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บทน�า
  
   ปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม                 
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สารเคมี หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร             
และนํ้าเปนสื่อ เพื่อใหสถานที่จําหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการ          
เกิดโรค สมควรกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร                  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ ทั้งนี้ราชการส่วนทองถิ่นตองเขามาควบคุม ดูแล              
สถานที่จําหน่ายอาหารใหถูกสุขลักษณะ โดยไดบัญญัติมาตรการในการควบคุม กํากับสถานที่
จําหน่ายอาหารไวตั้งแต่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ           
การควบคุม กํากับ สถานที่จําหน่ายอาหารไวในหมวด 8 มาตรา 38 ถึง 40 ซึ่งไดใหอํานาจ
ราชการส่วนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อใชในการควบคุมกํากับสถานที่             
จาํหน่ายอาหารในเขตรบัผดิชอบใหถกูสขุลกัษณะ โดยมรีาชการส่วนกลาง ไดแก่ กรมอนามยั
ใหการสนับสนุนเปนท่ีปรึกษาทางดานมาตรฐานวิชาการและปญหาขอกฎหมายต่าง ๆ                
และเพื่อใหเกิดการจัดการใหสถานที่จําหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเส่ียงต่อ            
การเกิดโรค 
   ดงันัน้ กรมอนามยั โดยสาํนกัสขุาภบิาลอาหารและนํา้ จงึไดเสนอร่างกฎกระทรวง
เกีย่วกบัการควบคมุดแูลสขุลกัษณะการประกอบกจิการสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง่ และมาตรา 6 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 โดยการดําเนินงานผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสาธารณสุขและ               
คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาเปนขัน้ตอนตามลาํดบั โดยคณะรฐัมนตรไีดมมีตใิหความเหน็ชอบ
ในร่างกฎกระทรวง และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ (ศาสตราจารยคลนิกิ เกยีรตคิณุ
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) ไดลงนามประกาศเปนกฎกระทรวงสุขลักษณะของ              
สถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และไดประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 42 ก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับนี้จะบังคับใชในเขตราชการส่วนทองถ่ินท่ัวประเทศ โดยในการปฏิบัติใหเปนไปตาม              
กฎกระทรวงราชการส่วนทองถิ่นจําเปนตองมีความรูความเขาในขอกําหนดต่าง ๆ ใน                   
กฎกระทรวง สาํนกัสขุาภบิาลอาหารและนํา้จงึไดจดัทาํคูม่อืการดาํเนนิงานสขุาภบิาลอาหาร 



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

3
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สาํหรบัราชการส่วนทองถิน่ในการปฏบิตังิานใหเปนตามกฎกระทรวง และเปนแนวทางในการ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นต่อไป
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   “อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเปนของสด เช่น เนื้อสัตว ผัก              
หรือผลไม
   “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ไดผ่านการทํา ประกอบ
หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
   “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทําใหแหง โดยการอบ 
รมควัน ตากแหง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษา
ไวไดนานขึ้น
   “เคร่ืองปรุงรส” หมายความว่า สิ่งท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ 
รสชาติ หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน เช่น เกลือ นํ้าปลา นํ้าสมสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ 
สมุนไพร หรือมัสตารด
   “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน
ส่วนประกอบที่สําคัญของอาหาร แต่ใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนในการผลิต การบรรจุ 
การเก็บรักษา หรือการขนส่ง และใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร แต่บรรจุ
รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชนดังกล่าวขางตน เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน
   “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับ             
มอบหมายใหควบคุม กํากับ หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

   “ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ควบคมุ ก�ากบั ดแูล การด�าเนินการของสถานทีจ่�าหน่าย
อาหารนั้น” เช่น ผูจัดการ เพื่อใหครอบคลุมถึงผูเกี่ยวของในการจัดการดูแลสุขลักษณะของ
สถานที่จําหน่ายอาหารและผูสัมผัสอาหาร

   “ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่กีย่วของกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการ
เตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
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นิยาม : ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

   “สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ                       

ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และ             

จําหน่ายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเปนการจําหน่ายโดยจัดใหมีบริเวณไว

สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

   ลักษณะของสถานท่ีจําหน่ายอาหารตามกฎหมาย จะตองประกอบดวย 3                 

องคประกอบ ดังนี้

   1.  เป็นสถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ใช้ประโยชนได้ 

   เช่น อาคาร รถยนต เรือ/เรือสําราญ รถไฟ เครื่องบิน/ท่าอากาศยาน (สถานที่

ผลติอาหาร/ครวัการบนิ) เปนตน โดยจะตองเปนทีต่ัง้ของเอกชนหรอืส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 

องคการมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ หรือตลาด                

(ที่หรือทางสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่มิใช่ที่เอกชน และประชาชน สามารถเขาใชสอย            

และสัญจรได) และ

   2.  มีการประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จพรอมบริโภค และ

   3. มีการจ�าหน่ายอาหาร ณ สถานที่นั้น โดยผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที

   ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเปนการจําหน่ายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 

หรือ นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

   หมายเหตุ : ในกรณีการรับหรือซื้ออาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภคมาจําหน่าย          

อาจจะเขาข่ายกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่ม 3 (4) หรืออาจเขาข่ายตามพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร
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   ดังนั้น สถานที่จําหน่ายอาหาร จึงครอบคลุมกิจการรานอาหารที่เปนลักษณะ            

รานอาหาร ภตัตาคาร สวนอาหาร ศนูยอาหาร โรงอาหาร รานจาํหน่ายอาหารในโรงพยาบาล 

รานขาวแกง รานกวยเตีย๋ว รวมทัง้รานกาแฟ เครือ่งดืม่ชนดิต่าง ๆ  หรอืรานอาหารในลักษณะ

อื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน และในกรณีของการประกอบกิจการจําหน่ายอาหารเฉพาะกิจ เช่น              

งานมหกรรมอาหาร งานเกษตรแฟร ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ก็เขาข่ายตามนิยาม

ของสถานที่จําหน่ายอาหาร

   กรณีที่ไม่เขาข่าย “สถานที่จําหน่ายอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ

สถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 คือ กรณีของรานคาสวัสดิการ โรงอาหารในสถาบันต่าง ๆ 

เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล โรงงาน และศนูยเดก็เลก็ โรงทาน โรงเจ เปนตน ทีใ่หบรกิารอาหาร

ฟรี (ไม่เสียค่าใชจ่าย) น้ัน ไม่ตองขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจง แต่ควรแจง

ราชการส่วนทองถิ่นในการควบคุมสุขลักษณะดานสุขาภิบาลอาหาร เช่น สถานที่ปรุง            

ประกอบอาหาร ผูสัมผัสอาหาร อาหาร ภาชนะ อุปกรณ และสัตว แมลงนําโรค

  การควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ในสถานที่ราชการและองคกรรัฐวิสาหกิจ
   

   ข้อสงสัย การดําเนินงานของเจาพนักงานทองถิ่นในกรณีสถานที่จําหน่ายอาหาร

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ หรือองคกรรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น โรงอาหารหรือ             

รานคาสวสัดกิารทีม่กีารจาํหน่ายอาหาร ซึง่เขาข่ายเปนสถานทีจ่าํหน่ายอาหารตามความหมาย

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น จะตองดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต

หรอืหนงัสอืรบัรองการแจงต่อเจาพนกังานทองถิน่ก่อนจดัตัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร และตอง

เสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการหรือไม่ อย่างไร

   ค�าตอบ ในประเด็นนี้คณะกรรมการสาธารณสุข ไดมีความเห็นว่าการจําหน่าย

อาหารในสถานทีร่าชการ หรอืองคกรรฐัวสิาหกจิ เช่น โรงเรยีน สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด องคการโทรศัพท การไฟฟาฝายผลิต             

แห่งประเทศไทย เปนตน ไม่ว่าจะเขาไปใชพื้นท่ีโดยการไดรับอนุญาตหรือการเช่าจาก             

หน่วยงานนั้นก็ตาม จะตองควบคุมในลักษณะ “สถานที่จําหน่ายอาหาร” และตองขอรับ           

ใบอนุญาตหรือตองแจงต่อเจาพนักงานทองถ่ินแลวแต่กรณีก่อนดําเนินกิจการ รวมถึง               

การจําหน่ายอาหารในบริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟหรือชานชะลาดวย ทั้งนี้เฉพาะในกรณี

ที่เปนซุมหรือแผงท่ีมีท่ีตั้งชัดเจนและเปนประจําดวย แต่สําหรับกรณีการเร่ขายอาหาร               

หรือสินคาจะตองควบคุมในลักษณะ “การจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ”
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   ดังนั้น กรณีสถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการหรือในองคกร

รัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่เกี่ยวของ จําเปนตองขอหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตจาก           

เจาพนักงานทองถิ่นใหถูกตองตามกฎหมาย โดยการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจงหรือ             

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น อาจใหเจาของสถานที่เปนผูยื่นคําขอหนังสือรับรอง              

การแจงหรอืใบอนญุาตรวมเปนฉบบัเดยีว โดยคดิจากพืน้ทีท่ัง้หมดของสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร 

หรืออาจใหผูคาแต่ละราย แยกยื่นคําขอในส่วนของตนเองโดยคิดเฉลี่ยจากพื้นที่ ที่ไดใช

ประกอบกิจการเฉลี่ยกับผูคารายอื่นก็ได

  เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข

       ครั้งที่ 5-3/2538 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

                                                                               (ภาคผนวก 3.1) 

   

   “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องคการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
   “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ               
ซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนทองถิ่น
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
   (1) นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารส่วนจังหวัด
   (2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
   (3) นายกองคการบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารส่วนตําบล
   (4) ผูว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
   (5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
   (6) ผูบริหารองคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่น สําหรับในเขตองคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นนั้น
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแต่งตั้ง              
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร : 
  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

   ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในหมวดที่ 8           
ว่าดวยเรื่อง ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร บัญญัติไวว่า
   มาตรา 38 ผูใดจะจดัตัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เปนการขายของในตลาด ตองไดรับ            
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56 ถาสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200              
ตารางเมตร ตองแจงต่อเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48              
ก่อนการจัดตั้ง โดย
   มาตรา 39 ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งไดรับ              
ใบอนุญาตตามมาตรา 56 หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 และผูจําหน่าย                  
ทํา  ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ตามมาตรา 38 ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น                  
ตามมาตรา 40 หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
   มาตรา 40 เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารท่ีไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหราชการ               
ส่วนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นดังต่อไปนี้
   (1) ก�าหนดประเภทของสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรอืตามลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการหรอืตามวธิกีารจ�าหน่าย
   (2) ก�าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และ
สขุลกัษณะของบรเิวณทีใ่ช้จ�าหน่ายอาหาร ทีจ่ดัไว้ส�าหรบับรโิภคอาหาร  ทีใ่ช้ท�า ประกอบ 
หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร
   (3) ก�าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและการปองกัน
โรคติดต่อ
   (4) ก�าหนดเวลาจ�าหน่ายอาหาร
   (5) ก�าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ�าหน่ายอาหาร 
ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

