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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง สถานที่จําหน"ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
..............................................................
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัตวิ าดวย สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
เป(นเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประกอบกับเพื่อใหเทศบัญญัติมีความ
เป(นป3จจุบันทันตอสถานการณ6ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตลอดจนเพื่อประโยชน6ในการควบคุมหรือ
กํ า กั บ ดู แ ลสถานที่ จํ า หนายอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบั ง
ซึ่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยการตราเป(นเทศบัญ ญัติ จึง ตรา
เทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง สถานที่จําหน"ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
................................................................
โดยที่เป(นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง วาดวย สถานที่จําหนาย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป(นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง และผูวาราชการจังหวัด
ชลบุรี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ข*อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กวา“เทศบั ญ ญั ติเ ทศบาลนครแหลมฉบั ง เรื่ อ ง สถานที่
จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข*อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง นับแตประกาศไวโดย
เปHดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง แลวเจ็ดวัน
ข*อ ๓ นับตั้งแตนี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิก “เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๓๗”
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ข*อ ๔ ในเทศบัญญัติ
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลนครแหลมฉบัง
“เจ*าพนักงานท*องถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
“เจ*าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
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“สถานที่จําหน"ายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซือ้ สามารถ
บริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเป(นการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือ
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช
ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป(นของสด หรือของแหง หรืออาหารใน
รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือป3สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ง
อื่นใดซึ่งเป(นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูล ฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสิ น คา
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว6ห รือซากสัตว6 รวมตลอดถึง สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก
สถานที่จําหนายอาหารและหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข*อ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ถาสถานที่
ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
แจงกอนการจัดตั้ง
ข*อ ๖ ความในขอ ๕ ไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เป(นอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ข*อ ๗ ผูใดประสงค6 จะขอใบอนุญ าตตามขอ ๕ จะตองยื่ น เอกสารและหลั กฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตหรือแบบขอรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) สําเนาทะเบียนบาน
(๔) ใบรับรองแพทย6 ซึ่งรับรองการไมเป(นเป(นโรคติดตอรายแรง
(๕) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด กรณีนิติบุคคล
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(๖) หนั ง สื อมอบอํ า นาจ พรอมสํ า เนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชนและสํ า เนา
ทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถยื่นคําขอไดดวย
ตนเอง
(๗) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตออายุใบอนุญาต
(๘) สําเนาใบอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๙) อื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ข*อ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ6ดังตอไปนี้
๘.๑ สถานที่สะสมอาหาร ตองมีลักษณะตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูซึ่งไดรับ
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเป(นอันตรายตอสุขภาพ เชน ใกลกับที่ฝ3ง
หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว6หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเป(นอันตราย
ตอสุขภาพ พรอมระบุระยะทาง
(๒) พื้นและผนังเพดานทําดวยวัสดุคงทนถาวร ทําความสะอาดงาย และ
น้ําขังอยูไมได
(๓) จัด ใหมีร ะบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ เพื่อใหน้ําไหลลงสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะหรือบอรับน้ําไดสะดวก
(๔) จั ด ใหมี แ สงสวาง และทางระบายอากาศใหเพี ย งพอ และถู ก
สุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) ถาขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่สะสมอาหาร และทําใหสุขลักษณะ
