
 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 
เรื่อง  การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  และนายอําเภอบ่อไร่  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เรื่อง  การควบคุม
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกข้อบัญญัติ  ระเบียบ  คําส่ัง  และประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  ซ่ึงผู้ซ้ือ 
ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน  
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 



 หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือส่ิงก่อสร้างขึ้น
อย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

“เจ้าพนกังานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 
สถานที่จําหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

ข้อ ๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องได้สุขลักษณะตามเงื่อนไขและตามลักษณะของกิจการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  หรือที่อ่ืนใดซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

(๒) พื้นที่ทําด้วยวัตถุถาวร 
(๓) จัดให้มีรางระบายน้ําทําด้วยวัตถุถาวร  เพื่อให้น้ําไหลไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะ   

หรือบ่อรับน้ําโสโครกได้สะดวก 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและรางระบายอาหารเพียงพอ  ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 
(๕) จัดให้มีส้วมที่ได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
(๖) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืนให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
(๗) บริเวณที่ปรุงอาหารต้องสะอาด 
(๘) จัดให้ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  การประกอบ  ปรุง  การเก็บ  และการบริโภค 

ไว้ให้เพียงพอ 
(๙) จัดให้มีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอ 

(๑๐) ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรจัดให้มีที่พักน้ําโสโครก  หรือที่ตักไขมัน   
หรือการกระทําอ่ืนใดอันเป็นกําจัดน้าํโสโครกหรือกําจัดไขมัน  ก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ   ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  หรือตามคําส่ัง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ สถานที่สะสมอาหาร  ต้องได้สุขลักษณะตามเงื่อนไขและลักษณะกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพหรือที่อ่ืนใด  ซ่ึงเจ้าพนักงาน

ส่วนสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 



 หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) พื้นที่ที่ทําด้วยวัตถุถาวร  คงทน 
(๓) จัดให้มีรางระบายน้ําทําด้วยวัตถุถาวร  เพื่อให้น้ําไหลไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะ  หรือ  

บ่อรับน้ําโสโครกได้สะดวก 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศให้เพียงพอ 
(๕) จัดสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืน  ๆ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ในการจําหน่ายอาหาร  ประกอบ  ปรุง  หรือสะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) วาง  เก็บ  หรือสะสมอาหารในที่สะอาดซ่ึงป้องกันพาหะนําโรคได้ 
(๒) ผู้ประกอบกิจการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
(๓) ในกรณีที่มีผ้าเย็นให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้อง

ตามลักษณะ 
(๔) ใช้ภาชนะปกปิดอาหาร  ภาชนะเคร่ืองใช้สําหรับประกอบ  ปรุงอาหารให้พ้นจากฝุ่นละออง

และพาหะนําโรค  ตลอดจนรักษา  ดูแล  ภาชนะเหล่านั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(๕) ใช้ภาชนะที่สะอาดสําหรับประกอบอาหาร  ปรุงอาหารและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๖) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ  ประกอบ  ปรุง   

ขายอาหาร 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนเป็นสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ใดตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนเป็นสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารอยู่แล้ว   
ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ต้องขอใบอนุญาต  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญตัินี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๙ มิให้ใช้ความตามข้อ  ๘  บังคับใช้แก่การตั้งหรือใช้สถานที่ ซ่ึงได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว 

ข้อ ๑๐ การขอใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใบอนุญาตมีอายุเพียง  ๑  ปี 
ในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  

และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
ภายใน  ๗  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตขยายกิจการซ่ึงจะต้องเสียธรรมเนียมในอัตราสูงกว่าอัตราเดิม  
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามจํานวน 



 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๒ การขอเปล่ียนตัวผู้รับใบอนุญาตหรือเปล่ียนประเภทให้ยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้เฉพาะสถานที่แห่งเดียวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและจะต้อง

แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน  และใช้เฉพาะผู้รับอนุญาตเท่านั้น 
ข้อ ๑๔ ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตต้องรักษาสถานที่และเครื่องใช้ให้สะอาดและเรียบร้อย  รวมทั้งการขน  

หรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาดูแลสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๒) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ได้สุขลักษณะ 
(๓) กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แนะนําหรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสะอาดของส้วมอยู่เสมอ 
(๕) ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเพื่อประกอบอาหารต้องเก็บให้อยู่ในที่ซ่ึงเหมาะสม 
(๖) จัดวางเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือตามคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์  มีอํานาจในการกําหนดเวลาที่ขาย  ประเภท 

หรือชนิดของอาหาร  ได้ในเขตที่ระบุไว้ 
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตคนใดกระทําความผิดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตเสียก็ได้ 
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกให้สถานที่ จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๑๘ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร  ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดแห่งข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ทิวา  วรรณศร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรยี ์



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย์ 

เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

รายการ บาท 
๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร    
    หรือพ้ืนท่ีใดของเอกชน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
    พ้ืนท่ีใดของเอกชนซึ่งมี 
          พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร          ฉบับละ 
          พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๑๕๐ ตารางเมตร          ฉบับละ 
          พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร          ฉบับละ 
          พ้ืนท่ีไม่เกิน    ๕๐ ตารางเมตร          ฉบับละ 
          พ้ืนท่ีไม่เกิน    ๒๕ ตารางเมตร          ฉบับละ 

๓,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-
๘๐๐.-
๖๐๐.-
๔๐๐.-
๒๐๐.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