8

   (6) ก�าหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัสขุลกัษณะของอาหาร กรรมวธิ ีการจ�าหน่าย 
ท�า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
   (7) ก�าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น�้าใช้ และ               
ของใช้อื่น ๆ
   มาตรา 48 การแจงใหเจาพนกังานทองถิน่ทราบเพือ่ดาํเนนิกจิการตามมาตรา 38 
และหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น 
   เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง ใหออกใบรับแก่ผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐาน                
ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิได             
ออกหนงัสอืรบัรองการแจง  ใหเจาพนกังานทองถิน่ตรวจการ แจงใหถกูตองตามแบบทีก่าํหนด
ในขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่น             
ออกหนงัสอืรบัรองการแจงใหผูแจงภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดรบัการแจงในใบรบัแจง 
หรอืหนงัสอืรับรอง การแจง เจาพนกังานทองถิน่จะกาํหนดเงือ่นไขใหผูแจงหรอืผูไดรบัหนงัสือ
รับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
   ในกรณีท่ีการแจงไม่ถูกตองหรือไม่สมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่น แจงใหผูแจง
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไม่ดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่น              
มีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แต่ถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลา             
ทีก่าํหนดแลว ใหเจาพนกังานทองถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจงใหผูแจงภายใน 7 วนัทาํการ
นับแต่วันที่ไดรับการแจงซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น         
ตามวรรคหนึ่ง

ผู้จัดตั้ง/เจ้าของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ขออนุญาต ปฏิบัติตาม แจ้ง

กรณีที่มีพื้นที่เกินกว่า
200 ตารางเมตร และมิใช่

การขายของในตลาด

กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร และมิใช่

การขายของในตลาด
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   มาตรา 56 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให                
เจาพนกังานทองถิน่ตรวจความถกูตองและความสมบรูณของคาํขอ ถาปรากฏว่าคาํขอดงักล่าว
ไม่ถูกตองหรือไม่สมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม่ถูกตองหรือความไม่สมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงให            
ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองส่งคืน        
คําขอแก่ผูขออนุญาต ก็ใหส่งคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไม่ถูกตองหรือความไม่สมบูรณ             
ใหทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดรบัคาํขอ เจาพนกังานทองถิน่ตองออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอื
แจงคําสั่งไม่อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันไดรับ        
คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่นในกรณีที่มี            
เหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน              
15 วนั แต่ตองมหีนงัสอืแจงการขยายเวลาและเหตจุาํเปนแต่ละครัง้ใหผูขออนญุาตทราบก่อน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแต่กรณี
   จากขอกฎหมายดังกล่าวขางตน ราชการส่วนทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติ             
ทองถิน่ เพือ่ใชในการควบคมุดแูลการจดัตัง้และประกอบกจิการ สถานทีจ่าํหน่ายอาหารทีอ่ยู่
ในพืน้ทีรั่บผดิชอบของราชการส่วนทองถิน่ใหถกูหลกัสุขาภบิาลอาหาร อนัส่งผลใหประชาชน
ไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และยังเพิ่มรายไดจากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต       
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารใหแก่ราชการส่วนทองถิ่นอีกดวย
   ราชการส่วนทองถิน่สามารถนาํขอกาํหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ไปบังคับใชไดทันที โดยจะออกขอบัญญัติทองถิ่นขึ้นมาบังคับใช
หรือไม่ก็ได ถาจะออกขอบัญญัติทองถิ่นก็จะตองสอดคลอง และไม่ขัดแยงกับขอกําหนดใน
กฎกระทรวง 



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

10

การวัดขนาดพื้นที่สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

   การวัดขนาดพื้นที่สถานที่จําหน่ายอาหาร ตามกฎหมายว่าดวยการสาธารณสุข
ตองวัดพื้นที่ทั้งหมดที่นํามายื่นคําขอประกอบกิจการตามเอกสารยื่นคําขอแนวทางการวัด
ขนาดพื้นที่ของสถานที่จําหน่ายอาหาร เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาต และคิดค่า
ธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทางในการพิจารณา       
การวัดขนาดพื้นที่ของสถานที่จําหน่ายอาหารว่ามีขนาดเกินหรือไม่เกิน 200 ตารางเมตร นั้น 
การวัดขนาดของพื้นที่ของสถานที่จําหน่ายอาหารตองวัดตามขนาดของพื้นดังนี้
   1) พื้นที่ที่ใชจําหน่ายอาหาร
   2)  พื้นที่ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร 
   3)  พื้นที่ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
   4)  พื้นที่ที่ใชสะสมอาหาร
   รวมถึงพื้นท่ีต่อเน่ือง เช่น หองสวม โดยพื้นที่ดังกล่าวจะนับเปนพื้นที่ที่นํามา                
ยื่นคําขอประกอบกิจการทั้งหมดตามเอกสารยื่นคําขอ 
   ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาขนาดของพ้ืนที่ใชประกอบคิดค่าธรรมเนียมในการ
ออกใบอนุญาตแลว ประเด็นสําคัญที่ราชการส่วนทองถิ่นจะดําเนินการ คือ การควบคุมดูแล
การดําเนินกิจการใหถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561 เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เน่ืองจากการประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร 
เปนกจิการทีม่คีวามเสีย่งซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสขุภาพของประชาชน
 
   หมายเหตุ : ในกรณีการคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหอง
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าตามประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพษิ เรือ่ง การคดิคาํนวณพืน้ทีใ่ชสอย จาํนวนอาคาร และจาํนวนหองของอาคาร หรอืกลุม่
ของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม            
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดไว ดังนี้
   ข้อ 1 (6) พื้นท่ีใชสอยของภัตตาคารหรือรานอาหาร ใหถือตามเนื้อที่ที่ระบุใน            
ใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนสถานที่จําหน่ายอาหาร ในกรณีที่มีการใชประโยชนจากอาคาร
ตาม ขอ 1 (6) ไม่ตรงกับใบอนุญาตที่ไดรับหรือ คําขอจดทะเบียน ใหคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย
ของอาคารตาม ขอ 1 (6) จากพื้นที่ใชสอยของอาคารทุกช้ันและใหนําพื้นที่ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
กิจการทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนั้นมารวมคํานวณดวย แต่ไม่ใหนําพื้นที่ซึ่งเปน
อาคารจอดรถยนต หรือพื้นที่จอดรถยนตมาคํานวณรวม
   ข้อ 2 การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของกลุ่มอาคาร ใหคิดคํานวณจากอาคารซึ่งตั้ง
อยู่ในพื้นที่ ต่อเนื่องและอยู่ในโครงการเดียวกันตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 1 (6)
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  บทก�าหนดโทษ  : ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

   1. มาตรา 68 ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษ               
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
   2. มาตรา 72 ผู ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร                 
ตามมาตรา 38 ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่ไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
   ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหน่ึง ซ่ึงมี
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไม่เกิน                
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท
   3. ผู้ใดฝาฝนข้อบัญญัติท้องถิ่น เก่ียวกับการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่               
จําหน่ายอาหาร ซึ่งออกตามความใน มาตรา 40 (2) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และ
ดแูลรักษาสถานทีแ่ละสขุลกัษณะของบรเิวณทีใ่ชจาํหน่ายอาหาร ทีจ่ดัไวสําหรบับรโิภคอาหาร 
ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใชสะสมอาหาร หรือ มาตรา 40 (3) เกี่ยวกับ              
การปองกนัมใิหเกดิเหตรุาํคาญ และการปองกนัโรคตดิต่อ ตองระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 6 เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ
   ผูใดฝาฝนขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 40 (1) เกี่ยวกับการ               
กาํหนดประเภทของสถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรอืตามลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการหรอืตามวธิกีารจาํหน่ายมาตรา 40 (4) เกีย่วกบั
การกําหนดเวลาจําหน่ายอาหาร มาตรา 40 (5) เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจําหน่ายอาหาร ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ มาตรา 40 (6)              
เกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัสุขลักษณะของอาหาร กรรมวธิกีารจาํหน่ายทาํ ประกอบ 
ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร มาตรา 40 (7) เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ นํ้าใช และของใชอื่น ๆ ตองระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท
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บทบาทหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

   1. ประชาสมัพนัธ และชีแ้จงผูประกอบกจิการดานอาหารในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ใหทราบถึงเนื้อหาขอกําหนดในกฎกระทรวง ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุง พัฒนาใหถูกตอง
ตามขอกาํหนดในกฎกระทรวง และประชาสมัพนัธใหประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบไดทราบถงึ
เนื้อหาของขอกําหนดในกฎกระทรวง และขั้นตอนการขออนุญาตในกรณีจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารใหม่
   2. ส�ารวจ และให้ค�าแนะน�า ใหสถานที่จําหน่ายอาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
พัฒนาใหถูกตองตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
   3.  ยกย ่องชมเชย สถานท่ีจําหน่ายอาหารที่ ได มีการปรับปรุง พัฒนา                  
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวง

  บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

   1. ผู้ประกอบกิจการ ที่ไดรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง                
สถานที่จําหน่ายอาหารอยู่ก่อนในวันท่ีกฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับตองดําเนินการปรับปรุง 
หรือแกไขสถานที่จําหน่ายอาหาร ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
   2. ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ตองเขารับการอบรมตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวตามกฎกระทรวง
   3.  ผู้ท่ีประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร หลังจากวันที่กฎกระทรวง               
ใชบังคับ ควรติดต่อกับเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาต 
หรือขอหนังสือรับรองการแจง และรายละเอียดขอกําหนดของกฎกระทรวง
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  ประโยชนที่ได้รับ
จากกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

   1.  ประโยชนต่อราชการส่วนท้องถิ่น
    1.1 ใชเปนแนวทางในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
    1.2  ใชเปนหลักเกณฑมาตรฐานในการปรับปรุงสถานที่จําหน่ายอาหาร              
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหถูกสุขลักษณะมากขึ้น
    1.3  ใชเปนแนวทางทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเปนการสราง        
รายไดแก่ผูประกอบกิจการจากนักท่องเที่ยว
   
   2.  ประโยชนต่อผู้ประกอบการ
    2.1 ใหความชดัเจนแก่ประชาชนทีจ่ะจดัตัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร ไดทราบ
หลักเกณฑ และมาตรฐานที่ตองปฏิบัติจากกฎกระทรวง
    2.2  ส่งเสริมภาพลักษณของสถานที่จําหน่ายอาหาร และสรางความมั่นใจ           
ใหแก่ผูบริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาใชบริการ
   
