เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕9

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
-----------------------------------------

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่
ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พุทธศักราช ๒๕๕9
*************************
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อัน
เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรีย กว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕9”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ ห รื อ บริ เ วณใดๆ ที่ มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ร้านอาหาร” หมายความว่า อาคารที่จัดไว้ เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและ
จาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรมและศูนย์
อาหาร
“แผงลอยจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็นหรือพาหนะอื่นใดที่ขาย
อาหารเครื่องดื่ม น้าแข็งโดยตั้งประจาที่

-2“โรงอาหาร” หมายความว่า สถานที่จัดบริการและจาหน่ายอาหารในหน่วยงานต่างๆได้แก่
โรงเรียน สถาบันการศึกษา สานักงาน โรงงงานบริษัท รวมถึงโรงอาหารในโรงพยาบาลที่จัดบริการให้กับบุคคล
ทั่วไป
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร. หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่ เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง
ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการในข้อ 5 ที่ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ อันเกี่ยวด้วยสถานที่เพื่อการคิดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
6.๑ สถานที่จาหน่ายอาหาร
๑. สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ตึ ก แถวหรื อ อาคารอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงให้คานวณพื้นที่บริเวณที่จาหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบ
กิจการยกเว้นพื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนสาหรับใช้สอยเพื่อการอื่น
๒. สถานที่จาหน่ายอาหารที่มีปริมาณที่คิดพื้นที่ภายในตัวอาคารและรวมพื้นที่รอบ
อาคารที่ใช้สาหรับการค้าอาหารนั้นด้วยถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอนให้คิดแนวเขตของพื้นที่ประกอบกิจการนั้น
๓. สถานที่จาหน่ายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดกันให้คิดพื้นที่ประกอบกิจการรวมกัน
และมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จาหน่ายอาหารฉบับเดียวถ้าอาคารนั้นไม่เชื่อมติดถึงกันให้คิดพื้นที่แต่
ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบับ
๔. สถานที่จาหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารใด ๆ ให้ใช้เลขที่ของอาคารนั้นการ
พิจารณาใบอนุญาตให้พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ที่ประกอบการ ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของเดียวกันหรือไม่ให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบับการคิดพื้นที่ให้คิดพื้นที่ประกอบกิจการ กรณี
อาคารใดที่จัดห้องน้าห้องส้วมรวมซึ่งแยกไว้ต่างหากไม่นับรวมพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมนั้น

-36.๒ สถานที่สะสมอาหาร
๑. สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กรณีว างสิน ค้าเต็มพื้น ที่ หรื อวางสิ นค้าอาหารทั่วๆไปหลายจุดให้คานวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสิ นค้าอาหาร
ทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบกิจกรรมรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมยกเว้น
พื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนสาหรับใช้สอยเพื่อการอื่น
กรณีตั้งวางสินค้าอาหารไม่เต็มพื้นที่หรือตั้งวางเฉพาะที่จุดใดจุดหนึ่งอาทิตู้แซ่โต๊ะ
ชั้นวางสินค้าอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงให้คานวณพื้นที่ที่ตั้งวางสินค้าอาหารนั้นรวมกับพื้นที่ห้องน้าห้องส้วม
และเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมดหากพื้นที่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของพื้นที่ของอาคารทั้งหมดให้คิดพื้นที่ของ
อาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายห้องติดต่อกันกึ่งหนึ่งของพื้นที่ให้หมายถึงกึ่งหนึ่งของ
ห้องที่ตั้งวางสินค้าอาหารนั้น
6.3 สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังสินค้า
๑.กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลังแต่มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวและเป็น
เจ้าของเดียวกันให้คานวณพื้นที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมออกใบอนุญาตสะสม
อาหารฉบับเดียว
๒.กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแต่มีเจ้าของ
หลายเจ้าของให้คานวณพื้นที่ของอาคารโกดังของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมออกใบอนุญาต
ออกใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ
๓.กรณีมีอาคารโกดังหลายห้องและมีเลขที่ของอาคารโกดังแต่ละหลังให้คานวณ
พื้นที่ของอาคารโกดังแต่ละหลังรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมออกใบอนุญาตสะสมอาหารแยกแต่ละโกดัง
๔.กรณีที่มีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดังนั้น ให้คานวณพื้นที่
ของสถานสะสมอาหารของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมออกใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละ
เจ้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาคารหรือตามวิธีการจาหน่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการในข้อ 5 ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประกอบการค้าต้องระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่ถูกต้องตาม
ความหมายของอาหารที่ระบุในพระราชบัญญัติอาหาร และเมื่อจะเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารที่จาหน่ายต้อง
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารก่อนที่จะจาหน่ายอาหารชนิดนั้น
๒. ผู้ประกอบการค้าต้องยื่นแบบแปลนของร้าน แสดงตาแหน่งที่ตั้งของห้องส้วม ห้อง
รับประทานอาหาร ห้องครัว และต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปรุง ประกอบและจาหน่ายอาหารสาหรับ
อาหารประเภทนั้นๆ
๓. ผู้ประกอบการค้าต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและผ่านการ
ตรวจสุขภาพว่าไม่ป่วยเป็นโรคที่กาหนดจึงจะอนุญาตให้จาหน่ายอาหารได้