ของสถานที่ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปดวย จะตองแจงและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
ดําเนินการ
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ เกี่ยวดวยสุขลักษณะ
๘.๒ สถานที่ จํ า หน" า ยอาหาร ตองมี ลั ก ษณะตาง ๆ ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมี
ลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ ๘.๑
(๒) แผนผัง สถานที่จํ าหนายอาหารโดยรวม โดยตองแสดงที่ ตั้ง ของ
หองน้ํา หองสวม หองรับประทานอาหาร หองครัว
(๓) จัดใหมีโตPะ เกาอี้หรือที่นั่งอยางอื่น ซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและ
เป(นระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
(๔) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ตองมีพื้นผิวที่เรียบไมดูดซึมน้ําและ
ทําความสะอาดงาย
(๕) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณ6เครื่องใชตางๆที่ใชในการทํา ประกอบ
ปรุง เก็บและใชในการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จั ด ใหมี บ ริ เ วณและที่ สํ า หรั บ ทํ า ความสะอาดภาชนะ ตลอดจน
อุปกรณ6เครื่องใชตางๆ ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๗) จัดใหมีน้ําใชที่เพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา
(๘) จัดใหมีอางลางมือ และหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ
(๙) จั ด ใหมี ที่ พั ก น้ํ า โสโครก และระบบการระบายน้ํ า เสี ย ที่ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล มีการดักมูลฝอย หรือที่ดักไขมัน หรือการกระทําอื่นใดอันเป(นการกําจัดน้ําโสโครก
(๑๐) จัดใหมีอุปกรณ6ดับเพลิง โดยติดตั้งในที่ที่สะดวกตอการใชงานเมื่อ
เกิดเพลิงไหม และตองมีการตรวจสอบอุปกรณ6ดับเพลิงใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ
(๑๑) จัดใหมีการปQองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปQองกันไมใหเกิดเหตุ
รําคาญเนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุข ลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร
๘.๓ หลัก เกณฑ8ด*า นสุขาภิบาลอาหาร สํ า หรับ ร*า นอาหารทั่ว ไป ตองมี
ลั ก ษณะตาง ๆ ตามคํ า แนะนํ า ของผู ซึ่ ง ไดรั บ ไดรั บ แตงตั้ ง จากเจาพนั ก งานทองถิ่ น เจาพนั ก งาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตอง
สะอาดเป(นระเบียบ และจัดเป(นสัดสวน
(๒) ไมเตรียมปรุง อาหารบนพื้น บริเวณหนา หรือในหองน้ํา หองสวม
และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตPะที่สูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๓) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของ
ทางราชการ เชน เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
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(๔) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหาร
ประเภทตางๆ ตองแยกเก็ บ เป( น สั ด สวน อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว6 ดิ บ เก็ บ ในอุ ณ หภู มิ ที่ ต่ํ า กวา
หาองศาเซลเซียส
(๕) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปHด ใชอุปกรณ6ที่มี
ดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๖) น้ําแข็ง ที่ใชบริโ ภคตองสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปHด ใช
อุปกรณ6ที่มีดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือ
ลางดวยน้ําไหล และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๘) เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตว6สุก เนื้อสัตว6ดิบ
และผัก ผลไม
(๙) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวาง
เป(นระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปHดเก็บสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๑๐) มู ล ฝอย และน้ํ า เสี ย ทุ ก ชนิ ด ไดรั บ การกํ า จั ด ดวยวิ ธี ที่ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล
(๑๑) หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลาง
มือที่ใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากัน
เปRSอนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
(๑๓) ผู สั ม ผั ส อาหารตองลางมื อ ใหสะอาดกอนเตรี ย มปรุ ง ประกอบ
จําหนายอาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณ6ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด
(๑๔) ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปTวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภค
โดยมีน้ําและอาหารเป(นสื่อ ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด
๘.๔ หลักเกณฑ8ด*านสุขาภิบาลอาหาร สําหรับโรงอาหาร หรือศูนย8อาหาร
ตองมีลักษณะตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูซึ่งไดรับไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. สถานที่เตรียมอาหาร รับประทานอาหาร
(๑) สถานที่รับประทานอาหารปรุงอาหาร และบริเวณทั่วไปรวมตลอด
ถึงโตPะ เกาอี้ จะตองสะอาด เป(นระเบียบ
(๒) จั ด ใหมี ก ารระบายอากาศในการปรุ ง หรื อ เตรี ย มอาหาร และ
สําหรับหองรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องดูดอากาศ รวมทั้งติดเครื่องหมาย
“หามสูบบุหรี่” ไวดวย
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(๓) ไมเตรียมและปรุงอาหารบนพื้น
(๔) โตPะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวยวัสดุที่ทํา