   3.  ประโยชนต่อประชาชน
    3.1 ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
    3.2 เปนช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหมาใชบริการดานอาหาร            
มากขึ้น และทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น





สวนที่ 2

รายละเอียดของ

กฎกระทรวงสุขลักษณะ

ของสถานที่จําหนายอาหาร

พ.ศ. 2561
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กําหนดการบังคับใช 180 วัน กําหนดนิยามภายใต
กฎกระทรวงฯ

1 - 2

หมวด 2 สขุลกัษณะของอาหาร กรรมวธิกีารทาํ ประกอบ หรอืปรงุ
การเก็บรักษา และจําหน่ายอาหาร

9 - 18

บทเฉพาะกาล ใหดําเนินการภายใน 180 วัน ยกเวน
 1. ขอ 8 ดําเนินการแกไขปรับปรุงภายใน 1 ป
 2. ขอ 21 (2) ดําเนินการภายใน 2 ป

22

หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร3 - 8

หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชอื่น ๆ19 - 20

หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูประกอบกิจการ
และผูสัมผัสอาหาร
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารที่มีสภาพเป็นของสด  เช่น  เนื้อสัตว์  ผัก  หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเคร่ืองดื่มชนิดต่าง  ๆ 
“อาหารแห้ง”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้ง  โดยการอบ  รมควัน   

ตากแห้ง  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานข้ึน 
“เครื่องปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  รสชาติ   

หรือกล่ินรสชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ําปลา  น้ําส้มสายชู  ซอส  รวมท้ังเครื่องเทศ  สมุนไพร   
หรือมัสตาร์ด 

“วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ 
ที่สําคัญของอาหาร  แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ในการผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนส่ง  
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร  แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  
เช่น  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กํากับ  
หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น 

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
ฉบับราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
ฉบับราชกิจจานุเบกษา

หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

“ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  
ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

หมวด  ๑ 
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๓ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ ใช้ทํา  
ประกอบหรือปรุงอาหาร  จําหน่ายอาหาร  และบริโภคอาหาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  
และทําความสะอาดง่าย 

(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน  ผนังหรือเพดานต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   ทั้ งนี้   ตามที่ รัฐมนตรี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสําหรับสถานท่ีและบริเวณสําหรับใช้ทํา  

ประกอบหรือปรุงอาหาร  และบริโภคอาหาร  เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับจัดให้มีที่ลา้งมือ  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 

(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม  ประกอบหรือปรุงอาหาร  หรือจําหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
หกสิบเซนติเมตร  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  และมีสภาพดี 

(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด  ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี  พร้อมใช้  และมีจํานวนเพียงพอ   
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด  พื้นระบายน้ําได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  มีการระบายอากาศท่ีดี  และมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ   
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม  ทํา  ประกอบ

หรือปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหน่าย  ที่บริโภคอาหาร  ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์  เว้นแต่จะมี 
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ  และมีฉากปิดก้ันที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 

ข้อ ๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 
ที่มีสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ไม่ดูดซับน้ํา  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ําเสมอ  ทั้งนี้   
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

ข้อ ๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการระบายน้ําได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ก่อนการทําความสะอาด 
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายนํ้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ํา  โดยใช้ถังดักไขมัน

หรือบ่อดักไขมัน  หรือการบําบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน  และน้ําทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๗ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์  แมลงนําโรค  และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ 

ข้อ ๘ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือสําหรับป้องกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร 

หมวด  ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการทํา  ประกอบ  หรือปรุง  การเก็บรักษา  และการจําหน่ายอาหาร 

 
 

ข้อ ๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารสดท่ีนํามาประกอบและปรุงอาหาร  ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเป็นสัดส่วน  มีการปกปิด   
ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเป้ือน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๐ สถานท่ีจําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแห้ง  อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อน  และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และสิ่งอื่นที่นํามาใช้

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย  และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการป้องกัน 

การปนเปื้อน  รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร  ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๒ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  
และต้องทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ 

ในกรณีที่เป็นน้ําดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจําหน่าย  
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และป้องกันการปนเปื้อน  โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  ทั้งนี้  น้ําดื่มและน้ําที่ใช้สําหรับปรุงเคร่ืองดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๓ การทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค 
ที่กรมอนามัยกําหนด 

ข้อ ๑๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็ง  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้น้ําแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปิด  และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร  ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน  
และต้องไม่ระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 

(๓) ใช้อุปกรณ์สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ  โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
(๔) ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
ข้อ ๑๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ําใช้ต้องเป็นน้ําประปา  ยกเว้นในท้องถ่ินที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ําประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 
ข้อ ๑๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  

หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร  โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งมีคําเตือน 
และคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว  และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  ปรุง  จําหน่าย  และบริโภคอาหาร 

ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม  ห้ามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามนําภาชนะ
บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๑๗ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ 
ที่รับประทานอาหารในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ
อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หมวด  ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้อื่น  ๆ 

 
 

ข้อ ๑๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท  มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม   

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด  โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร  และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๓) จัดให้มีช้อนกลาง  สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 
(๔) ตู้เย็น  ตู้แช่  หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น  ๆ  ต้องสะอาด   

มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
(๕) ตู้อบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ  

หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร  ต้องสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  และไม่ชํารุด 
ข้อ ๒๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะ  

อุปกรณ์  และเครื่องใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ที่รอการทําความสะอาด  ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงนําโรคได้ 
(๒) มีการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่ถูกสุขลักษณะ  และใช้สาร 

ทําความสะอาดท่ีเหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้น  ๆ  จากผู้ผลิต 
(๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาด 
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารท่ีห้ามใช้

ในการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมวด  ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ 
หรือพาหะนําโรคติดต่อ  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  หรือโรคอื่น  ๆ  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น   
ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย  สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้   

(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ประกอบ  ปรุง  จําหน่ายและ 
เสิร์ฟอาหาร  ให้ถูกสุขลักษณะ  และไม่กระทําการใด  ๆ   ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิน่ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๒ สถานที่จําหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในกําหนดเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดําเนินการตามข้อ  ๘  ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  
ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อ  ๘  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

(๒) การดําเนินการตามข้อ  ๒๑  (๒)  ให้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

23



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมท่ีนิยมประกอบอาหารเพ่ือบริโภคเอง  โดยเปล่ียนเป็นนิยม 
บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ  สถานท่ีจําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพ
ประชาชน  เน่ืองจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรค  สารเคมี  
หรือโลหะหนัก  รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและนํ้าเป็นสื่อ  เพ่ือให้สถานที่จําหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค  สมควรกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะ 
ของสถานที่จําหน่ายอาหาร  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๒ ก ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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สวนที่ 3

แนวทางการพัฒนา

สถานที่จําหนายอาหาร

ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ

ของสถานที่จําหนายอาหาร

พ.ศ. 2561



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561
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การบังคับใช้ : 
     ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 180 วัน
     นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

   วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่าย            
อาหาร พ.ศ. 2561 มผีลใชบงัคบักบัสถานทีจ่าํหน่ายอาหารตามหมวด 8 แห่งพระราชบญัญตัิ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 1

กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 180 วัน

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

บังคับใช้ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : กรณีสถานที่จ�าหน่ายอาหารได้รับใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ก่อนที่กฏกระทรวงนี้

ใช้บังคับด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ภายใน 180 วัน

(ด�าเนินการภายใน 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
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หมวด 1
สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

ข้อ 3 สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมกีารจดัการเกีย่วกบัสถานทีแ่ละบรเิวณทีใ่ช้ท�าประกอบ
หรือปรุงอาหาร จ�าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
  
   (1) พื้นบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท�าด้วยวัสดุ                   
ที่แข็งแรงไม่ช�ารุด และท�าความสะอาดง่าย

   แนวทางการด�าเนินงาน : พื้นบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหารมีลักษณะ
ดังนี้
   1)  ตองสะอาด ไม่มีนํ้าขัง ไม่มีเศษอาหาร ขยะ หรือคราบสกปรก
   2) ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง มีลักษณะเรียบ สภาพดี ไม่ชํารุด ไม่ดูดซึมนํ้า                  
ไม่เปนร่อง/รอยแตก ไม่ลื่น และสามารถทําความสะอาดง่าย
   วัสดุที่แข็งแรงที่ใชทําพื้นมีหลายชนิด เช่น คอนกรีตผิวเรียบ กระเบ้ืองเคลือบ 
กระเบื้องยาง   หินขัด เปนตน
   เหตุผล : เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอนและสามารถทําความสะอาดไดง่าย

   (2) ในกรณีท่ีมีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ท�าด้วยวัสดุที่            
แข็งแรง และไม่ช�ารุด

   แนวทางการด�าเนินงาน : ผนังหรือเพดาน มีลักษณะดังนี้
   1)  ตองสะอาด ไม่มีคราบสกปรก หรือหยากไย่
   2)  ตองทาํดวยวสัดทุีแ่ขง็แรง มลีกัษณะผวิเรยีบ ไม่ชาํรดุ สามารถทาํความสะอาด
ไดง่าย 
   วัสดุที่แข็งแรงที่ใชทําผนัง เช่น คอนกรีตผิวเรียบ กระเบ้ืองเคลือบ เปนตน                
โดยผนังหรือเพดานควรมีสีอ่อน เพื่อช่วยใหบริเวณสถานที่จําหน่ายอาหาร สว่าง ไม่มืดทึบ 
และสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกไดง่าย
   เหตุผล : เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทําความสะอาด           
ไดง่าย
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   (3)  มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ�าหน่ายอาหารเป็น
สถานที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

   แนวทางการด�าเนินงาน : การจัดการระบายอากาศ และการดําเนินการทาง             
กฏหมายว่าดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ดังนี้
   1)  ตองมกีารจดัการระบบระบายอากาศทีเ่พยีงพอ สามารถระบายกลิน่ ความชืน้ 
และความรอนไดดี มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ เช่น              
ปล่องระบายควัน พัดลมดูดอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ เปนตน
   ในกรณีมีการใชพัดลมดูดอากาศ และปล่องระบายควันตองทําความสะอาด           
ปล่องระบายควันเปนประจํา ไม่ใหมีคราบไขมันสะสม และตองติดตั้งใหระบบระบายอากาศ
ทิ้งไม่ก่อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก่ประชาชนผูอยู่อาศัยในบริเวณใกลเคียง
   2)  ตองปฏบิตัติามกฎหมายว่าดวยการควบคมุผลิตภณัฑยาสบู โดยมเีครือ่งหมาย
แสดงไวใหเห็นไดโดยชัดเจนว่าเปนเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใหส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ี และยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ใน             
เขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 กําหนดรายละเอียดดังนี้
    ขอ 4 ใหสถานท่ีดังต่อไปน้ีเปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ
ของผูไม่สูบบุหรี่ โดยกําหนดใหพื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใชประกอบภารกิจของสถานที่นั้น 
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง บริเวณที่จัดไวใหผูมารับบริการ             
ใชประโยชนร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วลอมหรือไม่ก็ตามเปนเขตปลอดบุหรี่ในขอ 4 (4.3.2.3)            
สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ

๒๔ 

หมวด ๑ 

สุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร 

ขอ ๓ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสถานท่ีและบริเวณท่ีใชทํา ประกอบหรือปรุง
อาหาร จําหนายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรงไมชํารุด 
และทําความสะอาดงาย 

แนวทางการดําเนินงาน : พื้นบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร มีลักษณะดังนี้ 

1) ตองสะอาด ไมมีน้ําขัง ไมมีเศษอาหาร ขยะ หรือคราบสกปรก

2) ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง มีลักษณะเรียบ สภาพดี ไมชํารุด ไมดูดซึมน้ํา ไมเปนรอง/รอยแตก
ไมล่ืน และสามารถทําความสะอาดงาย 

วัสดุท่ีแข็งแรงท่ีใชทําพื้นท่ีมีหลายชนิด เชน คอนกรีตผิวเรียบ กระเบ้ืองเคลือบ กระเบ้ืองยาง 
หินขัด เปนตน 

เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนและสามารถทําความสะอาดไดงาย 

(๒) ในกรณีท่ีมีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และ     
ไมชํารุด 

แนวทางการดําเนินงาน : ผนังหรือเพดาน มีลักษณะดังนี้ 

1) ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือหยากไย

2) ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง มีลักษณะผิวเรียบ ไมชํารุด สามารถทําความสะอาดไดงาย

วัสดุท่ีแข็งแรงท่ีใชทําผนัง เชน คอนกรีตผิวเรียบ กระเบ้ืองเคลือบ เปนตน โดยผนังหรือเพดาน
ควรมีสีออนๆ เพื่อชวยใหบริเวณสถานท่ีจําหนายอาหาร สวาง ไมมืดทึบ และสามารถมองเห็นส่ิงสกปรก
ไดงาย 

เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย 
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    ขอ 6 ใหสถานท่ีดังต่อไปน้ี เปนสถานที่สาธารณะที่มีการคุมครองสุขภาพ
ของผูไม่สูบบุหรี่โดยกําหนดใหพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซ่ึงวัดจากพื้นที่             
ที่ระบุหรือจากประตูหนาต่าง ทางเขา ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศเปนระยะทาง                
5 เมตร เปนเขตปลอดบุหรี่ ในขอ 6 (6.4) บริเวณที่จําหน่าย หรือใหบริการอาหาร เครื่องดื่ม 
หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม              
ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ โดยการวัดระยะ 5 เมตร ใหวัดระยะจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู 
หนาต่าง ทางเขา ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป 5 เมตร
   ตองติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข              
เรือ่ง ลกัษณะและวธิกีารในการแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบหุรีแ่ละเครือ่งหมายเขตสูบบหุรี่ 
พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3.2
   เหตุผล : เพื่อจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการปรุง ประกอบ และ         
รบัประทานอาหาร โดยการปองกนักลิน่ ควนัรบกวน ซึง่ทาํใหเกดิการไอ จาม ซึง่จะทาํใหเกดิ
การปนเปอนสู่อาหารได รวมถึงการคุมครองสุขภาพของผูไม่สูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
   1.  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
   2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กาํหนดประเภทหรอืชือ่ของสถานทีส่าธารณะ 
สถานที่ทํางาน และยานพาหนะใหส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ
เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 3.3)
   3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 3.2)

   (4)  มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามทีร่ัฐมนตรี
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการแสงสว่าง ดังนี้
   1) มีการจัดการใหมีค่าความเขมของแสงสว่างภายในสถานที่จําหน่ายอาหาร      
เพียงพอในแต่ละบริเวณ โดยติดตั้งหลอดไฟแบบแสงธรรมชาติกลางวัน (Day light)                
ที่ไดมาตรฐานเพื่อใหไดค่าความเขมของแสงสว่าง ในแต่ละบริเวณดังนี้
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บริเวณในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
ค่าความเข้มของแสงสว่าง

ต้องมีไม่น้อยกว่า (ลักซ (lux))

(1)  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ ปรุง ประกอบอาหาร   300

(2)  บริเวณพื้นที่จําหน่ายอาหาร จัดวางอาหารแบบบริการตนเอง   215
 หรือบุฟเฟต

(3) บริเวณพื้นที่ทําการลาง และเก็บภาชนะอุปกรณ   300

(4) หองแช่เย็น และหองเก็บอาหารแหง    100

(5) หองสวม           100

   กรณีพื้นที่ตามขอ (1) และ (2) ตองมีที่ครอบปองกันที่สามารถทําความสะอาดได 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุเมื่อหลอดไฟแตกหรือชํารุด  ซ่ึงอาจโดนร่างกายผูสัมผัสอาหาร             
และปองกันการปนเปอนลงไปในอาหาร

 
   2) วธิกีารตรวจวดัค่าความเขมของแสงสว่าง ใหเปนไปตามแนวปฏิบตัทิีส่อดคลอง
กับกฎหมายว่าดวยการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับแสงสว่าง
    2.1) ตรวจวัดความเขมของแสงสว่าง ในบริเวณพื้นที่ทั่วไป และบริเวณที่             
ผูปฏบิตังิานตองทาํงานทีต่องใชสายตามองเฉพาะจดุ หรอืตองใชสายตาอยูก่บัทีใ่นการทาํงาน
ในสภาพการทํางานปกติ และในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาตินอยที่สุด

๒๖ 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เรื่อง กําหนดประเภทหรือช่ือของสถานท่ีสาธารณะ
สถานท่ีทํางาน และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะเปนเขตปลอด
บุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอด
บุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๔) มีแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

แนวทางการดําเนินงาน : มีการจัดการแสงสวาง ดังนี้ 

1) มีการจัดการใหมีคาความเขมของแสงสวางภายในสถานท่ีจําหนายอาหารใหเพียงพอ ในแตละ
บริเวณ โดยติดต้ังหลอดไฟแบบแสงธรรมชาติกลางวัน (Day light) ท่ีไดมาตรฐานเพื่อใหไดคาความเขม
ของแสงสวาง ในแตละบริเวณดังนี้ 

บริเวณในสถานท่ีจําหนายอาหาร คาความเขมของแสงสวาง 
ตองมีไมนอยกวา (ลักซ (lux)) 

(๑) บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ ปรุง ประกอบอาหาร 300 

(๒) บริเวณพื้นท่ีจําหนายอาหาร จัดวางอาหารแบบบริการ

ตนเอง หรือบุฟเฟต 

215 

(๓) บริเวณพื้นท่ีทําการลาง และเก็บภาชนะอุปกรณ 300 

(๔) หองแชเย็น และหองเก็บอาหารแหง 100 

(๕) หองสวม 100 

กรณีพื้นท่ีตามขอ (๑) และ (๒) ตองมีท่ีครอบปองกันท่ีสามารถทําความสะอาดได เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุเมื่อหลอดไฟแตก ซึ่งอาจโดนตัวผูสัมผัสอาหาร และปองกันการปนเปอนลงไปในอาหาร 

2) วิธีการตรวจวัดคาความเขมของแสงสวาง ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง 
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    2.2)  ใชเครือ่งวดัแสงทีไ่ดมาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมาธกิารระหว่าง
ประเทศว่าดวยความส่องสว่าง (International Commission on Illumination) หรอื ISO/
CIE 10527 หรือเทียบเท่า และก่อนเริ่มการตรวจวัดตองปรับใหเครื่องวัดแสงอ่านค่าที่ศูนย 
(Photometer Zeroing)
   เหตุผล : เพื่อจัดการใหสถานท่ีจําหน่ายอาหารมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน        
การปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการ และความปลอดภัยต่ออาหาร 
เพื่อใหมองเห็นสภาพ สิ่งปนเปอน และสีของอาหารที่ไม่ผิดไปจากธรรมชาติไดอย่างชัดเจน 
และยังช่วยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่จําหน่ายอาหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดค่าความ            
เขมของแสงสว่างในสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. …..

   (5) มีที่ล้างมือและอุปกรณส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส�าหรับสถานที่และ
บริเวณส�าหรับใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือ
บรเิวณบรโิภคอาหารไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรบัจดัให้มทีีล้่างมอื ต้องจดัให้มอีปุกรณส�าหรบั
ท�าความสะอาดมือที่เหมาะสม

   แนวทางการด�าเนนิงาน : มกีารจดัการทีล่างมอืและอปุกรณสาํหรบัลางมอื ดงันี้
   1) ตองจัดใหมีที่ลางมือ และอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะใชการไดดี 
และมสีบูห่รือสารเคมสีาํหรบัลางมอืใชตลอดเวลา ในบรเิวณสาํหรบัใชทาํ ประกอบ ปรงุอาหาร 
และสถานที่บริโภคอาหาร ทั้งนี้หามใชอ่างลางมือลางสิ่งของอื่น
    สําหรับกอกนํ้า ควรมีที่เปด – ปด ที่มีลักษณะไม่ก่อใหเกิดการปนเปอน              
จากมือที่สกปรกและมือท่ีสะอาดแลว โดยอาจจะใชกอกนํ้าที่มีระบบเปด – ปด อัตโนมัติ            
หรือรูปแบบที่ไม่ตองใชมือ เช่น ใชเทา หรือเข่า ในการเปด – ปด
   2) ในกรณีสถานที่ หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ สําหรับจัดใหมี 
ที่ลางมือ ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม เช่น แอลกอฮอลเจล
สําหรับทําความสะอาดมือ หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดมือแบบไม่ตองลางนํ้าออก
   หมายเหตุ : ปจจุบันอุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ มีทั้งชนิดเจล ของเหลว 
ที่มีส่วนประกอบสําคัญคือ แอลกอฮอล (alcohol) สําหรับใหผูบริโภคไวทําความสะอาดมือ
ภายในสถานที่จําหน่ายหรือบริเวณบริโภคอาหาร
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   เหตุผล : เพื่อป องกันการปนเป อนส่ิงสกปรกและเช้ือจุลินทรีย ก ่อโรค                       
จากมือผูสัมผัสอาหารสู่อาหาร และสรางพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคอาหาร
 
   (6) โต๊ะท่ีใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจ�าหน่ายอาหาร ต้อง            
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
   