-4๔. สถานที่ที่เป็นร้านอาหารได้ต้องมีสุขลักษณะและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
4.1 สถานที่รับประทาน เตรียมปรุงประกอบอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและ
จัดเป็นสัดส่วน
(1) ต้องอยู่ห่างไม่ต่ากว่า ๑๐๐ เมตรจากแหล่งน่ารังเกียจ และหรือไม่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่อื่นใด ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
(2) พื้นควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องและไม่มีเศษขยะ
ทาด้วยวัสดุแข็งแรงทาความสะอาดง่ายและพื้นต้องลาดเอียงไปสู่รางระบายน้าและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
(3) กรณีที่มีผนังหรือ เพดาน ต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่มืดทึบ สะอาดไม่
ชารุดและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
(4) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะเตรียมปรุงอาหาร โต๊ะรับประทานอาหารและ
เก้าอี้ ทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถทาความสะอาดได้ทั่วถึง และจัด
บริเวณในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและบริเวณที่ปรุง
อาหารมีแสงสว่างเพียงพอ ควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปล่องระบายควันช่วยระบายอากาศและต้องไม่รบกวน
บริเวณใกล้เคียงด้วย
(5) จั ดให้มีสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการล้ างมือในบริเวณเตรียมปรุง
ประกอบอาหาร
(6) ต้องจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไว้ในที่สามารถหยิบจับได้สะดวก มี
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและถังแก๊สต้องได้มาตรฐาน
4.2 ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้า ห้องส้วม และต้อง
เตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
4.3 ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ
เช่นมีเลขทะเบียนตารับอาหาร(อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.)
4.4 อาหารสด ต้องมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้องล้างให้สะอาดก่อน
นามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรื อใน
ห้องน้า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส
อาหารแห้งเก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
4.5 อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตรต้องมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสาเร็จให้ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตามชนิด
ของอาหารเช่นต้องมีการอุ่นทุก ๒ ชั่วโมงเป็นต้น
4.6 น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มี
ด้ามสาหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เวนติเมตรและต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
4.7 ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะทาความสะอาดขัดถูกาจัดเศษอาหารและ
ไขมัน แล้วล้างด้วยน้าสะอาดอีก 2 ครั้ง โดยน้าที่ใช้ล้างจะต้องเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอ หรือล้างด้วยน้าไหล
โดยที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
4.8 เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี เขียงไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มี
คราบไขมันหรือคราบสกปรกฝังแน่น แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบและผักผลไม้

