
ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง  การด าเนินการควบคุมสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  และสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ.2549 

******************************************** 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 67 และมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5  พ.ศ.2546  ประกอบกบัมาตรา 40 แห่ง

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  จึงออกขอ้บญัญติัองคก์าร

บริหารส่วนต าบลไว ้ โดยความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  และนายอ าเภอเมือง

ลพบุรี ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เร่ือง 

การด าเนินการควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2549” 

 ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  เม่ือ

ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้ 

 ขอ้ 3 บรรดาขอ้บญัญติั ระเบียบ  ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีตราไวใ้นขอ้บญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดั หรือแยง้

กบัขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในขอ้บญัญติัน้ี 

   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ 

   “เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่ เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

   “ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการหรือเจา้พนกังาน

ของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

   “อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือส่ิงท่ีสร้าง

ข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

   “ตลาด” หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้เป็นท่ีชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินคา้ ประเภท

สัตว ์เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้หรืออาคาร อนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแลว้ หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี 

ไม่วา่จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับให้

ผูค้่าใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ า  หรือเป็นคร้ังคราว  หรือตามวนัท่ีก าหนด 

   “สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีไม่ใช่ท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ  และจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคได้

ทนัที ทั้งน้ี  ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือ น าไปบริโภคท่ี



อ่ืนก็ตาม 

   “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีไม่ใช่ท่ีหรือทาง

สาธารณะ ท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้  หรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใดซ่ึง

ผูซ้ื้อตอ้งน าไปประกอบหรือปรุง  เพื่อบริโภคในภายหลงั 

 ขอ้ 5 ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้

สถานท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีไม่เกิน 200  ตารางเมตร  ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับหนงัสือรับรอง

การแจง้การจดัตั้ง 

 ขอ้ 6 ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารท่ีไดรั้บใบอนุญาต หรือหนงัสือ

รับรองการแจง้และผูจ้  าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 

 ขอ้ 7 ผูใ้ดประกอบการจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารอยูก่่อนแลว้ ก่อนวนัใชข้อ้บญัญติั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี ตอ้งยืน่เร่ืองราวขอรับใบอนุญาต หรือหนงัสือรับรองการแจง้ดงักล่าวภายใน 90 

วนั นบัตั้งแต่วนัประกาศ 

 ขอ้ 8 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจผอ่นผนัผูข้อรับใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เท่าท่ี

เห็นสมควร หรือจะเปล่ียนแปลงอยา่งใด  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินการควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 

 ขอ้ 9 เพื่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์  ของค าอนุญาตหรือ

การแจง้แลว้ ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ใหอ้อกใบอนุญาตหรือออก

หนงัสือรับรองการแจง้แลว้แต่กรณี ใบอนุญาตใหมี้อาย ุ1 ปี  นบัแต่วนัท่ีท่ีออกใบอนุญาต  เม่ือผูรั้บ

ใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบการคา้ต่อไป  ใหย้ืน่ค  าร้องบอกเลิกการด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน  และหากจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีจ าหน่ายอาหารจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใด  ให้

ยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขอ้ 10 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งยื่นค า

ขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับใบแทนภายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีทราบถึง  สูญหาย  ถูก

ท าลาย  หรือช ารุด 

 ขอ้ 11 เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี  ก าหนดใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

   11.1 เขา้ไปตรวจตราสุขลกัษณะดา้นสุขาภิบาลอาหารของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 



   11.2 ตรวจดูหนงัสือรับรองการแจง้หรือใบอนุญาตหรือเง่ือนไข  เพื่อพิจารณาวา่สถานท่ี

จ าหน่ายอาหารดงักล่าว  ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินหรือเง่ือนไขหรือไม่ 

   11.3 กรณีพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขออก

ค าแนะน าหรือตกัเตือนต่อผูป้ระกอบการได ้

   11.4 อาจเก็บตวัอยา่งอาหาร เพื่อการตรวจวเิคราะห์ในปริมาณพอสมควร โดยไม่ตอ้งใช้

ราคาได ้ในกรณีเห็นวา่มีความจ าเป็น 

   11.5 อาจท าการยดึหรืออายดัสินคา้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี  หรือเพื่อการ

ท าลายไดต้ามความจ าเป็น 

 ขอ้ 12 ในกรณีท่ีมีการแนะน าเม่ือครบก าหนดและผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ใหร้ายงานและเสนอใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินออกค าสั่งใหผู้ป้ระกอบการปรับปรุงแกไ้ขภายในก าหนด  ซ่ึงตอ้งไม่นอัยกวา่ 7 วนั 

 ขอ้ 13 สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายอาหาร  หรือผูช่้วยจ าหน่ายอาหาร ตอ้งไม่ป่วยเป็น

โรคติดต่อ  เช่น โรคพยาธิ โรคไวรัสตบัอกัเสบ โรควณัโรค เป็นตน้  เม่ือเจบ็ป่วยตอ้งรักษาใหห้ายเป็นปกติ