   แนวทางการด�าเนนิงาน : โตะทีใ่ชเตรยีม ประกอบหรอืปรงุอาหาร หรอืจาํหน่าย
อาหาร มีลักษณะดังนี้
   1) ตองสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร
   2)  ตองมสีะอาด มผีวิเรยีบ มสีภาพด ีไม่ชํารดุ หรอืเปนสนมิ ทาํดวยวสัดทุีส่ามารถ
ทําความสะอาดไดง่าย ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร และตองไม่เปนที่สะสมของเช้ือจุลินทรีย             
เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟเมกา กระเบื้องเคลือบ เปนตน ผิวของโตะไม่ควรเปนวัสดุที่ทํา
จากไม
   ตองไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้น หรือบริเวณหนาหองสวม
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากการดีด กระเด็นของส่ิงสกปรกและฝุน
ละอองจากพื้นสู่อาหาร และภาชนะอุปกรณ 

๒๘ 

(๖) โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
หกสิบเซนติเมตร ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย และมีสภาพดี 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร มี
ลักษณะดังนี้ 

1) ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

2) ตองมีสะอาด มีผิวเรียบ มีสภาพดี ไมชํารุด หรือเปนสนิม ทําดวยวัสดุท่ีสามารถทํา
ความสะอาดไดงาย ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร และตองไมเปนท่ีสะสมของเช้ือจุลินทรีย เชน สแตนเลส 
อลูมิเนียม โฟเมกา กระเบ้ืองเคลือบ เปนตน ไมควรใชวัสดุท่ีทําจากไม 

ตองไมเตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้น หรือบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม 

เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากการดีด กระเด็นของส่ิงสกปรกและฝุนละอองจากพื้น 
สูอาหาร และภาชนะอุปกรณ 

(๗) โตะหรือเกาอี้ ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และ        
ไมชํารุด 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะหรือเกาอี้ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร มีลักษณะดังนี้ 

1) ตองสะอาด ไมมีเศษคราบอาหาร หรือคราบสกปรก

2) มีสภาพดี ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง เชน ทนความช้ืน ความรอน และน้ําหนักกดทับ พื้นผิวโตะ
ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมหลุดลอกหรือชํารุด ไมมีซอกมุมท่ีกอใหเกิดการสะสมของเศษอาหาร และท่ีซอน
ตัวของสัตวพาหะตางๆ เชน แมลงสาบ และสามารถทําความสะอาดไดงาย  

เหตุผล : เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการปนเปอนจากโตะอาหาร 

๒๘ 

(๖) โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
หกสิบเซนติเมตร ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย และมีสภาพดี 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร มี
ลักษณะดังนี้ 

1) ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

2) ตองมีสะอาด มีผิวเรียบ มีสภาพดี ไมชํารุด หรือเปนสนิม ทําดวยวัสดุท่ีสามารถทํา
ความสะอาดไดงาย ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร และตองไมเปนท่ีสะสมของเช้ือจุลินทรีย เชน สแตนเลส 
อลูมิเนียม โฟเมกา กระเบ้ืองเคลือบ เปนตน ไมควรใชวัสดุท่ีทําจากไม 

ตองไมเตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้น หรือบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม 

เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากการดีด กระเด็นของส่ิงสกปรกและฝุนละอองจากพื้น 
สูอาหาร และภาชนะอุปกรณ 

(๗) โตะหรือเกาอี้ ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และ        
ไมชํารุด 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะหรือเกาอี้ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร มีลักษณะดังนี้ 

1) ตองสะอาด ไมมีเศษคราบอาหาร หรือคราบสกปรก

2) มีสภาพดี ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง เชน ทนความช้ืน ความรอน และน้ําหนักกดทับ พื้นผิวโตะ
ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมหลุดลอกหรือชํารุด ไมมีซอกมุมท่ีกอใหเกิดการสะสมของเศษอาหาร และท่ีซอน
ตัวของสัตวพาหะตางๆ เชน แมลงสาบ และสามารถทําความสะอาดไดงาย  

เหตุผล : เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการปนเปอนจากโตะอาหาร 
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   (7)  โต๊ะหรือเก้าอ้ีท่ีจัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ท�าด้วยวัสดุที่            
แข็งแรง และไม่ช�ารุด

   แนวทางการด�าเนินงาน : โตะหรือเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารมีลักษณะ
ดังนี้
   1)  ตองสะอาด ไม่มีเศษคราบอาหาร หรือคราบสกปรก
   2) มีสภาพดี ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง เช่น ทนความชื้น ความรอน และนํ้าหนัก          
กดทบั พืน้ผวิโตะทาํดวยวสัดผุวิเรยีบ ไม่หลดุลอกหรอืชาํรดุ ไม่มซีอกมมุทีก่่อใหเกดิการสะสม
ของเศษอาหาร และท่ีซ่อนตัวของสัตวพาหะนําโรคต่าง ๆ เช่น แมลงสาบ และสามารถทํา          
ความสะอาดไดง่าย 
   เหตุผล : เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการปนเปอนจากโตะอาหาร

๒๘ 

(๖) โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
หกสิบเซนติเมตร ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย และมีสภาพดี 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะท่ีใชเตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหนายอาหาร มี
ลักษณะดังนี้ 

1) ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

2) ตองมีสะอาด มีผิวเรียบ มีสภาพดี ไมชํารุด หรือเปนสนิม ทําดวยวัสดุท่ีสามารถทํา
ความสะอาดไดงาย ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร และตองไมเปนท่ีสะสมของเช้ือจุลินทรีย เชน สแตนเลส 
อลูมิเนียม โฟเมกา กระเบ้ืองเคลือบ เปนตน ไมควรใชวัสดุท่ีทําจากไม 

ตองไมเตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้น หรือบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม 

เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากการดีด กระเด็นของส่ิงสกปรกและฝุนละอองจากพื้น 
สูอาหาร และภาชนะอุปกรณ 

(๗) โตะหรือเกาอี้ ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และ        
ไมชํารุด 

แนวทางการดําเนินงาน : โตะหรือเกาอี้ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร มีลักษณะดังนี้ 

1) ตองสะอาด ไมมีเศษคราบอาหาร หรือคราบสกปรก

2) มีสภาพดี ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง เชน ทนความช้ืน ความรอน และน้ําหนักกดทับ พื้นผิวโตะ
ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมหลุดลอกหรือชํารุด ไมมีซอกมุมท่ีกอใหเกิดการสะสมของเศษอาหาร และท่ีซอน
ตัวของสัตวพาหะตางๆ เชน แมลงสาบ และสามารถทําความสะอาดไดงาย  

เหตุผล : เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการปนเปอนจากโตะอาหาร 



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

34

   ข้อ 4 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
   
   (1) ต้องจดัให้มหีรอืจดัหาห้องส้วมทีม่สีภาพด ีพร้อมใช้ และมจี�านวนเพยีงพอ
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : ในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารมีการจัดสถานที่          
ไวใหสําหรับผูซื้อเขามาบริโภคอาหาร ณ สถานที่จําหน่ายอาหารจะมีหองสวมหรือจัดหา             
หองสวมสาธารณะบริเวณใกลเคียงไวบริการ โดยหองสวมมีลักษณะดังนี้
    1) สะอาด สภาพดีพรอมใชงาน และมีนํ้าใชตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 
    2) มีจํ านวนเพียงพอสําหรับให บริการในสถานที่จํ าหน ่ายอาหาร                       
ตามอัตราส่วนดังนี้

จ�านวนที่นั่ง
ส�าหรับลูกค้า

(ที่นั่ง)

นอยกว่า 20

31 – 50 1 1 1 2 1

2 2 2 4 2

3 3 3 6 3

20 – 30

51 – 70

71 – 100

มากกว่า 100

ใหมีหองถ่ายอุจจาระ 1 ที่ อ่างลางมือ 1 ที่*

ใหมีหองถ่ายอุจจาระ 1 ที่ อ่างลางมือ 1 ที่ และที่ปสสาวะ 1 ที่*

ใหเพิ่มหองสวม อ่างลางมือ และที่ปสสาวะ อย่างละ 1 ที่
(จากจํานวนที่นั่งสําหรับลูกคา 71 – 100 ที่นั่ง)
ทั้งหองสวมชายและหองสวมหญิง ต่อจํานวนที่นั่ง
สําหรับจํานวนที่นั่งสําหรับลูกคาที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 30 ที่นั่ง

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง
ห้อง

ถ่ายอุจจาระ
(ที่)

ห้อง
ถ่ายอุจจาระ

(ที่)

อ้างล้างมือ
(ที่)

ที่ปสสาวะ
(ที่)

อ้างล้างมือ
(ที่)

หมายเหตุ : *ใชร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
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   เหตุผล : เพื่อสําหรับไวบริการสําหรับผูซื้อที่เขามาบริโภคอาหารในสถานที่
จําหน่ายอาหาร 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
   1. กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ              
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก 3.6)
   2. กฎกระทรวง กําหนดสวมท่ีตองดวยสุขลักษณะในรานจําหน่ายอาหารและ             
หรือเครื่องดื่มและสถานีบริการการจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ              
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก 3.5)

   (2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี 
และมีแสงสว่างเพียงพอ
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการหองสวม ดังนี้
   1)  สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีนํ้าขัง พื้นระบายนํ้าไดดี
   2) มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็น โดยมีช่องระบายอากาศไม่นอยกว่า
รอยละ 10 ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศในจํานวนที่สามารถระบายอากาศ                 
ไดอย่างเพียงพอ
   ทัง้นีก้ารตดิตัง้พดัลมหรอือปุกรณอืน่ช่วยทาํใหพืน้แหงภายในหองสวม จะช่วยลด
ภาระการเช็ดพื้นที่เปยกได
   3)  มีค่าความเขมของแสงสว่างเพียงพอ ไม่นอยกว่า 100 ลักซ (lux)
   เหตผุล : เพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัตินดานสขุอนามยัปองกนัการปนเปอนและไม่ให
เปนแหล่งแพร่กระจาย  เชือ้จลุนิทรยีก่อโรคและเปนทีน่่ารงัเกยีจ และปองกนัการเกดิอบุตัเิหตุ
จากการใชหองสวม
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดค่าความเขม
ของแสงสว่างในสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. .....



