแข็ง/อ่ืน ๆ  อุณหภูมิในตูเย็น/ตู

แช  ต่ํากวา  -๑๘  องศาเซลเซียส 

                     ๗.๕.๕  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังนี้ 

                    (๑)  ผูสัมผัสอาหาตองมีสุขภาพแข็งแรง  โดยตองมีใบรับรองแพทยวาไมเปน

โรคติดตอหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตออัน  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  

โรคบิด  ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจตอสังคม  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  โรคไขหวัดใหญซ่ึง

รวมถึงโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวและโรคติดตอท่ีตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

                   (๒)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลท่ีดี  เชน  ใชวัสดุอุปกรณชวยใน

การหยิบจับอาหารปรุงสุก  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง  ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน 

ภายหลังการใชหองน้ํา  หองสวมและภายหลังสัมผัสสิง่สกปรก 

                   (๓)  ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มตองแตงกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน 

ใสผากันเปอนและสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม 

                  (๔)  เจาของหรือผูดูแลหรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการ

ฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 

                       ๗.๕.๖  ตูแชเย็นหรือตูแชแข็งหรือหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง  สําหรับเก็บสินคาอาหาร

หรือสําหรับวางจําหนายอาหารตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

                  (๑)  โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาดสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีอยูในเกณฑท่ีกําหนดได 

                  (๒)  ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา  ๑  นิ้ว 



 
-๑๑- 

 

                  (๓)  กรณีเปนหองเย็น  พ้ืนตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ  สะอาดและไมวางอาหารบน

พ้ืน 

                           (๔)  ประตูและขอบยางหองเย็นหรือตูเย็นหรือตูแชแข็ง  มีสภาพดี  สะอาด 

                  (๕)  มีการติดตั้งเทอรโมมิเตอรในบริเวณท่ีสามารถอานอุณหภูมิไดตลอดเวลา

จากภายนอก 

                 (๖)  มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสมํ่าเสมอ  และมีตารางบันทึกอุณหภูมิท่ี

สามารถตรวจสอบได 

                      ๗.๕.๗  วัสดุอุปกรณ/ภาชนะท่ีใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  เชน  มีด  เขียง  เครื่อง

บด/หั่น  เปนตน  ตองทําดวยวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด  ตองแยกใชระหวางเนื้อสัตว

ดิบ  เนื้อสัตวสุกและผัก  ผลไม  ใหลางทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณทุกครั้งกอน/หลังการใชงาน  และ

จัดเก็บใหถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังมีการปองกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใชงาน 

                      ๗.๕.๘  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณหยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารท่ีทําจากวัสดุท่ีไมทํา

ปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาดและเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค  ในบริเวณท่ีจัด

สําหรับผูบริโภคเลือกซ้ืออาหารไดเอง  เชน  อาหารประเภทสลัด  ขนมอบ  เปนตน  และมีการลางอยางยอย

ทุก  ๔  ชั่วโมง  และจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภคเพ่ือปองกันการหยิบจับอาหารดวยมือ  วางไวในบริเวณท่ี

เห็นไดชัดเจน  รวมท้ังใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนายและชวยเหลือลูกคาในบริเวณนั้นดวย 

                      ๗.๕.๙  จัดใหมีอางลางมือในบริเวณท่ีผูบริโภคเลือกซ้ืออาหารไดเอง  สูงจากพ้ืนไมนอย

กวา  ๖๐  เซนติเมตร  พรอมสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  กระดาษเช็ดมือ  และตองทําความสะอาด

ทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

                     ๗.๕.๑๐  คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใชหรือน้ําแข็ง  ใหเปนดังนี้ 

                              (๑)  ในกรณีท่ีจัดน้ําดื่มไวบริการ  ตองเปนน้ําดื่มท่ีสะอาด  มีภาชนะท่ีใชดื่มน้ํา

ท่ีเปนแบบใชครั้งเดียว 

                              (๒)  มีน้ําใชท่ีสะอาดสําหรับลางอาหารและอุปกรณ 

                              (๓)  น้ําแข็งท่ีใชแชอาหารตองสะอาดมีคุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