ความสะอาดงาย (เชนสแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดีและพื้นโตPะตองสูง จากพื้นอยางนอยหกสิบ
เซนติเมตร
ข. ตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องดื่ม
(๑) น้ําและเครื่องดื่มตองมีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
(๒) อาหารสด เชน เนื้อสัตว6 ผักสด ผลไม และอาหารแหงมีคุณภาพดี
แยกเก็บเป(นสัดสวนไมปะปนกันวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร หรือเก็บในตูเย็น ถาเป(นหอง
เย็นตองวางอาหารสูงจากพื้นอยางนอยสามสิบเซนติเมตร สําหรับอาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามา
ปรุง
(๓) อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปHดสนิท มีคุณภาพดีเก็บ
เป(นระเบียบสูงจากพื้นอยางนอยสามสิบเซนติเมตร
(๔) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปHด วางสูง
จากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
(๕) มีตูสําหรับปกปHดอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวและดานหนาของตูตอง
เป(นประจํา
(๖) น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไม ตองสะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝา
ปHด มีกPอกหรือทางเทรินน้ํา หรือมีอุปกรณ6ที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอยางนอยหก
สิบ เซนติเมตร
(๗) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปHด มี
อุปกรณ6ที่มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร และตองไมมี
สิ่งของอื่นแชรวมไว
ค. ภาชนะอุปกรณ8
(๑) ภาชนะอุปกรณ6 เชน จาน ชาม ชอน สอม ฯลฯ ตองทําดวยวัสดุที่
ไมเป(นอันตราย เชน สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แกว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีออน สังกะสี
เคลือบขาว สําหรับตะเกียบตองเป(นไมไมตกแตงสี หรือพลาสติกสีขาว
(๒) ภาชนะใสน้ํ า สมสายชู น้ํ า ปลา และน้ํ า จิ้ ม ตองทํ า ดวยแกว
กระเบื้องเคลือบขาว มีฝาปHดและชอนตักทําดวยกระเบื้องเคลือบขาวหรือสแตนเลส สําหรับเครื่องปรุงรส
อื่นๆตองใสภาชนะที่ทําความสะอาดงาย มีฝาปHดและสะอาด
(๓) ลางภาชนะอุปกรณ6ดวยวิธีการอยางนอย ๒ ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่
๑ ลางดวยน้ํายาลางภาชนะ และขั้น ตอนที่ ๒ ลางดวยน้ําสะอาดสองครั้ง หรือลางดวยน้ําไหลและ
อุปกรณ6การลางตองสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
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(๔) ใชอางลางภาชนะอุปกรณ6ที่มีทอระบายน้ําที่ใชการไดดีอยางนอย
สองอาง
(๕) จาน ชาม ถวย แกวน้ํา ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ําในภาชนะโปรง
สะอาด หรือตะแกรงวางสูงจากพื้นอยางนอยหกสิบเซนติเมตร หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด
มีการปกปHด
(๖) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือ
วางเป(นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปHด ตั้งสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) เขียงตองมีสภาพดี ไมแตกราวหรือเป(นรอง มีเขียงใชเฉพาะอาหาร
สุกและอาหารดิบแยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยกเวนครัวที่มีการปQองกันแมลงวันแลว)
ง. การรวบรวมขยะ และน้ําโสโครก
(๑) ใชถังขยะที่ไมรั่วซึม และมีฝาปHด
(๒) มี ทอหรื อรางระบายน้ําที่ มีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ําจาก
หองครัว และที่ลางภาชนะอุปกรณ6ลงสูทอระบายน้ําหรือแหลงบําบัดไดดี และตองไมระบายน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะโดยตรง
(๓) มีบอดักเศษอาหาร และไขมัน ที่ใชการไดดี กอนระบายน้ําเสีย
ทิ้ง
จ. ห*องน้ํา ห*องส*วม
(๑) หองน้ํา หองสวมตองสะอาดไมมีกลิ่นเหม็น มีน้ําใชเพียงพอ
(๒) หองสวมแยกเป( น สั ด สวน ประตู ไ มเปHด สู บริ เ วณเตรี ย ม-ปรุ ง
อาหาร ที่ลางและเก็บภาชนะอุปกรณ6ที่เก็บอาหาร และตองมีอางลางมือที่ใชการไดดีอยูในบริเวณ
หองสวม
ฉ. ผู*ปรุง ผู*เสิร8ฟ
(๑) แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
(๒) ผู ก ผากั น เปRS อ นหรื อ มี เ ครื่ อ งแบบผู ปรุ ง จะตองใสหมวกหรื อ
ที่คลุมผม
(๓) ตองเป(นผูมีสุขภาพดี ไมเป(นโรคติดตอ ไมเป(นโรคผิวหนัง สําหรับ
ผูปรุงจะตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปXนั้นใหตรวจสอบได
(๔) มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไมใช
มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแลวโดยตรง
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๘.๕ หลั ก เกณฑ8 ด* า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร สํ า หรั บ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ประเภทมินิมาร8ท ตองมีลักษณะตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูซึ่งไดรับไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. การจัดและการดูแลรักษาสถานที่ใช*ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หรือ ที่ใช*สะสมอาหาร
(๑) อาคารตองมี ความมั่ ง คง แข็ง แรง พื้ น ผนัง เพดาน มี ส ภาพดี
สะอาด
(๒) มีชั้นวางสินคา ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพแข็งแรง
ชั้นลางสุด มีความสูงจากพื้นอยางนอยสิบหาเซนติเมตร มีลักษณะโปรง เพื่อใหสามารถทําความสะอาด
ใตชั้นลางสินคาได ยกเวนกรณีบริเวณที่วางสินคาที่มีน้ําหนักมาก อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ
(๓) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ มีระบบการ
ระบายอากาศที่เหมาะสม ไมอับชื้น