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

36

   (3) มอ่ีางล้างมอืทีถ่กูสขุลกัษณะ และมอีปุกรณส�าหรบัล้างมอืจ�านวนเพยีงพอ

   แนวทางการด�าเนินงาน : หองสวมตองจัดใหมีอ่างลางมือ ลักษณะดังนี้
   1)  ถูกสุขลักษณะ สะอาด ใชการไดดี ไม่มีคราบสกปรก     
   2)  มีอุปกรณสําหรับลางมือ เช่น มีสบู่หรือน้ํายาลางมือ กระดาษเช็ดมือ หรือ
อุปกรณทําใหมือแหง จํานวนเพียงพอ ตลอดระยะเวลาใหบริการ
   เหตผุล : เพือ่ใหผูสมัผสัอาหารและผูรบับรกิารไดลางมอืทนัทหีลังจากใชหองสวม 
เพื่อปองกันการปนเปอนสิ่งปฏิกูลหลังจากการใชหองสวมมาปนเปอนสู่อาหาร และอุปกรณ
สัมผัสอาหาร

   (4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตไูม่เปดโดยตรงสูบ่รเิวณทีเ่ตรยีมท�า 
ประกอบหรือปรุงอาหาร ท่ีเก็บ ท่ีจ�าหน่าย ท่ีบริโภคอาหาร ที่ล้าง และที่เก็บภาชนะ             
อุปกรณ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปดตลอดเวลา
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการหองสวม ดังนี้
   1) แยกเปนสัดส่วน โดยประตูไม่เปดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ             
หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ 
   2) ในกรณีที่ไม่สามารถแยกหองสวมเปนสัดส่วนขางตนได ประตูหองสวม               
ตองปดตลอดเวลา และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม เช่น มู่ลี่ ม่านพลาสติก เปนตน
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๓๑ 

คูหาเดียว ท่ีไมสามารถแยกหองสวมไปอยูบริเวณอื่นท่ีเปนสัดสวนได โดยกําหนดใหตองปดประตูหองน้ํา
ไวตลอดเวลาตองมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม โดยตองมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ 

เหตุผล : เพื่อปองกันส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคจากหองสวมแพรกระจายมาสูอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณ 

ขอ ๕ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี 
ไมร่ัวซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษา   
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ  

ท้ังนี้ การจัดการเก่ียวกับมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย ดังนี้ 

1) ถังรองรับมูลฝอย มีสภาพดี ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด มีขนาดเหมาะสม เพียงพอ
สําหรับรองรับมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยถังรองรับมูลฝอยควรใชแบบเทาเหยียบ เพื่อปองกัน
การปนเปอนจากมือของผูสัมผัสอาหาร 

2) มีการแยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น
3) ถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอย ตองสะอาด โดยดูแลรักษา

ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ 

โดยการจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ิน 

เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

   เพื่อใหการปฏิบัติในการจัดการปองกันการปนเปอนจากหองสวมสู่บริเวณที่              
ปฏิบัติต่ออาหารสอดคลองเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและเปนทางออก สําหรับ               
สถานที่จําหน่ายอาหารขนาดเล็กประเภทตึกแถวคูหาเดียว ที่ไม่สามารถแยกหองสวมไปอยู่
บริเวณอื่นที่เปนสัดส่วนได โดยกําหนดใหตองปดประตูหองนํ้าไวตลอดเวลาตองมีฉาก          
ปดกั้นที่เหมาะสม โดยตองมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยู่เสมอ
   เหตผุล : เพือ่ปองกนัสิง่สกปรกหรอืเชือ้จลุนิทรยีก่อโรคจากหองสวมปนเปอนมา
สู่อาหาร ภาชนะ อุปกรณ   

ข้อ 5 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยโดยมีถังรองรับมูลฝอย           
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน�้า มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น 
และต้องดแูลรกัษาความสะอาด ถงัรองรบัมลูฝอย และบรเิวณโดยรอบตวัถงัรองรบัมลูฝอย
อย่างสม�่าเสมอ 
   ท้ังนี ้การจดัการเกีย่วกบัมลูฝอย และถงัรองรบัมลูฝอยให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย ดังนี้
   1)  ถังรองรับมูลฝอย มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับนํ้า มีฝาปดมิดชิด มีขนาด          
เหมาะสม เพียงพอสําหรับรองรับมูลฝอยในสถานที่จําหน่ายอาหาร โดยถังรองรับมูลฝอย           
ควรใชแบบเทาเหยียบ เพื่อปองกันการปนเปอนมือของผูสัมผัสอาหาร
   2)  มีการแยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น
   3)  ถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย ตองสะอาด            
โดยดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ
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๓๑ 

คูหาเดียว ท่ีไมสามารถแยกหองสวมไปอยูบริเวณอื่นท่ีเปนสัดสวนได โดยกําหนดใหตองปดประตูหองน้ํา
ไวตลอดเวลาตองมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม โดยตองมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ 

เหตุผล : เพื่อปองกันส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคจากหองสวมแพรกระจายมาสูอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณ 

ขอ ๕ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี 
ไมร่ัวซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษา   
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ  

ท้ังนี้ การจัดการเก่ียวกับมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย ดังนี้ 

1) ถังรองรับมูลฝอย มีสภาพดี ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด มีขนาดเหมาะสม เพียงพอ
สําหรับรองรับมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยถังรองรับมูลฝอยควรใชแบบเทาเหยียบ เพื่อปองกัน
การปนเปอนจากมือของผูสัมผัสอาหาร 

2) มีการแยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน
3) ถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอย ตองสะอาด โดยดูแลรักษา

ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ 

โดยการจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ิน 

เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

โดยการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

๓๑ 

คูหาเดียว ท่ีไมสามารถแยกหองสวมไปอยูบริเวณอื่นท่ีเปนสัดสวนได โดยกําหนดใหตองปดประตูหองน้ํา
ไวตลอดเวลาตองมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม โดยตองมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ 

เหตุผล : เพื่อปองกันส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคจากหองสวมแพรกระจายมาสูอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณ 

ขอ ๕ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี 
ไมร่ัวซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษา   
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ  

ท้ังนี้ การจัดการเก่ียวกับมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินเก่ียวกับการ
จัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย ดังนี้ 

1) ถังรองรับมูลฝอย มีสภาพดี ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด มีขนาดเหมาะสม เพียงพอ
สําหรับรองรับมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยถังรองรับมูลฝอยควรใชแบบเทาเหยียบ เพื่อปองกัน
การปนเปอนจากมือของผูสัมผัสอาหาร 

2) มีการแยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น
3) ถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอย ตองสะอาด โดยดูแลรักษา

ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ 

โดยการจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ิน 

เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
   เหตุผล : เพื่อจะเปนการควบคุม กําจัดแหล่งอาหารของสัตว และแมลงนําโรค 
และไม่ใหเปนทีส่ะสมของสิง่สกปรกและเชือ้จลุนิทรยีก่อโรค และเปนการเกบ็รวมรวบมลูฝอย 
และการคัดแยกเศษอาหารที่จะนําไปสู่การวิธีกําจัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งมูลฝอย
แต่ละประเภทมีวิธีการกําจัดท่ีแตกต่างกัน บางชนิดสามารถนําไปนําไปใชซํ้าหรือหมุนเวียน
มาใชใหม่ได จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยรวมที่ตองกําจัดได
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่
จําหน่ายอาหาร
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ข้อ 6 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าเสีย ดังต่อไปนี้ 
  
   (1) ต้องมีการระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณ
สถานที่จ�าหน่ายอาหาร
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการระบายนํ้าทิ้ง ดังนี้
   1)  มีท่อหรือรางระบายนํ้า ที่มีสภาพดี ไม่แตกราว สามารถทําความสะอาดไดง่าย
   2)  ไม่มเีศษอาหารตกคางในบรเิวณสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร โดยตองระบายนํา้ทิง้
จากหองครัว และท่ีลางภาชนะอุปกรณลงสู่ท่อระบายนํ้า หรือแหล่งบําบัดไดดี และตอง                
ไม่ระบายนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะโดยตรง
   เหตุผล : เพื่อระบายนํ้าทิ้งจากหองครัวไม่ใหมีนํ้าขัง เน่าเสีย เพราะจะเปนแหล่ง
สะสมของสิ่งสกปรกท่ีเปนแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุของสัตว และแมลงนําโรค ซึ่งจะ             
ปนเปอนสู่อาหารได

   (2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้ก่อนการ
ท�าความสะอาด

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ และ
เครื่องใชก่อนการทําความสะอาด
   เหตุผล : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาด ลดการเจริญเติบโตของ               
เชื้อจุลินทรีย และปองกันไม่ใหเศษอาหารทําใหเกิดปญหาการอุดตันที่ระบายนํ้าทิ้ง                   
กลิ่นเหม็น เหตุรําคาญ หรือเปนแหล่งพาหะนําโรคที่เกิดจากการหมักหมมของนํ้ามัน



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

40

   3) ต้องมีการแยกไขมันไปก�าจัดก่อนระบายน�้าทิ้งออกสู ่ระบบระบายน�้า                 
โดยใช้ถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน หรือการบ�าบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพ                   
ไม่ต�่ากว่าการบ�าบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน และน�้าทิ้งต้องได้มาตรฐาน                    
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการนํ้าทิ้งก่อนการระบายนํ้า ดังนี้
   1) ตองมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายนํ้าทิ้งออกสู่ระบบระบายนํ้า โดย                
ติดตั้งถังดักไขมันหรือ บ่อดักไขมัน หรือการบําบัดดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่า
การบําบัดดวยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน เพื่อแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้ง                      
ออกสู่ระบบระบายนํ้า  โดยรูปแบบการกําจัดนํ้าเสียและไขมัน โดยใชบ่อดักไขมันที่สามารถ
นําไปประยุกตใชได รายละเอียดในภาคผนวก 5
   2) นํ้าท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายว่าดวยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ              
สิ่งแวดลอมแห่งชาติ โดยค่ามาตรฐานน้ําท้ิงของอาคารประเภทภัตตาคาร/รานอาหาร               
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดดังนี้

ก ข ค ง จ

ตั้งแต่ 
2,500 ตร.ม.

ขึ้นไป (ก�าหนด
ให้เป็นแหล่ง

ควบคุมมลพิษ)

1. pH=5-9
2. BOD=20mg/L
3. Suspended  
Solids=30mg/L
4. Sulfide=1mg/L
5. TDS=500mg/L
6. Settleable
Solids=0.5mg/L
7. Fat Oil and
Grease=20mg/L
8. TKN=35mg/L

1. pH=5-9
2.  BOD=30mg/L
3. Suspended
Solids =40mg/L
4.  Sulfide=1mg/L
5. TDS=500mg/L
6. Settleable
Solids=0.5mg/L
7. Fat Oil and
Grease=20mg/L
8. TKN=35mg/L

1. pH=5-9
2. BOD=40mg/L
3. Suspended 
Solids =50mg/L
4. Sulfide=3mg/L
5. TDS=500mg/L
6. Settleable 
Solids=0.5mg/L
7. Fat Oil and 
Grease=20mg/L
8. TKN=40mg/L

1.  pH=5-9
2.  BOD=50mg/L
3. Suspended 
Solids =50mg/L
4. Sulfide=4mg/L
5. TDS=500mg/L
6. Settleable 
Solids=0.5mg/L
7. Fat Oil and 
Grease=20mg/L
8. TKN=40mg/L

1. pH=5-9
2. BOD=200mg/L
3. Suspended 
Solids =30mg/L
4. Fat Oil and 
Grease=100mg/L

500 ตร.ม.
ไม่ถึง 

2,500 ตร.ม.