                     ๗.๕.๑๑  ตองจัดใหมีระบบสุขาภิบาล  ดังนี้ 

                               (๑)  ระบบระบายน้ําท้ิงตองมีสภาพดี  มีตะแกรงดักเศษอาหารและรางหรือทอ

ระบายน้ําไมมีการอุดตัน  ไมมีน้ําขัง 

                               (๒)  มีบอดักไขมันท่ีใชการไดดี  มีการตักไขมันและทําความสะอาดเปนประจํา 

                               (๓)  หองน้ําหองสวมสําหรับผูบริโภคและพนักงานตองแยกจากกัน  มีสภาพดี 

สะอาด  มีอางลางมือท่ีใชการไดดีและมีสบูใชตลอดเวลา 

                               (๔)  มีการจัดการมูลฝอย   โดยตองมี ถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด  

(Garbage)  หรือมูลฝอยท่ียอยสลายไดและมูลฝอยแหง  (Rubbish)  หรือมูลฝอยท่ีไมสามารถยอยสลายได 



 
-๑๒- 

 

และมีปายบอกชัดเจน  ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึมและมีฝาปดตองใชถุงพลาสติกรองรับดาน

ในถังและมีรถเข็นมูลฝอยโดยเฉพาะ  ไมใชรวมกับรถขนอาหาร 

                    ๗.๕.๑๒  มีระบบการควบคุม  ปองกันและกําจัดสัตวแมลงนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ 

                    ๗.๖  สถานท่ีท่ีเปนโรงอาหารไดตองมีสุขลักษณะและอุปกรณตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

                    ก.  สถานท่ีรับประทานอาหารและบริเวณท่ัวไป 

                  ๑)  พ้ืน  ผนัง  เพดานในบริเวณท่ีรับประทานอาหารตองไมมีคราบสกปรกหรือ

หยากไย  ไมมีเศษขยะ  เศษอาหาร  ไมมีน้ําขัง  ไมมีบริเวณท่ีชํารุดจนเปนแหลงของความสกปรกไมมีวัสดุหรือ

สิ่งของวางเกะกะและไมมีเศษขยะเศษอาหาร 

                   ๒)  โตะ  เกาอ้ี  สําหรับรับประทานอาหารอยูในสภาพดี  ม่ันคง  แข็งแรง  พ้ืนผิว

เรียบ  ไมหลุดหรือลอกหรือถลอก  จนกอใหเกิดความสกปรก  ไมมีคราบเศษอาหารหรือคราบสกปรกท้ิงไวนาน

จนทําความสะอาดยากและจัดเปนระเบียบ 

                   ๓ )  มี ก ารระบ ายอาก าศ ท่ี ดี   และสํ าห รับ ห อ งรั บ ป ระท าน อาห าร ท่ี มี

เครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องดูดอากาศ  รวมท้ังติดตั้งเครื่องหมายหามสูบบุหรี่ไวดวย 

                   ข.  สถานท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร 

                   ๔)  บริเวณหองครัวหรือบริเวณท่ีใชเตรียมปรุง  ประกอบอาหารตองจัดเปนระเบียบ 

ผนังเพดานไมมีคราบสกปรก  คราบไขมันหรืออยากไย  พ้ืนตองเปนวัสดุถาวร  แข็งเรียบและตองไมชํารุดจน

เปนแหลงของความสกปรก  ไมมีเศษขยะ  เศษอาหารและคราบสกปรก 

                   ๕)  มีการระบายอากาศรวมท้ังกลิ่นและควันจากการทําอาหารไดดี  เชน  มีปลอง

ระบายควันหรือพัดลมดูดอากาศท่ีใชการไดดี 

                    ๖)  ไมเตรียมและปรุงอาหารบนพ้ืน  ไมวางอาหารและภาชนะท่ีใชในการปรุง-

ประกอบอาหารบนพ้ืน 

                    ๗)  โตะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาด

งาย  มีสภาพดีและพ้ืนโตะตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                     ค.  ตัวอาหาร  น้ํา  น้ําแข็ง  เครื่องดื่ม 

                     ๘)  อาหารและเครื่องดื่ม  ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองมีเลขทะเบียนตํารับอาหาร

โดยจะตองมีอักษรและเลขกํากับ  เชน  อย.  หรือมีเครื่องหมายรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก)  หรือ

มีการรับรองของทางราชการ 

                     ๙)  อาหารสด  เชน  เนื้อสัตว  ผักสด  ผลไมและอาหารแหงตองมีคุณภาพดี  แยก

เก็บเปนสัดสวนไมปะปนกัน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือเก็บในตูเย็นถาเปนหองเย็นตอง

วางอาหารสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร  สําหรับอาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง 