(๔) หากมีการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหารตองสะอาด มีแสง
สวางเพี ย งพอ มี ก ารระบายอากาศที่ เ หมาะสม ที่ เตรี ยมทํ า อาหารตองสู ง จากพื้ น อยางนอยหกสิ บ
เซนติเมตร ทําดวยวัสดุคงทน ผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี ทําความสะอาดงาย มีอางสําหรับลางอาหาร
สูงจากพื้นไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร และมีการระบายน้ําไดดี
(๕) มีการปQองกัน และควบคุมสัตว6และแมลงนําโรค
ข. สุขลัก ษณะส"วนบุคคลของผู*จําหน"า ยอาหาร ผู*ปรุงอาหารและผู*
ให*บริการ
(๑) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง โดยตองมีใบรับรองแพทย6วา
ไมเป(นโรคติด ตอหรือโรคที่สัง คมรัง เกียจ หรือไมเป(น พาหะนําโรคติด ตอ อันไดแก อหิว าตกโรค ไข
รากสาดนอย โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป(นที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจตอสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
โรคไขหวัดใหญ ซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว6 และโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมาย
วาดวยโรคติดตอ และมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
(๒) ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อ
มีแขน ใสผากันเปRSอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม
(๓) เจาของหรือผูดูแลหรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผาน
การฝYกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร
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ค. สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน"าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร
(๑) จัดวางสินคาใหเป(นสัดสวน แยกตามประเภทสินคา โดยเฉพาะ
สินคาที่เป(นสารเคมี เชน น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน ตอง
แยกเก็บเป(นสัดสวนเฉพาะ หามปะปนสินคาประเภทอาหาร เพื่อปQองกันการปนเปRSอนในอาหาร
(๒) ไมวางผลิตภัณฑ6อาหารสัมผัสกับพื้น สินคาประเภทอาหารที่บรรจุ
ในภาชนะไมปHดสนิท หรืออาหารที่มีการปรุงประกอบ ตองอยูสูง จากพื้น อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
อาหารและเครื่องดื่มที่พรอมบริโภคตองบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปHด
(๓) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปHดสนิท
ที่
อุณหภูมิหองสวนสินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ ตองเก็บในตูเย็น โดยจัดวางสินคาอยางเป(นระเบียบ เป(น
สัดสวนไมแนนจนเกินไป และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน สินคาประเภทนม ผลิตภัณฑ6นม และเครื่องดื่ม
ที่ผานการฆาเชื้อดวยดวยระบบพลาสเจอร6ไรส6 ตองอยูในอุณหภูมิต่ํากวาหาองศาเซลเซียส ไอศกรีมและ
อาหารประเภทแชแข็งตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวาลบสิบแปดองศาเซลเซียส
(๔) มีอุปกรณ6ที่มีดามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง และภาชนะที่ใชสําหรับขน
ถายน้ําแข็ง ตองสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ6อยางถูกสุขลักษณะ
(๕) สินคาประเภทอาหารที่วางจําหนายตองจัดใหมีระบบหมุนเวียน
ตามลําดับอายุผลิตภัณฑ6
(๖) ไมวางจําหนายสินคาที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหายหมดอายุ
หรือที่มีลักษณะผิดปกติ
(๗) แยกสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะ
และแยกสวนจากสินคาปกติโดยมีปQายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน
(๘) ดู แ ลรั ก ษาบริ เวณที่ ว างสิน คาใหสะอาดและมีส ภาพดี รวมทั้ ง
บริเวณที่เตรียมอาหาร ตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน
ง. สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ8 น้ําใช*และของใช*อื่นๆ
(๑) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหารและอุปกรณ6
(๒) ในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี
สะอาดไมมีหยดน้ําหรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปRSอนอาหาร
(๓) วัสดุ ภาชนะอุปกรณ6ที่ใชเตรียมและจําหนายอาหาร ตองเป(นวัสดุ
ที่ปลอดภัยมีสภาพดี สะอาด ลางทําความสะอาดไดงาย และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ
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(๔) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแชตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มี
สภาพดี สะอาด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑ6ที่กําหนดไว และตูแชแข็งตองไมมีน้ําแข็งเกาะ
หนาเกิน ๑ นิ้ว ประตูและขอบยาง ตูเย็น/ตูแช/หองเย็น ตองมีสภาพดี สะอาด
(๕) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
(๖) มีเครื่องดับเพลิงที่ใชการไดดี ตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบ
ใชไดสะดวกรวดเร็ว และพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง
(๗) ในกรณีที่จัดใหมีห องสวม ตองจัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี
และมีสบูสําหรับลางมือดวย ทั้งนี้ ประตูหองสวมตองไมเปHดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียมอาหาร
(๘) มีทอหรือรางระบายน้ําทิ้ง ระบายไปสูที่บําบัดกอนปลอยลงสูทอ
น้ําทิ้งสาธารณะ หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม ในกรณีที่มีการปรุง ระบายไปสูที่บําบัดกอนปลอยลงสูทอ
น้ําทิ้งตองมีบอดักไขมันที่ใชการไดดีและมีการกําจัดไขมันเป(นประจํา