-54.9 ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาด หรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
4.10 มูลฝอยและน้าเสียทุกชนิดได้รับการกาจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
มูลฝอย มีการเก็บรวบรวมมิดชิดเรียบร้อย ไม่รั่วซึม ไม่มีน้าเสียจากขยะไหล
เลอะเทอะไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นาโรค
น้าเสีย มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากจุดต่างๆที่ใช้การได้ดี ไม่ชารุด มีการ
ดักกรองเศษอาหารเป็นระยะๆและควรติดตั้งบ่อดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม ก่อนระบายน้าเสียลงสู่ท่อระบาย
น้าสาธารณะหรือระบบบาบัดน้าเสีย ไม่ระบายน้าเสียลงสู่แหล่ง น้าสาธารณะประโยชน์โดยตรงเช่นแม่น้า ลา
คลอง เป็นต้น โดยทั้งนี้ต้องตักเศษอาหารและคราบไขมันทิ้งเป็นประจา
4.11 ห้องส้วมสาหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหาร ควรแยกออกจากห้องครัวเป็น
สัดส่วนเฉพาะ ประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิดตรงสู่บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร ที่ล้างที่เก็บ ภาชนะและอุปกรณ์
และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด ต้องสะอาด พื้นผนัง ไม่มีคราบสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้าใช้
อย่างเพียงพอ มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่หรือน้ายาล้างมือใช้ตลอดเวลา
4.12 ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียมอาหาร ผู้ ล้างภาชนะ และที่
ทางานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย สวมเสื้อมีแขน สาหรับผู้ปรุงต้องผูกผ้ากัน
เปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบรวมผมได้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเส้นผมและสิ่งสกปรก
ปนเปื้อนอาหาร
4.13 ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือน้ายาล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
โดยเฉพาะ ก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จาหน่ายอาหารทุกครั้ง และต้องล้างมือให้สะอาดทันทีหลังออกจากห้ อง
ส้วมหรือจับต้องสิ่งสกปรกและใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่สาเร็จแล้วทุกชนิด
4.14 ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบั ติงานที่ มีโ อกาสสั ม ผั ส อาหาร ถ้า ไม่ส ามารถหยุ ดปฏิ บัติ งานได้ ควรไปปฏิบั ติห น้ าที่ อื่นๆแทนจนกว่ า
บาดแผลจะหายสนิ ท จึ ง จะกลั บ มาปฏิบั ติ งานตามปกติ ได้ ทั้ง นี้ผู้ สั มผั ส อาหารต้ อ งตั ดเล็ บสั้ นและไม่ส วม
เครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือเพราะจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้
4.15 ผู้ สั มผั ส อาหารได้แก่ ผู้ ปรุง ผู้ เสิ ร์ฟ ผู้ เตรียมอาหาร ผู้ ล้ างภาชนะและที่
ทางานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคโดยมีน้าและอาหารเป็นสื่อ
ได้ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคผิวหนังที่น่า
รังเกียจ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ต้องหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาดไม่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย
แล้วจึงจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้
5. สถานที่ที่เป็ น ที่ส ะสมอาหารประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ต้องมี สุ ขลั กษณะและ
อุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้( จากคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2549)
5.1 หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการรับสินค้า
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้รับสินค้ามีพื้นผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี และ
สะอาด
(2) ให้มีการ แยกบริเวณรับสินค้าอาหารสดออกจากสินค้าประเภทอื่นหรือ
หากเป็นพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน การับสินค้าที่เป็นอาหารสดให้กระทาต่างเวลากับสินค้าประเภทอื่น
(3) ไม่วางสินค้าประเภทอาหารโดยตรงกับพื้น ต้องมีวัสดุรองรับ

-6(4) ต้ อ งท าความสะอาดรถเข็ น ตะกร้ า ภาชนะใส่ อ าหาร ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก
สุขลักษณะ ทุกครั้งที่ใช้ขนส่ง และจัดให้มีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการป้ายด้วยไม้พันสาลีเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจวิเคราะห์( swab) ภาชนะที่บรรจุอาหารและรถเข็นอาหาร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(5) ทาความสะอาดบริเวณรับสินค้าทุกครั้งภายหลังขนอาหารเสร็จ
(6) ไม่ใช้บริเวณรับสินค้าเป็นทางเก็บขนมูลฝอย หากจาเป็นต้องกาหนดเวลา
ใช้งานแตกต่างกันและทาความสะอาดภายหลังใช้งาน
(7) อาหารสดต้องนาเข้าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
โดยเร็วในที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30นาทีหลังจากรับสินค้า
(8)รถเข็นที่ใช้ขนส่งอาหารต้องไม่ใช้ปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
5.2 หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินค้า ให้เป็นดังนี้
(๑) บริเวณที่ใช้เก็บสินค้าอาหารแห้ง ต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง
สะอาดมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
(2) เก็บสินค้าให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น
สรเคมี เช่นน้ายาทาความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกาจัดแมลงสาหรับใช้ในครัวเรือน ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
เฉพาะ ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหาร
(3) ชั้น วางอาหารแยกประเภทเป็น สั ดส่ ว นและสู งจากพื้ นอย่า งน้อ ย 30
เซนติเมตร
(4) แยกอาหารหรือสินค้าที่หมดอายุหรือชารุดที่รอการเก็บกลับคืนในบริเวณ
หรือภาชนะที่แยกเฉพาะและมีป้ายแสดงชัดเจน
(5) เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ละประเภท ดังนี้
1.อาหารเนื้อสั ต ว์ดิบหรือ ปลาหรื ออาหารทะเลรวมทั้ง ผลิ ต ภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
2.นมและผลิตภัณฑ์พลาสเจอร์ไรซ์และอาหารพร้อมปรุงให้เก็บรักษาที่
อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
3.อาหารแช่ แข็งให้เก็บในตู้หรือห้ องแช่ แข็งที่ อุณหภูมิต่ ากว่ า–18 องศา
เซลเซียส
4.ผัก ผลไม้ ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ
5.อาหารแห้งและอาหารในภาชนะปิดสนิทให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
5.3 หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแต่ง การปรุงและการ
บรรจุหีบห่อให้เป็นดังนี้
(1) บริ เ วณที่ ใ ช้ เ ตรี ย ม การตั ด แต่ ง การปรุ ง และการบรรจุ หี บ ห่ อ สิ น ค้ า
ประเภทอาหารต้องมีพื้นผนังเพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาดมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
(2) แยกสินค้าให้เป็นสัดส่วน ตามประเภทโดยเฉพาะสินค้าเนื้อสัตว์ดิบและ
ผัก ผลไม้
(3) โต๊ะที่ใช้เตรียมตัดแต่งอาหาร ทาด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยา
กับอาหาร มีผิวเรีย บไม่ดูดซึมน้า สภาพดี แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ทาความ
สะอาดก่อนและหลังการใช้งาน