250 ตร.ม. 
ไม่ถึง 

500 ตร.ม.

100 ตร.ม.
ไม่ถึง 

250 ตร.ม.

น้อยกว่า
100 ตร.ม.
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   สําหรับการเก็บตัวอย่างนํ้า ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง               
การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร 
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550               
ไดกําหนดไว ใหเก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอาคารที่ระบายออกสู่สิ่งแวดลอม หรือระบาย             
ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ หรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใชเปนตัวแทนของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจาก
อาคารซึ่งเปนที่ตั้งของแหล่งกําเนิดมลพิษ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ในกรณีที่
มีการระบายนํ้าหลายจุดใหเก็บทุกจุด
   เหตุผล : เพื่อเปนการบําบัดนํ้าเสียจากสถานที่จําหน่ายอาหารขั้นตน เพื่อใหง่าย
ต่อการนําไปบําบัดและกําจัดต่อไป และเพื่อลดการก่อใหเกิดมลภาวะ ต่อสิ่งแวดลอม
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
   1. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง กาํหนดมาตรฐาน
ควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) (ภาคผนวก 3.7)
   2. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เรือ่ง กาํหนดประเภท
ของอาคารเปนแหล่งกาํเนดิมลพษิทีจ่ะตองถกูควบคมุการปล่อยนํา้เสียลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดลอม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548)                 
(ภาคผนวก 3.8)
   3.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย 
จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้า 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550)

ข้อ 7 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการปองกันสัตว แมลงน�าโรค และ
สัตวเลี้ยง ตามหลักวิชาการ
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีมาตรการในการปองกัน และไม่มีสัตว แมลงนําโรค 
และสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร จําหน่ายอาหาร และบริโภค
อาหาร โดยตองจัดใหมี
   1) การปองกันและกําจัดสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง เพื่อสุขลักษณะที่ดี ดังนี้
    1.1)  จดัใหมกีารจดัการสิง่แวดลอมบรเิวณโดยรอบสถานประกอบกจิการให
ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ใหเอื้อต่อการเปนแหล่งเพาะพันธุ แหล่งอาศัย และแหล่งอาหาร             
ของสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง
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    1.2) จัดใหมีการปองกันดานโครงสรางอาคารและการซ่อมบํารุงรักษา ดูแล 
ใหอยู่ในสภาพดี เพื่อปองกันไม่ใหสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง เขาสู่อาคาร ปองกัน                
การกัดแทะ และไม่ใหเปนแหล่งอาศัย
    1.3)  ผูประกอบกจิการตองมกีารจดัการใหสถานประกอบกจิการถกูสขุลกัษณะ 
เพื่อลดแหล่งอาหาร และนํ้า และไม่ใหเปนแหล่งอาศัยของสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง
    1.4)  กรณีท่ีมีการใชสารเคมี เพื่อปองกันสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง 
ตองปฏบิตัอิย่างระมดัระวงั โดยใชวธิทีีเ่หมาะสม ถกูสุขลักษณะ และปลอดภัย และตองปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าดวยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
   2)  การกาํจดัแมลง และสตัวทีเ่ปนพาหะนาํโรคในสถานประกอบกจิการ ในกรณี
ที่พบตัวหรือร่องรอย ผูประกอบกิจการตองกําจัดสัตว แมลงนําโรค และสัตวเลี้ยง โดยใชวิธี
ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย และตองปฏิบัติตามกฎหมายว่าดวยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
   ตัวอย่างมาตรการ เช่น เครื่องดักแมลง โดยในปจจุบันเครื่องดักแมลงมีหลาย              
รูปแบบ เช่น ชนิดที่ใชแสงไฟล่อแลวใชไฟฟาช็อตหรือกาวดัก ชนิดที่พ่นสารฆ่าแมลงออกมา
ตามระยะเวลา ในกรณีมีการเลือกใชตองเลือกประเภท วิธีกําจัด ใหเหมาะสมกับสถานที่
จําหน่ายอาหาร และปลอดภัยต่อมนุษย และไม่เกิดการปนเปอนสู่อาหาร
   เหตผุล : เพือ่ปองกนัการปนเปอนจากสิง่สกปรก หรอืเชือ้ จลิุนทรยีก่อ โรคทีอ่าจ     
เกิดจากหรือติดมากับสัตว และแมลงนําโรคลงสู่อาหาร ซึ่งรวมถึงสัตวเลี้ยง

๓๕ 

ขอ ๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีมาตรการ อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการ
ใชเช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใช
เช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ดังนี้ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย ดังนี้ 

1) กําหนดใหอาคารตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ตามขอ 3 อาคารตองติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดท่ีกําหนดไวในตาราง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจาก
ประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันไว 1 เครื่อง ตอพื้นท่ีอาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 
45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 

ในกรณีอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ตองมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ันดวย และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพื่อให
อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมทํางาน 

(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพื่อใหหนีไฟ 

2) การติดต้ังเครื่องดับเพลิง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน
1.50 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และ
ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 

3) ในกรณีท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ช้ัน ข้ึนไป ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ัน ในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร ในแตละช้ันตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดท่ีมีความสูงไมนอย
กวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม 

๓๕ 

ขอ ๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีมาตรการ อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการ
ใชเช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใช
เช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ดังนี้ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย ดังนี้ 

1) กําหนดใหอาคารตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ตามขอ 3 อาคารตองติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดท่ีกําหนดไวในตาราง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจาก
ประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันไว 1 เครื่อง ตอพื้นท่ีอาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 
45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 

ในกรณีอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ตองมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ันดวย และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพื่อให
อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมทํางาน 

(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพื่อใหหนีไฟ 

2) การติดต้ังเครื่องดับเพลิง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน
1.50 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และ
ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 

3) ในกรณีท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ช้ัน ข้ึนไป ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ัน ในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร ในแตละช้ันตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดท่ีมีความสูงไมนอย
กวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม 

๓๕ 

ขอ ๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีมาตรการ อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการ
ใชเช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

แนวทางการดําเนินงาน : มีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใช
เช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ดังนี้ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย ดังนี้ 

1) กําหนดใหอาคารตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ตามขอ 3 อาคารตองติดต้ังเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดท่ีกําหนดไวในตาราง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจาก
ประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันไว 1 เครื่อง ตอพื้นท่ีอาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 
45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 

ในกรณีอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ตองมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ันดวย และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพื่อให
อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมทํางาน 

(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพื่อใหหนีไฟ 

2) การติดต้ังเครื่องดับเพลิง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน
1.50 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และ
ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 

3) ในกรณีท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ช้ัน ข้ึนไป ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ัน ในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร ในแตละช้ันตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดท่ีมีความสูงไมนอย
กวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม 
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ข้อ 8 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือส�าหรับปองกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหาร
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกัน           
อคัคภียัจากการใชเชือ้เพลงิในการทาํ ประกอบ หรอืปรงุอาหาร โดยดาํเนนิการตามกฎหมาย
ว่าดวยการควบคุมอาคาร ดังนี้
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวธิกีารเกีย่วกบัการตดิตัง้ระบบการปองกนัอคัคีภัย ดงันี้
   1) กําหนดใหอาคารตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามขอ 3 อาคารตอง
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหน่ึงตามชนิด และขนาดที่กําหนดไวในตาราง 
สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่นอยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
   ในกรณีอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร           
ตองมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมทกุชัน้ดวย และระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม อย่างนอย
ตองประกอบดวย
    (1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุ               
ที่ใชมือ เพื่อใหอุปกรณส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหมทํางาน
    (2) อุปกรณส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให              
คนที่อยู่ในอาคารไดยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อใหหนีไฟ
   2)  การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตองติดตั้งใหส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ
พื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอ่านคําแนะนําการใชได และสามารถ               
นําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยู่ในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
   3)  ในกรณีที่อาคารมีความสูงตั้งแต่ 2 ช้ันขึ้นไป ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันใน         
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟ
ดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่นอยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณที่อยู่ในตําแหน่งที่
จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสว่างจากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอที่จะ             
มองเห็นช่องทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม
   ทัง้นี ้ผูประกอบการตองตรวจสอบประสทิธภิาพการใชงานของเครือ่งดบัเพลิงเปน
ประจําทุกเดือน
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ชนิดของเครื่องดับเพลิง

(1) โฟมเคมี

(2) กาซคารบอนไดออกไซด

(3) ผงเคมีแหง

(4) เฮลอน (HALON 1211)

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า

10 ลิตร

4 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

บทเฉพาะกาล
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

ขอ 22 (1) สถานทีจ่าํหน่ายอาหารทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 
ใหดาํเนนิการแกไขหรอืปรบัปรงุ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงภายใน
กําหนดเวลา 1 ป นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
           **ด�าเนินการภายใน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562**

๓๖ 

ท้ังนี้ ผูประกอบการควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องดับเพลิงเปนประจํา 
ทุกเดือน 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 

(1) โฟมเคมี 10 ลิตร 

(2) กาซคารบอนไดออกไซด 4 กิโลกรัม 

(3) ผงเคมีแหง 4 กิโลกรัม 

(4) เฮลอน (HALON 1211) 4 กิโลกรัม 

เหตุผล : เพื่อปองกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัยจากการใชเช้ือเพลิงในการทํา ประกอบ หรือ
ปรุงอาหาร 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ : กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

บทเฉพาะกาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ.2561 

ขอ 22 (1) สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร ใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง 

ใหเปนไปตามกฎกระทรวงภายในกําหนดเวลา 1 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

**ดําเนินการภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒** 

   เหตุผล : เพื่อปองกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการทํา 
ประกอบ หรือปรุงอาหาร
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ             
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก 3.9)
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หมวด 2
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ หรือปรุง

การเก็บรักษา และการจ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ 9 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ
 ดังต่อไปนี้