๘.๖ หลักเกณฑ8ด*านสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภท
ซุปเปอร8มาร8เก็ต ตองมีลักษณะตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูซึ่งไดรับไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นและมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการรับสินค*า
(๑) พื้นที่บริเวณที่รับสินคามีพื้นผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี
แข็งแรง และสะอาด
(๒) ใหมีการแยกบริเวณการรับสินคาที่เป(นอาหารสดออกจากสินคา
ประเภทอื่นหรือหากเป(นพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน การรับสินคาที่เป(นอาหารสดใหกระทําตางเวลากับ
สินคาประเภทอื่น
(๓) ไมวางสินคาประเภทอาหารโดยตรงกับพื้น ตองมีวัสดุรองรับ
(๔) ทําความสะอาดรถเข็น ตะกรา ภาชนะใสอาหารดวยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะทุกครั้งที่ใชขนสงอาหาร และจัดใหมีการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย6 โดยวิธีการปQายดวยไมพันสําลี
เก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห6 ภาชนะที่บรรจุอาหารและรถเข็นอาหาร อยางนอยปXละ ๒ ครั้ง
(๕) ทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้ง ภายหลังขนอาหารเสร็จ
(๖) ไมใชบริเวณรับ สิน คาเป( น ทางเก็บ ขนมู ลฝอย หากจํ าเป( น ตอง
กําหนดเวลาใชงานแตกตางกัน และทําความสะอาดภายหลังใชงาน
(๗) อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแตละ
ประเภทตามขอ (๒) โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ นาที หลังจากรับสินคา
(๘) รถเข็นที่ใชขนสงอาหาร ตองไมใชปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
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(๙) ไมใชบริ เวณรับ สิน คาเป(น ทางเก็ บขนมู ลฝอย หากจํ า เป( น ตอง
กําหนดเวลาใชงานแตกตางกัน และทําความสะอาดภายหลังใชงาน
(๑๐) อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแตละ
ประเภทตามขอ (๒) โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ นาที หลังจากรับสินคา
(๑๑) รถเข็นที่ใชขนสงอาหาร ตองไมใชปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
ข. สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินค*า
(๑) บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหง ตองมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี
แข็งแรงสะอาด มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ
(๒) เก็บสินคาใหเป(นสัดสวน แยกตามประเภทสินคา โดยเฉพาะสินคา
ที่เป(นสารเคมี เชน น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน ตองแยก
เก็บเป(นสัดสวนเฉพาะ หามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร เพื่อปQองกันการปนเปRSอนกับอาหาร
(๓) จัดชั้นวางอาหารแยกประเภทเป(นสัดสวน และสูงจากพื้นอยาง
นอย ๓๐ เซนติเมตร
(๔) แยกอาหารหรือสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดที่รอการเก็บกลับคืนใน
บริเวณหรือภาชนะที่แยกเฉพาะและมีปQายแสดงอยางชัดเจน
(๕) เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมแตละประเภท ดังนี้
(๕.๑) อาหารเนื้ อ สั ต ว6 ดิ บ หรื อ ปลาหรื อ อาหารทะเล รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ6จากเนื้อสัตว6ใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส
(๕.๒) นมและผลิตภัณฑ6พาสเจอไรซ6 และอาหารพรอมปรุง ใหเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส
(๕.๓) อาหารแชแข็งใหเก็บในตูหรือหองแชแข็ง ที่อุณหภูมิต่ํากวา ๑๘ องศาเซลเซียส
(๕.๔) ผัก ผลไม ตองเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษา
คุณภาพ
(๕.๕) อาหารแหง และอาหารในภาชนะปHดสนิท ใหเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง
ค. สุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแต"ง การปรุงและการ
บรรจุหีบห"อ
(๑) บริเวณที่ใชเตรียม การตัดแตง การปรุงและการบรรจุหีบหอสินคา
ประเภทอาหาร ตองมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็ง แรง สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสวาง
เพียงพอ
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(๒) แยกสินคาใหเป(นสัดสวน ตามประเภท โดยเฉพาะสินคาเนื้อสัตว6
ดิบและผัก ผลไม
(๓) โตPะที่ใชเตรียม ตัดแตงอาหาร ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร มีผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
ทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน
(๔) มีอางลางอาหารและภาชนะอุปกรณ6 ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุที่
ไมทําปฏิกิริยากับอาหารสภาพดี แข็งแรง สะอาดและระบายน้ําไดดี สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
แยกระหวาง อางลางอาหารประเภทเนื้อสัตว6ดิบ ผักผลไมสด และภาชนะอุปกรณ6 และมีการทําความ
สะอาดกอนและหลังการใชงาน
(๕) อางลางมือมีสภาพดี สะอาด ระบายน้ําไดดี มีกPอกน้ําสภาพดี เปHด
ปHดโดยไมใชมือสัมผัส มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ หรืออุปกรณ6ทําใหมือแหง
(๖) มีถังเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๗) อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิด ตองลางใหสะอาดกอนและหลังการ
ตัดแตงและตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุที่ไมเป(นพิษ สะอาด หลังจากตัดแตงและบรรจุ
แลวตองเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามขอ ข (๕) ทันที