-7(4) มีอ่างล้างอาหารและภาชนะอุปกรณ์ ทาด้วย สแตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทา
ปฏิกิริยากับอาหารสภาพดี แข็งแรง สะอาดระบายน้าได้ดี สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตรแยกระหว่าง
อ่างล้างอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ ผักผลไม้สด และภาชนะและอุปกรณ์และมีการทาความสะอาดก่อนและ
หลังการใช้งาน
(5) อ่างล้างมือมีสภาพดี สะอาด ระบายน้าได้ดี มีก๊อกสภาพดี เปิดปิดโดยไม่
ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ายาฆ่าเชื้อ กระดาษเช็ดมือหรืออุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
(6) มีถังเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(7) อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิดต้องล้างให้สะอาดก่อนและหลังการตัดแต่ง
และต้องบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ สะอาด หลังจากการตัดแต่งและบรรจุแล้วต้อง
เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามข้อ 5.2(5)ทันที
5.4 หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการวางจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารให้
เป็นดังนี้
(๑) การวางจาหน่ายอาหารต้องแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับ
ชนิดอาหารบริเวณที่วางจาหน่ายอาหารต้องมีพื้น ผนังเพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาดมีการระบายอากาศและ
แสงสว่างเพียงพอ
(2) อาหารทุกชนิดต้องมีฉลากแสดงชื่อ -ชนิดอาหาร วันที่ผลิ ต/บรรจุ วัน
หมดอายุ และสถานที่ผลิต/บรรจุ
(3) อาหารหรือสินค้าที่รับมาวางจาหน่ายต้องได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย
สามารถระบุแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆเช่น(ก)หน่วยงานราชการ
เช่นกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้นหรือ (ข)ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของซุปเปอร์มาร์เก็ต
หรือ(ค)ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการ
(4) การจั ด วางอาหารแต่ ล ะประเภทเพื่ อ จ าหน่ า ยให้ จั ด วางให้ ถู ก ด้ ว ย
สุขลักษณะ ดังนี้
1. อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด ต้องไม่ฉีกขาดหรือรั่วซึมและ
วางอย่างมีระเบียบเป็นสัดส่วนและไม่วางแน่นจนเกินไป
2. อาหารแห้งหรืออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ให้วางบนชั้ นหรือโต๊ะ
ที่ทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด ห่างจากสินค้าประเภทสารเคมีที่เป็นพิษ
และต้องไม่วางจาหน่ายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชารุด เสียหาย หมดอายุ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ
3. อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ ให้
วางจาหน่ายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดต้องวางจาหน่ายโดยแช่บนหรือใน
น้าแข็งหรือน้าผสมน้าแข็งหรือในตู้แช่เย็น/แช่แข็ง โดยวางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกระบะใส่อาหารที่มีสภาพดี ผิว
เรียบ สะอาดรวมทั้งต้องทาความสะอาดโต๊ะหรือชั้นหรือตู้หรือกระบะใส่ อาหารทุกวันหรือทุกครั้งที่พบการหก/
รั่ว ของเนื้อสัตว์หรือน้าจากเนื้อสัตว์
4. สัตว์น้าที่มีชีวิตต้องวางจาหน่ายแยกเป็นสัดส่วนในภาชนะที่ไม่รั่วซึม
สะอาด
5. เนื้ อปลาที่ชาแหละแล้ วให้ว างจาหน่ายในภาชนะหรือวัสดุอื่นที่นา
ความเย็นได้ดี สะอาดวางบนน้าแข็งและไม่วางเนื้อปลาซ้อนกันเกินกว่า 1 ชั้น