                   ๑๐)  อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะท่ีปดสนิท  มีคุณภาพดี  เก็บเปนระเบียบสงูจาก

พ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตร 



 
-๑๓- 

 

                  ๑๑)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปดสูงจากพ้ืนอยาง

นอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                  ๑๒)  มีตูสําหรับปกปดอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว  โดยอยางนอยตองมี  ๔  ดาน  คือ

ดานขาง  ๒  ดาน  ดานบน  และดานหนา  และดานหนาของตูตองเปนกระจก  สําหรับดานหลังอาจใชเปน

ตะแกรงมุงลวดก็ได 

                  ๑๓)  น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไม  ตองสะอาดใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  มีกอก

หรือทางเทรินน้ําหรือมีอุปกรณท่ีมีดามสําหรับตัก  โดยเฉพาะและวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                  ๑๔)  น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาดใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  มีอุปกรณท่ีมี

ดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และตองไมมีสิ่งของอ่ืนแชรวมไว 

                   ง.  ภาชนะอุปกรณ 

                  ๑๕)  ภาชนะอุปกรณ  เชน  จาม  ชาม  ชอนและสอมตองทําดวยวัสดุท่ีไมมีพิษภัย

เชน  สแตนเลส  กระเบื้องเคลือบขาว  แกว  อลูมิเนียม  เมลามีนสีขาวหรือสีออน  สังกะสีเคลือบขาว  สําหรับ

ตะเกียบตองเปนไมไมตกแตงสีหรือพลาสติกขาว 

                  ๑๖)  ภาชนะใสน้ําสมสายชู  น้ําปลาและน้ําจิ้มตองทําดวยแกว  กระเบื้องเคลือบขาว

มีฝาปดและชอนตักทําดวยกระเบื้องเคลือบขาวหรือสแตนเลส  สําหรับเครื่องปรุงรสอ่ืน ๆ  ตองใสในภาชนะท่ี

ทําความสะอาดงายมีฝาปดและสะอาด 

                  ๑๗)  ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย  ๒  ข้ันตอน  โดยข้ันตอนท่ี  ๑  ลาง

ดวยน้ํายาลางภาชนะและข้ันตอนท่ี  ๒  ลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลและอุปกรณการลาง

ตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                  ๑๘)  ใชอางลางภาชนะและอุปกรณท่ีมีทอระบายน้ําท่ีใชการไดดี  อยางนอย  ๒  

อาง 

                  ๑๙)  จาน  ชาม  ถวย  แกวน้ํา  ถาดหลุม  ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะโปรงสะอาดหรือ

ตะแกรงวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือเก็บในภาชนะหรือสถานท่ีท่ีสะอาดและมีการปกปด 

                   ๒๐)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปน

ระเบียบในภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปด  ตั้งสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                   ๒๑)  เขียงตองมีสภาพดี  ไมแตกราวหรือเปนรอง  มีเขียงใชเฉพาะอาหารสุกและ

อาหารดิบแยกจากกัน  มีฝาชีครอบ  ยกเวนครัวท่ีมีการปองกันแมลงวันแลว 

                 จ.  การรวบรวมขยะและน้ําโสโครก 

                   ๒๒)  ใชถังขยะท่ีไมรั่วซึมและมีฝาปดและควรมีถุงพลาสติกสวมไวดานใน 

                   ๒๓)  มีทอหรือรางระบายน้ําท่ีมีสภาพดี  ไมแตกราวระบายน้ําจากหองครัวและท่ี

ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอระบาย  หรือแหลงบําบัดไดดีและตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

โดยตรง 



 
-๑๔- 

 

                   ๒๔)  มีบอดักเศษอาหารและดักไขมันท่ีใชการไดดีกอนระบายน้ําเสียท้ิง 

                 ฉ.  หองน้ํา  หองสวม 

                   ๒๕)  หองน้ํา  หองสวม  ตองสะอาดไมมีกลิ่นเหม็นมีน้ําใชเพียงพอ 

                   ๒๖)  หองสวมตองแยกออกจากหองครัวเปนสัดสวน  ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียม-

ปรุงอาหาร  ท่ีลางและเก็บภาชนะและอุปกรณท่ีเก็บอาหาร  และตองมีอางลางมือท่ีใชการไดดีอยูในบริเวณหอง

สวมท่ีใชไดสะดวก 

                 ช.  ผูปรุง-ผูเสิรฟ 

                  ๒๗)  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ตองแตงกายสะอาดและสวมเสื้อมีแขนท่ีสะอาด 