ง. สุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหน"ายสินค*าประเภทอาหาร
(๑) การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภท ตามความเหมาะสม
กับชนิดอาหาร บริเวณที่วางจําหนายอาหารตองมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาด มีการระบาย
อากาศและแสงสวางเพียงพอ
(๒) อาหารทุกชนิดตองมีฉลากแสดงชื่อ – ชนิดอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ
วันหมดอายุ และสถานที่ผลิต/บรรจุ
(๓) อาหารหรือสินคาที่รับมาวางจําหนายตองไดมาตรฐาน สะอาด
ปลอดภัย สามารถระบุแหลงผลิตที่เชื่อถือได หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองค6กรตางๆ
(๔) จัดวางอาหารแตละประเภทเพื่อจําหนายใหจัดวาง ใหถูกตองดวย
สุขลักษณะดังนี้
(๔.๑) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปHดมิดชิด ตองไมฉีกขาดหรือ
รั่วซึมและวางอยางมีระเบียบเป(นสัดสวน และไมวางแนนจนเกินไป
(๔.๒) อาหารแหงหรืออาหารในภาชนะบรรจุปHดสนิท ใหวางบน
ชั้นหรือโตPะที่ทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด หางจากสินคาประเภท
สารเคมีที่เป(นพิษและตองไมวางจําหนาย อาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหาย หมดอายุ หรือมี
ลักษณะที่ผิดปกติ
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(๔.๓) อาหารสดประเภทเนื้อสัต ว6 เนื้อปลา อาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑ6ใหวางจําหนายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย
โดยแชบนหรือในน้ําแข็งหรือน้ําผสมน้ําแข็ง หรือในตูแชเย็น/แชแข็ง โดยวางบนโตPะหรือชั้นหรือกระบะ
ใสอาหาร ที่มีสภาพดี ผิวเรียบ สะอาด รวมทั้งตองทําความสะอาดโตPะหรือชั้น หรือตูหรือกระบะใส
อาหารทุกวันหรือทุกครั้งที่พบการหก/รั่วของเนื้อสัตว6หรือน้ําจากเนื้อสัตว6
(๔.๔) สัตว6น้ําที่มีชีวิต ตองวางจําหนายแยกเป(นสัดสวนในภาชนะ
ที่ไมรั่วซึม สะอาด
(๔.๕) เนื้อปลาที่ชําแหละแลว ใหวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุ
อื่นที่นําความเย็นไดดี สะอาดวางบนน้ําแข็ง และไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา ๑ ชั้น
(๔.๖) อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตว6ดิบ
ปลาและอาหารทะเลดิบ โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ เชน ถุง พลาสติก เป(นตน แลวจึง บรรจุรวมกับ
สวนประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน
(๔.๗) สลัดผักสด ใหวางบนโตPะหรือชั้นวาง และภาชนะบรรจุผัก
ผลไมตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร นําความเย็นไดดี ผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา มีสภาพดี สะอาด
โตPะหรือชั้นวางตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และมีอุปกรณ6ปQองกันการปนเปRSอนจากการไอ
จาม (Sneeze guard) โดยมีชองวางจากขอบอุปกรณ6ปQองกันการปนเปRSอนจากการไอจาม ถึงพื้นชั้นวาง
ไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร แยกบรรจุผักผลไมตามประเภทไมปะปนกันในตูที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียส หากใชน้ําแข็งตองฝ3งภาชนะบรรจุในน้ําแข็ง ใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่งของความสูงของภาชนะ
บรรจุ ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นที่ไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณที่จําหนายสลัดผัก สําหรับ
น้ําสลัดที่ไมบรรจุในภาชนะปHดสนิท ตองวางจําหนายที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส ใหเปลี่ยน
ภาชนะใหมทุกครั้งที่เติมอาหาร โดยไมนําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม
(๔.๘) ผัก และผลไม ใหวางบนโตPะหรือชั้นหรือกลองหรือกระบะ
ที่ทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยาคีบอาหาร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สะอาด และ
แยกตามประเภทไมปะปนกัน รวมทั้งมาวางจําหนายผัก ผลไมที่เนาเสียหรือขึ้นรา
(๔.๙) ไขดิบ ( ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่นๆ)
ตองบรรจุในภาชนะพลาสติก หากพบวามีการแตกชํารุดของไข ตองเก็บออกทันทีและมีการทําความ
สะอาดชั้นที่วางอยูสม่ําเสมอ
(๔.๑๐) ขนมอบ (เบเกอรี่) ขนมหวานอื่นๆใหวางบนโตPะหรือชั้น
หรือถาดที่ทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด สวนขนมที่ไมไดบรรจุในถุง
หรือกลอง ตองวางจําหนายในตูหรือมีการปกปHด
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(๔.๑๑) อาหารสําหรับสัตว6เลี้ยงแชแข็ง ตองบรรจุปHดสนิทและมี
ปQาย/เครื่องหมายแสดงวาเป(นอาหารสัตว6เลี้ยง มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค
(๕) การจํ า หนายอาหารปรุ ง สํ า เร็ จ หรื อ พรอมบริ โ ภค ตองปรุ ง
จําหนายวันตอวันและวางบนโตPะหรือชั้นที่สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีการปกปHดและอยูใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ อาหารบริโภคเย็นตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส อาหารบริโภค
รอนตองอุนใหรอน โดยวัดอุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารนั้นไดไมนอยกวา ๗๔ องศาเซลเซียส
(๖) รักษาอุณหภูมิของตูเย็นหรือตูแช สําหรับอาหารที่วางจําหนาย
แตละประเภท ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเภทอาหาร
เนื้อสัตว6ดิบและผลิตภัณฑ6
นมและผลิตภัณฑ6และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อ
โรคดวยระบบพาสเจอไรซ6
อาหารพรอมปรุง
ผัก ผลไม
ไอศกรีมและอาหารแชแข็ง/อื่นๆ