-86. อาหารพร้อมปรุงต้องแยกส่ วนประกอบของเนื้อสัตว์ดิบ ปลาและ
อาหารทะเลดิบโดยบรรจุในภาชนะเฉพาะเช่นถุงพลาสติก เป็นต้น แล้วจึงบรรจุรวมกันกับส่วนประกอบอื่นใน
ภาชะรวมเดียวกัน
7. สลัดผักสด ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นวางและภาชนะบรรจุผักผลไม้ต้อง
ทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร นาความเย็นได้ดี ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้า มีสภาพดี สะอาดโต๊ะหรือชั้นวาง
ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และมีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนจากการไอ จาม(Sneeze guard)
โดยไม่มีช่องว่างจากขอบอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนจากการไอจามถึงพื้นชั้นวางไม่เกิน 30 เซนติเมตร แยก
บรรจุผักหรือผลไม้ตามประเภทไม่ปะปนกันในตู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส หากใช้น้าแข็งต้องฝัง
ภาชนะบรรจุในน้าแข็ง ให้ลึกเกินกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของภาชนะ ไม่วางจาหน่ ายอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่
ส่วนประกอบของสลัดผักในบริเวณที่จาหน่ายสลัดผัก สาหรับน้าสลัดที่ไม่บรรจุในภาชนะปิดสนิทต้องวาง
จาหน่ายที่อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส ให้เปลี่ยนภาชนะใหม่ทุกครั้งที่เติมอาหาร โดยไม่นาอาหารมาเติม
ในภาชนะบรรจุเดิม
8. ผัก ผลไม้ ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกล่องหรือกระบะที่ทาด้วยวัสดุที่
ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีสภาพดี สะอาด และแยกตามประเภทไม่
ปะปนกัน รวมทั้งไม่วางจาหน่ายผักผลไม้ที่เน่าเสียหรือขึ้นรา
9. ไข่ดิบ(ในกรณีที่วางจาหน่ายรวมกับอาหารประเภทอื่น)ต้องบรรจุใน
ภาชนะกระดาษหรือพลาสติก หากพบว่ามีการแตกชารุดของไข่ต้องเก็บออกทันทีและมีการทาความสะอาดชั้น
ที่วางจาหน่ายอยู่เสมอ
10. ขนมอบ(เบเกอรรี่) ขนมหวานอื่นๆให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือถาดที่
ทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบมีสภาพดี สะอาด ส่วนขนมที่ไม่ได้บรรจุใ นถุงหรือกล่องต้องวาง
จาหน่ายในตู้หรือมีการปกปิด
11. อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงชนิดแช่แข็ง ต้องบรรจุปิดสนิทและมีป้าย/
เครื่องหมายแสดงว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง มีตู้แช่แยกเฉพาะจากอาหารสาหรับคนบริโภค
(5) การจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จหรือพร้อมบริโภค ต้องปรุงจาหน่ายวันต่อ
วันและวางบนโต๊ะหรือชั้นที่สูง จากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีการปกปิดและอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
คืออาหารบริโภคเย็นต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส อาหารบริโภคร้อน ต้องอุ่นให้ร้อน โดยวัด
อุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารนั้นได้ไม่น้อยกว่า 74 องศาเซลเซียส
(6) รั ก ษาอุณ หภูมิ ของตู้ เย็ น หรื อตู้ แช่ ส าหรั บ อาหารที่ ว างจาหน่ ายแต่ ล ะ
ประเภท ดังนี้
1.ประเภทอาหารเนื้อสัตว์ดิบและผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่ 5
องศาเซลเซียส
2.ประเภทอาหารนมและผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ อุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่ 5 องศาเซลเซียส
3.ประเภทอาหาร อาหารพร้อมปรุง อุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่ ต่ากว่า 7
องศาเซลเซียส
4.ประเภทอาหาร ผั ก ผลไม้ อุ ณหภู มิ ในตู้ เย็ น/ตู้ แช่ ต่ ากว่ า 10 องศา
เซลเซียส