                  ๒๘)  ผูปรุง  ผูเสิรฟตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือมีเครื่องแบบเฉพาะและผูปรุง

จะตองเก็บผมโดยใสหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

                   ๒๙)  ผูปรุง  ผูเสิรฟตองมีสุขภาพดี  ไมมีโรคติดตอ  ไมเปนโรคผิวหนัง  สําหรับผูปรุง

ตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได 

                   ๓๐)  ผูปรุง  ผูเสิรฟตองมีสุขนิสัยท่ีดีในการปรุงและการเสิรฟท่ีดีตามหลักการ

สุขาภิบาลอาหาร  ตองตัดเล็บใหสั้น  ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน 

ขอ  ๙  ผูใดประสงคจะขอจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนท่ี

ใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ชุด 

(๒)  สําเนาทะเบียนบานพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง  จํานวน  ๑  ชุด 

                     (๓)  ใบรับรองแพทย 

                     (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                     (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

                     (๖)  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจาของกิจการในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับ

ใบอนุญาตดวยตนเอง 

                     (๗)  หลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

   ขอ  ๑๐  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ 

วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไม

สมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตใหแกไขใหถูกตองในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ  พรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

 



 
-๑๕- 

 

      เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ 

          ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ

ตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี                     

ขอ  ๑๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

      ขอ  ๑๒  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

         ขอ  ๑๓  ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชได

เพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

          การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในสามสิบวัน  เม่ือไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาตการขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

 ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับเปนกรณีท่ีมารับขอใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถาไมไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

          ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

          ขอ  ๑๕  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบท่ี

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

          การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข

ดังนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 



 
-๑๖- 

 

          (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินดวย 

         ขอ  ๑๖  เม่ือผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประสงคจะ

เลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืน  ใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายใน  ๑๕  วันกอน

เลิกกิจการหรือโอนกิจการ 

 ขอ  ๑๗   ในกรณี ท่ีปรากฏผู ไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม ถูกตองตามตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ี

กําหนดไวในเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ

สั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 

                      (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตได

อีก 

                      (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕ 

                      (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง

รายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

 ขอ  ๑๙  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยไปรษณียตอบรับ

หรือใหปดคําสั่งไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวา

ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี 

          ขอ  ๒๐  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือ

พ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ชุด 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง  จํานวน  ๑  ชุด 

                       (๓)  ใบรับรองแพทย 



 
-๑๗- 

 

                       (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                       (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

                       (๖)  หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีเจาของกิจการในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับ

ใบอนุญาตดวยตนเอง 

                       (๗)  หลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

          เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

          ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถา

การแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ

แตวันท่ีไดรับแจง 

          ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

          ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทํา

การนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจา

พนักงานทองถ่ิน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล  แตถาผูแจงได

ดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายใน

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

          ขอ  ๒๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ตลอดเวลา  ณ  ท่ีดําเนินกิจการ 

          ขอ  ๒๓  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาการ

สูญหาย  หรือถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

          การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไขดังนี้ 

             (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจา

พนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

                      (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบ

แทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

          ขอ  ๒๔  เม่ือผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืน  ใหแจงใหเจา

พนักงานทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันกอนเลิกหรือโอนกิจการ 

 



 
-๑๘- 

 

          ขอ  ๒๕  ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีไดระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา

พนักงานทองถ่ินและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจา

พนักงานทองถ่ิน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอ

เจาพนักงานทองถ่ิน  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ี

กําหนดซ่ึงตองไมเกินสองปก็ได 

          ขอ  ๒๖  การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินใหทําเปนหนังสือแจงใหผู

แจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทาง

ไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูท่ีตองรับ

หนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลงตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

          ขอ  ๒๗  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมา

แจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

          ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับครบจํานวน 

          ขอ  ๒๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

บานตาล 

          ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และ

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
          

ประกาศ  ณ  วันท่ี  

 

      (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 

เห็นชอบ  
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลําดับ รายการ จํานวนบาท 

๑ 

 

 

 

 

 

๒  

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี

พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและไมใชขายของใน

ตลาด                                         ฉบับละ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

การแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม

เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของ

ในตลาด                                      ฉบับละ 

 

 

 

๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบคําขอขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

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

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

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

โดย........................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

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

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

ตําบล………………………อําเภอ…………….…………..จังหวัด……………………โทรศัพท………………….. 