อุณหภูมิในตู*เย็น/ตู*แช"
๕ องศาเซลเซียส*
๕ องศาเซลเซียส*
ต่ํากวา ๗ องศาเซลเซียส
ต่ํากวา ๑๐ องศาเซลเซียส
ต่ํากวา -๑๘ องศาเซลเซียส

จ. ผู*สัมผัสอาหารต*องมีสุขอนามัยส"วนบุคคล ดังนี้
(๑) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง โดยตองมีใบรับรองแพทย6วา
ไมเป(นโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเป(นพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก อหิวาตกโรค ไขราด
สาดนอย โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน ในระยะติดตอหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป(นที่นารังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจตอสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิด
เอ โรคไขหวัดใหญ ซึ่ง รวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติด ตอมาจากสัต ว6แ ละโรคติดตอที่ต องแจงความตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ
(๒) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน ใชวัสดุอุปกรณ6
ชวยในการหยิ บจั บอาหารสุ ก ไมใชมื อหยิบจากอาหารโดยตรง ลางมื อดวยน้ํ าและสบูทุ กครั้ง กอน
ปฏิบัติงาน ภายหลังการใชหองน้ํา หองสวม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
(๓) ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อ
มีแขนใสผากันเปRSอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม
(๔) เจาของหรือผูดูแลหรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผาน
การฝYกอบรม ดานสุขาภิบาลอาหาร
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ฉ. ตู*แช"เย็นหรือตู*แช"แข็งหรือห*องแช"เย็นหรือห*องแช"แข็ง สําหรับเก็บ
สินคาอาหารหรือสําหรับวางจําหนายอาหาร ตองมีลักษณะดังนี้
(๑) โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑ6ที่กําหนดได
(๒) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา ๑ นิ้ว
(๓) กรณีเป(นหองเย็น พื้นตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ พื้นตองสะอาด และไม
วางอาหารบนพื้น
(๔) ประตู แ ละขอบยางหองเย็ น หรื อ ตู เย็ น หรื อ ตู แชแข็ ง มี ส ภาพดี
สะอาด
(๕) มีการติด ตั้ง เทอร6โ มมิเตอร6ในบริเวณที่สามารถอานอุณหภูมิไ ด
ตลอดเวลาจากภายนอก
(๖) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอและมีตารางบันทึกอุณหภูมิ
ที่สามารถตรวจสอบได
ช. วัสดุ อุปกรณ8/ภาชนะที่ใช*ในการตัดแต"งอาหารทุกชนิด เชน มีด
เขียง เครื่องบด/หั่นเป(นตน ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ตองแยกใช
ระหวาง เนื้อสัตว6ดิบ เนื้อสัตว6สุกและผลไม ใหลางทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ6ทุกครั้งกอน/หลังการ
ใชงาน และจัดเก็บใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการปQองกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใชงาน
ซ. จัดให*มีภาชนะอุปกรณ8หยิบจับอาหาร/บรรจุอาหาร ที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค ใน
บริเวณที่จัดสําหรับผูบริโภค เลือกซื้ออาหารไดเอง เชน อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เป(นตน และมีการ
ลางอยางนอยทุก ๔ ชั่วโมง และจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค เพื่อปQองกันการหยิบจับอาหารดวยมือ
วางไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน รวมทั้งใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนายและชวยเหลือลูกคา
ในบริเวณนั้นดวย
ฌ. จัดให*มีอ"างล*างมือในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง สูงจาก
พื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร พรอมสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ และตองลาง
ทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน
ญ. คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใช*หรือน้ําแข็ง ใหเป(นดังนี้
(๑) ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไวบริการ ตองเป(นน้ําดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่
ใชดื่มที่เป(นแบบใชครั้งเดียว
(๒) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหารและอุปกรณ6
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(๓) น้ําแข็ง ที่ใชแชอาหารตองสะอาด มีคุณภาพเทียบเทาน้ําแข็ง
สําหรับผูบริโภค
ฎ. ต*องจัดให*มีระบบการสุขาภิบาล ดังนี้
(๑) ระบบระบายน้ําทิ้งตองมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร และ
รางหรือทอระบายน้ําไมมีการอุดตัน ไมมีน้ําขัง
(๒) มีบอดักไขมันที่ใชการไดดี มีการตักไขมัน และทําความสะอาด
เป(นประจํา
(๓) หองน้ําหองสวมสําหรับผูบริโภคเละพนักงานตองแยกจากกันมี
สภาพดี สะอาด มีอางลางมือที่ใชการไดดีและมีสบูใชตลอดเวลา
(๔) มีการจัด การมูลฝอย โดยตองมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด
(Garbage) หรือมูลฝอยที่ยอยสลายไดและมูลฝอยแหง (Rubbish) หรือมูลฝอยที่ไมสามารถยอยสลายได
และมี ปQ า ยบอกอยางชั ด เจน ถั ง เก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยตองมี ส ภาพดี ไมรั่ ว ซึ ม และมี ฝ าปH ด ตองใช
ถุงพลาสติกรองรับดานในถังและมีรถเก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ ไมใชรวมกับรถขนอาหาร
ฏ. มี ร ะบบควบคุ ม ปI อ งกั น และกํ า จั ด สั ต ว6 แมลงนํ า โรคอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข*อ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดัง กลาวโดยไมมีเหตุผล
สมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ข*อ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง หรือคําขอตออายุ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณ6ของ
คําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามขอ ๗ หากปรากฏวาไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ6นั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง
และสมบูรณ6ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป(นที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณ6 ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนั ก งานทองถิ่ น ตองออกใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจง หรื อ คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล และหรือสิทธิในการอุทธรณ6คําสั่งกรณีมีคําสั่งไมอนุญาต ใหผูขออนุญาต
หรือผูขอหนังสือรับรองการแจงทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่มีเหตุจําเป(น เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจง หรือไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีก
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ไมเกินสองครั้ง ครั้งละ ไมเกินสิบหาวัน โดยตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเป(นแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไวแลวนั้น
แลวแตกรณี
ข* อ ๑๑ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจงใหมี อ ายุ ห นึ่ ง ปX นั บ แตวั น ที่ อ อก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
การขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ข*อ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ตองเสียคาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต
ถามิ ไ ดเสี ย คาธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนดใหชํ า ระคาปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก รอยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหมดอายุ
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ข*อ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจงไวในที่เปHดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข*อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจง และการออกใบแทน
ใบอนุญาตใหเป(นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญ าตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานสอบสวนมา
แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง นําใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมเทาที่เหลืออยู
มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย
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ข*อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ข*อ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจง เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ตั้งแตสองครั้งขึ้นไป
และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดที่เกี่ยวกับสวนที่ไดบัญญัติใน
เทศบัญญัตินี้ ซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไข ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเป(นอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข*อ ๑๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจง ใหทําเป(นหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง
ทราบ พรอมเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ6คําสั่งภายในสามสิบวัน ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับหนังสือรับรองการแจง หรือผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมยอมรับคําสั่งดังกลาว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย6ตอบรับ หรือใหปHดคําสั่งนั้นไวในที่เปHดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักงานของผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง โดยใหถือวาผูรับใบอนุญาตหรือผูรับ
หนังสือรับรองการแจงนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปHดคําสั่งแลวแตกรณี
ข*อ ๑๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะขอรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจง สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด
หนึ่งปXนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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บัญชีอตั ราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่

จํานวนเงิน

ประเภท

(บาท)

คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง
๑.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่ไมเกิน

๒๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๒.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา

๒๐ – ๔๐ ตารางเมตร

๓๐๐

๓.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา

๔๐ - ๘๐ ตารางเมตร

๕๐๐

๔.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา

๘๐ - ๑๒๐ ตารางเมตร

๗๐๐

๕.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา

๑๒๐ - ๑๖๐ ตารางเมตร

๙๐๐

๖.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา

๑๖๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๑.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา ๒๐๐ - ๕๐๐ ตารางเมตร

๑,๕๐๐

๒.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๒,๐๐๐

๓.

สถานทีป่ ระกอบการคามีพนื้ ที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๓,๐๐๐