ก่อนท่ีจะปรุงประกอบอาหาร  ตอ้งแต่งกายสะอาด  ตอ้งไม่ใชมื้อหยบิจบัอาหารขณะท่ีปรุงหรือจ าหน่าย

อาหารมือและเล็บตอ้งสะอาด  ไม่เป็นแผลฝีหนองท่ีอาจแพร่เช้ือโรคได ้ หา้มสูบบุหร่ีในระหวา่งการปรุง 

ประกอบ จ าหน่ายหรือเสริฟอาหาร 

  ขอ้ 14 ผูป้ระกอบการคา้อาหาร ตอ้งมีบตัรประจ าตวั  โดยผา่นการทดสอบและตรวจสุขภาพ

ร่างกาย  ซ่ึงออกโดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ตอ้งติดใหเ้ห็นไดง่้ายและมีการต่ออายบุตัรทุกปี 

  ขอ้ 15 สุขลกัษณะของสถานท่ีและการใชก้รรมวธีิการจ าหน่ายอาหาร  ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บ

สะสมอาหารวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะน ้าใชแ้ละของใชต่้าง ๆ 

    15.1 สถานท่ีรับประทานอาหาร  ตอ้งใชโ้ตะ๊  เกา้อ้ีท่ีสะอาด  แขง็แรง  เป็นระเบียบรวมทั้ง

ครัวปรุงอาหาร้องสะอาดเป็นระเบียบ 

    15.2 การจ าหน่าย  ปรุง  ท า  ประกอบ  เก็บสะสมอาหาร  และการลา้งภาชนะอุปกรณ์ตอ้ง

สูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  60  เซนติเมตร  

    15.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองปรุงรส  ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทตอ้งมีเลขทะเบียนต ารับ

อาหาร  อาหารสดประเภทเน้ือตอ้งเก็บในภาชนะท่ีปกปิด ณ อุณหภูมิต ่ากวา่ 7.2 องศาเซนเซียส  ส่วนอาหาร

ท่ีปรุงส าเร็จแลว้  ตอ้งเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิด 

    15.4 น ้าด่ืม  เคร่ืองด่ืม  น ้าผลไมต้อ้งสะอาด  ใส่ในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปกปิด  มีอุปกรณ์ท่ี

มีดา้มส าหรับคีบหรือตกัโดยเฉพาะ 



    15.6 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือใส่เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  ตอ้งใชว้สัดุท่ีมีการออกแบบท่ีถูก

หลกัสุขาภิบาลอาหารและปลอดภยั  ภาชนะท่ีใชแ้ลว้ตอ้งลา้ง  และเก็บใหถู้กหลกัสุขาภิบาลและ

ปลอดภยั  ส่วนภาชนะประเภทใชแ้ลว้ทิ้งหา้มน ากลบัมาใชใ้หม่ 

    15.7 ตอ้งจดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่ร่ัวซึมมีฝาปิด  และตอ้งมีการรวมรวมและก าจดัท่ี

ถูกตอ้งและตอ้งมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้น  รางระบายน ้าท่ีพกัมูลฝอย  หอ้งน ้า  หอ้งส้วมไม่ให้

มีกล่ินเหมน็และสะอาดอยูเ่สมอ 

    15.8  หา้มมิใหน้ าสัตวเ์ล้ียงเช่น  สุนขั  หรือแมว  เขา้มาในร้านอาหาร 

  ขอ้ 16 สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  ตอ้งจดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพและเหตุร าคาญอนั

เน่ืองมาจากการปรุง  ประกอบ  จ าหน่ายและเก็บอาหาร 

  ขอ้ 17 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจออกค าสั่งใหพ้กัใชใ้บอนุญาต (กรณีสถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีพื้นท่ี

เกินสองนอ้ยตารางเมตร)  หรือสั่งใหห้ยดุกิจการ (กรณีท่ีสถานท่ีจ าหน่ายอาหารมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตาราง

เมตร)  หรืออาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ไดแ้ลว้แต่กรณี  ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 

  ขอ้ 18 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บญัญติัน้ี  มีความผดิตามมาตรา  72  และ  73  แห่ง

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ขอ้ 19 กรณีท่ีเป็นความผิดตามขอ้บญัญติัน้ี  ถา้เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก  หรือไม่

ควรถูกฟ้องร้อง  ก็อาจส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  มีอ านาจเปรียบเทียบส าหรับคดีท่ีมีโทษปรับ

สถานเดียว  หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน   หรือปรับไม่เกินสองพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  ใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับไดด้ว้ยเม่ือเสียค่าปรับ

ตามท่ีเปรียบเทียบภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบปรับนั้น  ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยนิยอมแลว้  ไม่ช าระเงิน

ค่าปรับภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ใหด้ าเนินคดีต่อไป  ทั้งน้ีตามมาตรา 85  แห่งพระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535  

  ขอ้ 20  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้รักษาราชการแทนขอ้บญัญติัน้ี 