๒.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 

          (        )   สําเนาบัตรประจําตัว.....................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

                      (        )    สําเนาทะเบียนบาน 

          (        )    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือใหความ

 เห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

                     (        )    ใบมอบอํานาจ( กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

                     (        )    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                     (        )    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

          (        )  เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด   

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

                             (๒ )   …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                                              

 

 

                                                                      (ลงชื่อ)………………………………ผูขอรับใบอนุญาต 

แผนผังที่ตัง้สถานประกอบกจิการ โดยสังเขป 



 
                                                                             (……………………………...) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข     

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                (          ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                   ล ง ชื่ อ …………………………………..เ จ า พ นั ก ง า น

สาธารณสุข 

                                                                          (…………………………………………….) 

                                                                    คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  

        (     ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

        (     ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                                                   ลงชื่อ……………………………………..เจาพนักงานทองถ่ิน 

             (…………………………………………….) 

              วันท่ี........................................................... 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   ( สําหรับเจาหนาท่ี ) 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 

                                                     (          )      ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

 

                                                                            (ลงชื่อ) 

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

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

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   ( สําหรับผูขอรับใบอนุญาต) 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 

                                                     (          )      ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

 ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักทองถ่ินภายใน...............วัน นับแต

วันนี้เปนตนไป 

 

                                                               (ลงชือ่) 

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

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

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี………เลขที..................../.................... 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให……………………………………      สัญชาติ…………………… 

ท่ีอยูเลขท่ี…………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล……………………………. 

อําเภอ………………จังหวัด……………………โทรศัพท…………………….. 

ชือ่สถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 

ตั้งอยูเลขท่ี……………หมูท่ี………ตําบล……………อําเภอ...............จังหวัด...................โทรศัพท...................... 

คาธรรมเนียมปละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...............เลขท่ี……… 

ลงวันท่ี……เดือน………….พ.ศ………………….......... 

(๒) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจ

แกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ คือ 

 ๔.๑....................................................................................................................... 

  ๔.๒....................................................................................................................... 

(๕) .ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี………….เดือน…………......……….พ.ศ………………… 

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเม่ือวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ........................... 

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

                                                                          (………………………………….…….) 

                                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน 

 (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                                                                                                                         

(มีดานหลัง) 



 
    

 

 

 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบคําขอแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

                                                                              วนัท่ี........เดือน.................พ.ศ................. 

(๑)  ขาพเจา....................................................อายุ...........ป  สัญชาติ................................................. 

โดย..................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

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

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

ตําบล..................................อําเภอ..........................จังหวัด ............................................... 

หมายเลขโทรศัพท...................................................ผูขอแจง 

(๒) ชือ่สถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท................................... 

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

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

(๓) พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวดังนี้ 

          (    )  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ.......................) 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

           (    )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดแก

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

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

          (    ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ) 

          (    ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

          (  )  เอ ก ส า ร แ ล ะ ห ลั ก ฐ าน อ่ื น ๆ ต าม ท่ี ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ป ร ะ ก าศ กํ าห น ด ได แ ก

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

                   ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

 

 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

ชือ่สถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท............................................ 

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

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

เลขท่ี.........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ........................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   (        ) ครบ                   (        ) ไมครบไดแก 

๑. ......................................................................................... 

๒.  …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

ชือ่สถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท

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

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

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

เลขท่ี.........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ........................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   (        ) ครบ 

                                         (        ) ไมครบไดแก 

 ๑.  .......................................................................................... 

๒.  ........................................................................................ 

 

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

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

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

 

 

                              

 

 

 



 
 

 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

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

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

สัญชาติ..............อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.........ตําบล....................อําเภอ............................... 

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

ชือ่สถานประกอบกิจการ.......................ประเภท..........................มีพ้ืนท่ี..........ตารางเมตร 

ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี........ตําบล..................อําเภอ....................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท................................ 

เสียคาธรรมเนียมปละ.......................บาท(.............................................)ตามใบเสร็จรบัเงินเลมท่ี............. 

เลขท่ี................ลงวันท่ี................... 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวยคือ 

                         ๓.๑................................................................................................. 

                         ๓.๒................................................................................................ 

(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ........................ 

 

                                                                        (ลงชื่อ)  

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

                                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน   

 (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลาหาก

ฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

                                                                                                                                                           

 

 

 



 
(มีตอดานหลัง) 

  

 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระ

คาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