-95.ประเภทอาหาร ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง/อื่นๆอุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่
ต่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
5.5 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังนี้
(1) ผู้สัมผัสอาหาต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็น
โรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่ออันได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด
ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งรวมถึงโรค
ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(2)ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่นใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยใน
การหยิ บ จั บ อาหารปรุ งสุ ก ไม่ใช้ มือ หยิ บ จั บ อาหารโดยตรงล้ า งมื อด้ว ยน้ าและสบู่ทุก ครั้ งก่อ นปฏิบัติ งาน
ภายหลังการใช้ห้องน้า ห้องส้วมและภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
(3) ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ใส่ผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
(4) เจ้าของหรือผู้ ดูแลหรือผู้ประกอบการและผู้ สัมผัส อาหารต้องผ่ านการ
ฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
5.6 ตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งหรือห้องแช่เย็นหรือห้องแช่แข็ง สาหรับเก็บสินค้า
อาหารหรือสาหรับวางจาหน่ายอาหารต้องมีลักษณะดังนี้
(1)โครงสร้ า งภายในต้ องท าด้ ว ยวั ส ดุ ผิ ว เรี ย บ มีส ภาพดี สะอาดสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดได้
(2) ไม่มีน้าแข็งเกาะหนาเกินกว่า 1 นิ้ว
(3) กรณีเป็นห้องเย็น พื้นต้องไม่มีน้าเฉอะแฉะ สะอาดและไม่วางอาหารบนพื้น
(4) ประตูและขอบยางห้องเย็นหรือตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งมีสภาพดี สะอาด
(5) มีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในบริเวณที่สามารถอ่านอุณหภูมิได้ตลอดเวลา
จากภายนอก
(6) มี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ อ ย่ า งสม่าเสมอและมี ต ารางบั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ ที่
สามารถตรวจสอบได้
5.7 วัสดุอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ในการตัดแต่งอาหารทุกชนิดเช่น มีด เขียง เครื่อง
บด/หั่นเป็นต้นต้องทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ
เนื้อสัตว์สุกและผัก ผลไม้ ให้ล้างทาความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อน/หลังการใช้งาน และจัดเก็บให้
ถูกสุขลักษณะรวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใช้งาน
5.8 จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์หยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุที่ไม่ทา
ปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาดและเพียงพอในการหยิบจับอาหารสาหรับผู้บริโภค ในบริเวณที่จัดสาหรับ
ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เองเช่น อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เป็นต้น และมีการล้างอย่างย้อยทุก 4 ชั่วโมง
และจัดให้มีคาเตือนสาหรับผู้บริโภคเพื่อป้องกันการหยิบจับอาหารด้วยมือ วางไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
รวมทั้งให้มีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจาหน่ายและช่วยเหลือลูกค้าในบริเวณนั้นด้วย

-105.9 จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เอง สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร พร้อมสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ายาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ และต้องทาความสะอาดทุก
ครั้งก่อนและหลังใช้งาน
5.10 คุณภาพน้าดื่มหรือน้าใช้หรือน้าแข็ง ให้เป็นดังนี้
1.ในกรณีที่จัดน้าดื่มไว้บริการ ต้องเป็นน้าดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่ใช้ดื่มน้าที่
เป็นแบบใช้ครั้งเดียว
2.มีน้าใช้ที่สะอาดสาหรับล้างอาหารและอุปกรณ์
3.น้าแข็งที่ใช้แช่อาหารต้องสะอาดมีคุณภาพเทียบเท่าน้าแข็งสาหรับบริโภค
5.11 ต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาล ดังนี้
1. ระบบระบายน้าทิ้งต้องมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหารและรางหรือ
ท่อระบายน้าไม่มีการอุดตัน ไม่มีน้าขัง
2. มีบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดี มีการตักไขมันและทาความสะอาดเป็นประจา
3. ห้องน้าห้องส้วมสาหรับผู้บริโภคและพนักงานต้องแยกจากกันมีสภาพดี
สะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
4. มี ก ารจั ด การมู ล ฝอย โดยต้ อ งมี ถั ง แยกเก็ บ ประเภทมู ล ฝอยสด
(Garbage)หรือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้และมูลฝอยแห้ง( Rubbiah) หรือมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และมี
ป้ายบอกชัดเจน ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมีสภาพดี ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดต้องใช้ถุงพลาสติกรองรับด้านในถัง
และมีรถเข็นมูลฝอยโดยเฉพาะ ไม่ใช้ร่วมกับรถขนอาหาร
5.12 มีระบบการควบคุม ป้องกันและกาจัดสัตว์แมลงนาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานที่ ที่ เ ป็ น โรงอาหารได้ ต้ อ งมี สุ ข ลั ก ษณะและอุ ป กรณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไป
1.พื้น ผนัง เพดานในบริเวณที่รับประทานอาหารต้องไม่มีคราบสกปรกหรือ
หยากไย่ ไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร ไม่มีน้าขัง ไม่มีบริเวณที่ชารุดจนเป็นแหล่งของความสกปรกไม่มีวัสดุหรือ
สิ่งของวางเกะกะและไม่มีเศษขยะเศษอาหาร
2.โต๊ะเก้าอี้ สาหรับรับประทานอาหารอยู่ในสภาพดีมั่นคงแข็งแรง พื้นผิวเรียบ
ไม่หลุดหรือลอกหรือถลอกจนก่อให้เกิดความสกปรกไม่มีคราบเศษอาหารหรือคราบสกปรกทิ้งไว้นานจนทา
ความสะอาดยากและจัดเป็นระเบียบ
3.มีการระบายอากาศที่ดี และสาหรับห้องรับประทานอาหารที่มี
เครื่องปรับอากาศต้องมีเครื่องดูดอากาศ รวมทั้งติดตั้งเครื่องหมายห้าสูบบุหรี่ไว้ด้วย
ข. สถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร
4.บริเวณห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้เตรียมปรุง ประกอบอาหารต้องจัดเป็น
ระเบียบ ผนังเพดานไม่มีคราบสกปรก คราบไขมันหรืออยากไย่ พื้นต้องเป็นวัสดุถาวร แข็งเรียบและต้องไม่
ชารุดจนเป็นแหล่งของความสกปรก ไม่มีเศษขยะ เศษอาหารและคราบสกปรก
5.มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจากการทาอาหารได้ดีเช่นมีปล่อง
ระบายควันหรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี

-116.ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น ไม่วางอาหารและภาชนะที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารบนพื้น
7.โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต้องทาด้วยวัสดุที่ทาความ
สะอาดง่าย มีสภาพดีและพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ค.ตัวอาหาร น้า น้าแข็ง เครื่องดื่ม
8.อาหารและเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขทะเบียนตารับ
อาหารโดยจะต้องมีอักษรและเลขกากับเช่น อย.หรือมีเครื่องหมายรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก)
หรือมีการรับรองของทางราชการ
9.อาหารสด เช่นเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้และอาหารแห้งต้องมีคุณภาพดี แยกเก็บ
เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตรหรือเก็บในตู้เย็นถ้าเป็นห้องเย็นต้องวาง
อาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร สาหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง
10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบสูง
จากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
11. อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
12. มีตู้สาหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว โดยอย่างน้อยต้องมี 4 ด้านคือ
ด้านข้าง 2 ด้าน ด้านบน และด้านหน้าและด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก สาหรับด้านหลังอาจใช้เป็นตะแกรง
มุ้งลวดก็ได้
13 น้าดื่ม เครื่องดื่ม น้าผลไม้ ต้องสะอาดใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อก
หรือทางเทรินน้าหรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับตัก โดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60เซนติเมตร
14. น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมีอุปกรณ์ที่มี
ด้ามสาหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตรและต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
ง. ภาชนะอุปกรณ์
15. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาม ชาม ช้อนและส้อมต้องทาด้วยวัสดุที่ไม่มีพิษภัย
เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน สังกะสีเคลือบขาว สาหรับ
ตะเกียบต้องเป็นไม้ไม่ตกแต่งสีหรือพลาสติกขาว
16.ภาชนะใส่น้าส้มสายชู น้าปลาและน้าจิ้มต้องทาด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบ
ขาวมีฝาปิดและช้อนตักทาด้วยกระเบื้องเคลือบขาวหรือสแตนเลส สาหรับเครื่องปรุงรสอื่นๆต้องใส่ในภาชนะที่
ทาความสะอาดง่ายมีฝาปิดและสะอาด
17.ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1ล้าง
ด้วยน้ายาล้างภาชนะและขั้นตอนที่ 2ล้างด้วยน้าสะอาด 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้าไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
18.ใช้อ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้าที่ใช้การได้ดี อย่างน้อย 2 อ่าง
19.จาน ชาม ถ้วย แก้วน้า ถาดหลุมฯลฯเก็บคว่าในภาชนะโปร่งสะอาดหรือ
ตะแกรงวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตรหรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดและมีการปกปิด

-1220.ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
21. เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและ
อาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว
จ. การรวบรวมขยะและน้าโสโครก
22. ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดและควรมีถุงพลาสติกสวมไว้ด้านใน
23. มีท่อหรือรางระบายน้าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าวระบายน้าจากห้องครัวและที่
ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบาบัดได้ดีและต้องไม่ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยตรง
24.มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน้าเสียทิ้ง
ฉ. ห้องน้า ห้องส้วม
25. ห้องน้า ห้องส้วม ต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นมีน้าใช้เพียงพอ
26.ห้องส้วมต้องแยกออกจากห้องครัวเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่
เตรียม-ปรุงอาหาร ที่ล้างและเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่เก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีอยู่ใน
บริเวณห้องส้วมที่ใช้ได้สะดวก
ช. ผู้ปรุง-ผู้เสิร์ฟ
27.ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ต้องแต่งกายสะอาดและสวมเสื้อมีแขนที่สะอาด
28.ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบเฉพาะและผู้ปรุง
จะต้องเก็บผมโดยใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม
29.ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สาหรับผู้
ปรุงต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้
30.ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟต้องมีสุขนิสัยที่ดีในการปรุง-และการเสิร์ฟที่ดีตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร ต้องตัดเล็บให้สั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง จานวน 1 ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์
๔. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๖. หนั ง สื อ มอบอ านาจ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของกิ จ การในกรณี ที่ เ จ้ า ของกิ จ การไม่ ม ายื่ น ขอรั บ
ใบอนุญาตด้วยตนเอง
๗.หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด

-13ข้ อ 8 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ อายุใ บอนุ ญ าต ให้ เ จ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตให้แก้ไขให้ถูกต้องในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งอนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้ องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 11 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคา
ขอพร้ อมกับ เสียค่าธรรมเนีย มแล้ว ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ งไม่ต่ออายุ
ใบอนุ ญาตการขอต่อใบอนุ ญาตและการอนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
ข้อ ๑2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญ าตสาหรับเป็นกรณีที่มารับขอใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑3 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

-14(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ข้อ ๑4 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต จัดตั้งสถานประกอบการอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕
วันก่อนเลิกกิจการหรือโอนกิจการ
ข้อ ๑5 ในกรณีที่ ป รากฏผู้ ไ ด้รับ ใบอนุญาตไม่ ปฏิบั ติห รือ ปฏิบั ติไม่ ถูกต้ องตามตามบทแห่ ง
พระราชบั ญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรื อ ประกาศกระทรวงที่อ อกตามความแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กาหนดไว้ในเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๑6 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้อีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๑7 คาสั่ งพั กใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่ งเพิกถอนใบอนุญ าตให้ ทาเป็ นหนั งสื อ แจ้ งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ รั บ ใบอนุญาตหรือผู้ รับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ งดังกล่ าวให้ ส่ งคาสั่ งโดย
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ให้ ปิ ดค าสั่ ง ไว้ใ นที่ เ ปิ ดเผยเห็ นได้ ง่ า ย ณ ภู มิ ล าเนาหรื อส านั ก ท าการงานของผู้ รั บ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่
กรณี
ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับ เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์
๔. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)

-15๖. หนังสื อมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่น
ขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
๗. หลักฐานอื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามวรรค
หนึ่งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทา
การนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้งเจ้าพนักงานท้ องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวั นทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้ าพนั ก งานท้อ งถิ่น ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ องถิ่ นมี อานาจสั่ ง ให้ ก ารแจ้ง ของผู้ แ จ้ง เป็ น อัน สิ้ น ผลแต่ถ้ า ผู้ แ จ้ง ได้
ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒0 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ตลอดเวลา ณ ที่ดาเนินกิจการ
ข้อ ๒1 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่า
การสูญหาย หรือถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธี การ
และเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจ้งนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒2 เมื่อผู้แจ้ง ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันก่อนเลิกหรือโอนกิจการ
ข้อ ๒3 ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใด ดาเนินกิจการตามที่ได้ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ ดาเนินการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559
หนังสือรับรองการแจ้ง (พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร)
ลาดับที่

ประเภทกิจการ

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ
(บาท ต่อปี)

สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
๑.

มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 - 50 ตารางเมตร
มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร
มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559
ใบอนุญาต (พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร)
ลาดับที่

ประเภทกิจการ

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท ต่อปี)

สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
๑.

มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐1 - ๓๐๐ ตารางเมตร
มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐1 - ๔๐๐ ตารางเมตร
มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๔๐1 ตารางเมตร
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