   (1) อาหารสดที่น�ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี 
สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   แนวทางการด�าเนินงาน : อาหารสดที่นํามาปรุงประกอบอาหารจะตองดําเนินการ
ดังนี้
   1)  มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย
   2)  มีการลางใหสะอาดก่อนนํามาปรุง หรือเก็บ ดังนี้
     1) ผัก ผลไม ตองไม่มีคราบสารพิษที่ใชในการเกษตร ไม่มีสีขาว                       
ผิดธรรมชาติ หรือไดรับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และตองมีการลางดวยวิธีการที่
เหมาะสม ดังนี้
     - การลางนํ้าไหล โดยแช่นํ้านาน 15 นาที จากน้ันเปดน้ําไหลแรง                   
พอประมาณ คลี่ใบผัก ผลไมถูกไปมา ประมาณ 2 นาที (ลดไดรอยละ 25-60 เปอรเซ็นต)
     - ลางดวยน้ําผสมเบกก้ิงโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต) หรือผงฟู                    
ในอัตราส่วน 1/2 ชอนโตะ ผสมนํ้าอุ ่นหรือนํ้าธรรมดา 10 ลิตร แลวนําผักหรือผลไม                      
แช่ทิ้งไวประมาณ 15 นาที จากนั้นลางออกดวยสะอาดอีกครั้งหนึ่ง (ลดไดรอยละ 90 – 95)
     - ลางดวยนํ้าผสมนํ้าสมสายชู เตรียมนํ้าสายชูที่มีกรดนํ้าสมความเขมขน 
5 เปอรเซ็นต ของกรดนํ้าสม ในอัตราส่วน 1 ชอนโตะ ผสมนํ้า 4 ลิตร แลวนําผักหรือผลไม
แช่ทิง้ไวประมาณ 15 นาท ีจากนัน้ลางออกดวยนํา้สะอาดอกีครัง้หนึง่ (ลดไดรอยละ 60 - 84)
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    2) เน้ือสัตวสด ตองมีสีแดงตามธรรมชาติ ไม่มีสีเขียวคลํ้าหรือกลิ่นเน่าเสีย 
หรือมีสีแดงผิดปกติ หรือมีลักษณะผิดธรรมชาติของอาหารนั้น ๆ
   เหตุผล : เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและปองกันอันตรายจากสิ่งปนเปอนมากับ
อาหารสด

   

   (2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน                    
มีการปกปด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปอน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม                   
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศก�าหนดใน               
ราชกิจจานุเบกษา

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการเก็บรักษาอาหารสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม                
ใหสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมตามชนิดของอาหาร ดังนี้

๓๗ 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ หรือปรงุ การเกบ็รักษา และ 

การจําหนายอาหาร 

 

ขอ ๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
 

 (๑) อาหารสดท่ีนํามาประกอบและปรุงอาหาร ตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 แนวทางการดําเนินงาน : อาหารสดท่ีนํามาปรุงประกอบอาหาร จะตอง 

1) มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย 

2) มีการลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ ดังนี้ 

1) ผัก ผลไม ตองไมมีคราบสารพิษท่ีใชในการเกษตร ไมมีสีขาวผิดธรรมชาติ หรือไดรับ
การรับรองจากหนวยงานราชการ และตองมีการลางดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

- การลางน้ําไหล โดยแชน้ํานาน 15 นาที จากนั้นเปดน้ําไหลแรงพอประมาณ คล่ีใบผัก 
ผลไมถูกไปมา ประมาณ 2 นาที (ลดได 25-60 เปอรเซ็นต) 

- ลางดวยน้ําผสมเบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต) หรือผงฟู ในอัตราสวน 1/2   
ชอนโตะ ผสมน้ําอุนหรือน้ําธรรมดา 10 ลิตร แลวนําผักหรือผลไมแชท้ิงไวประมาณ 15 นาที จากนั้น
ลางออกดวยสะอาดอีกครั้งหนึ่ง (ลดได 90 –  95 เปอรเซ็นต) 

- ลางดวยน้ําผสมน้ําสมสายชู เตรียมน้ําสายชูท่ีมีกรดน้ําสมความเขมขน 5 เปอรเซ็นต 
ของกรดน้ําสม ในอัตราสวน 1 ชอนโตะ ผสมน้ํา 4 ลิตร แลวนําผักหรือผลไมแชท้ิงไวประมาณ 15 นาที 
จากนั้นลางออกดวยสะอาดอีกครั้งหนึ่ง (ลดได 60 - 84 เปอรเซ็นต) 

2) เนื้อสัตวสด ตองมีสีแดงตามธรรมชาติ ไมมีสีเขียวคลํ้าหรือกล่ินเนาเสีย หรือมีสีแดง
ผิดปกติ หรือมีลักษณะผิดธรรมชาติของอาหารนั้นๆ 

เหตุผล : เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและปองกันอันตรายท่ีปนเปอนมากับอาหารสด 
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เนื้อสัตวสด เช่น หมู วัว แกะ 
แพะ เป็นต้น
-  เนื้อเปนชิ้น เช่น สเตก
-  เนื้อบด
-  เครื่องใน เช่น กึ๋น ตับ หัวใจ 
 ไส เปนตน

เนื้อสัตวปกสด เช่น ไก่ เป็ด 
ไก่งวง นก เป็นต้น
-  เนื้อสัตวปกทั้งตัว
-  เนื้อสัตวปกเปนชิ้น
-  เครื่องใน เช่น กึ๋น ตับ หัวใจ 
 ไส เปนตน

ปลาและอาหารทะเล
-  ปลาทั้งตัว
-  ปลาเปนชิ้น
-  กุง หอย ปู ปลาหมึก

ไข่
-  ไข่สดทั้งใบ
-  ไข่แดง ไข่ขาวดิบ

ผัก
-  ผักกินใบ เช่น คะนา ผักกาด 
 ผักชี
-  ผักกินหัว/ราก เช่น มัน ขิง ข่า 
 แครอท หอม เผือก
-  ผักกินผล เช่น มะเขือ ฝก 
 บวบ พริกสด

ผลไม้
-  ผลไมเปลือกหนา เช่น 
 มะนาว สม สัปปะรด
-  ผลไมเปลือกบาง เช่น องุ่น 
 ละมุด ฝรั่ง มะม่วง

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส 

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 7 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส

ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส

ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส

ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส

            
ตํ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง

ไม่เกิน 5 วัน
ไม่เกิน 5 วัน
ไม่เกิน 2 วัน

ไม่เกิน 2 วัน
ไม่เกิน 2 วัน
ไม่เกิน 2 วัน

ไม่เกิน 2 วัน
ไม่เกิน 2 วัน
ไม่เกิน 2 วัน

ไม่เกิน 5 สัปดาห
ไม่เกิน 3 สัปดาห

ไม่เกิน 5 วัน

ไม่เกิน 10 วัน

ไม่เกิน 10 วัน

ไม่เกิน 2 สัปดาห

ไม่เกิน 5 วัน

ไม่เกิน 12 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน
ไม่เกิน 4 เดือน

ไม่เกิน 12 เดือน
ไม่เกิน 9 เดือน
ไม่เกิน 4 เดือน

ไม่เกิน 6 เดือน
ไม่เกิน 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 12 เดือน

ชนิดอาหาร

การแช่เย็น

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

ระยะเวลา 
(วัน)

ระยะเวลา 
(วัน)

การแช่เยือกแข็ง

 1) อุณหภูมิ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารสด

ไม่ควรแช่เยือกแข็ง
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   2) การเก็บรักษาอาหารสด ในตูเย็น ตูแช่ หรือหองเย็น ตองดําเนินการดังนี้
    2.1) ตูเย็น ตูแช่ หรืออุปกรณเก็บรักษาอาหารสดดวยความเย็นอื่น ๆ ตองมี
ขนาดที่เพียงพอ โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ฝาปด หรือ        
ฝาเลื่อน ขอบยางไม่ชํารุด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงอยู่ในเกณฑที่กําหนด และไม่มี               
นํ้าแข็งเกาะหนาเกิน 1 นิ้ว
   ในการเก็บวัตถุดิบในถังนํ้าแข็ง ควรใส่ไวในภาชนะที่ปดสนิท และแบ่งพื้นที่               
การจัดเก็บ ระหว่างเน้ือสัตว ผักสด กับอาหารปรุงสุก และตองมีปริมาณนํ้าแข็งเพียงพอ              
เพื่อรักษาอุณหภูมิของอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด ทั้งนี้ตองไม่นํานํ้าแข็งที่ใชแช่อาหารสด            
มาบริโภค
    2.2) หองเย็น โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด 
พื้นไม่มีนํ้าขัง ประตูและขอบยางสะอาด มีสภาพดี ไม่ชํารุด มีการจัดเก็บอาหารบนชั้นวางที่
สูงจากพื้นอย่างนอย 15 เซนติเมตร และ มีการติดตั้งอุปกรณการวัดอุณหภูมิที่สามารถ               
อ่านค่าอุณหภูมิไดตลอดเวลาจากภายนอก
   3) การจัดเก็บอาหารสดตองมีการจัดวางอย่างเปนระเบียบ เปนสัดส่วน ไม่แน่น
จนเกินไป โดยตองจัดวางแยกกันระหว่างเน้ือสัตว อาหารทะเล ผักสด หรือผลไม และตอง            
ไม่ปะปนกับอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค และสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
   4) อาหารสดตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทอาหาร และ
สามารถปองกันการรั่วซึมและการปนเปอน เช่น กล่องใส่อาหาร ถุงพลาสติก หรือพลาสติก
ห่ออาหาร
   เหตผุล : เพือ่ปองกันการปนเปอนขามของอาหารสดประเภทต่าง และสะสม/เกบ็
รักษาอาหารสด ที่อุณหภูมิเหมาะสมสําหรับการนําไปปรุง/ประกอบ หรือบริโภค
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และ              
วิธีการเก็บรักษาอาหารสดในสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. .....

๓๙ 

2. การเก็บรักษาอาหารสด ในตูเย็น ตูแช หรือหองเย็น ตองดําเนินการดังนี้

2.1 ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาอาหารสดดวยความเย็นอื่น ๆ ตองมีขนาดท่ี
เพียงพอ โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ฝาปด หรือฝาเล่ือน ขอบยางไม
ชํารุด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงอยูในเกณฑท่ีกําหนด และไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว 

ในการเก็บวัตถุดิบรวมกันในถังน้ําแข็ง ควรใสไวในภาชนะท่ีปดสนิท และแบงพื้นท่ีการ
จัดเก็บ ระหวางเนื้อสัตว ผักสด กับอาหารปรุงสุก และตองมีปริมาณน้ําแข็งเพียงพอเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ของอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ตองไมนําน้ําแข็งท่ีใชแชอาหารสดมาบริโภค 

2.2 หองเย็น โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด พื้นไมมีน้ํา
ขัง ประตูและขอบยางสะอาด มีสภาพดี ไมชํารุด มีการจัดเก็บอาหารบนช้ันวางท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 
๑๕ เซนติเมตร และ มีการติดต้ังอุปกรณการวัดอุณหภูมิท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิไดตลอดเวลาจาก
ภายนอก 

3. การจัดเก็บอาหารสดตองมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ เปนสัดสวน ไมแนนจนเกินไป โดย
ตองจัดวางแยกกันระหวางเนื ้อสัตว อาหารทะเล ผักสด หรือผลไม และตองไมปะปนกับอาหาร       
ปรุงสําเร็จพรอมบริโภค และส่ิงอื่นท่ีไมใชอาหาร 

4. อาหารสดตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทอาหาร และสามารถปองกัน
การรั่วซึมและการปนเปอน เชน กลองใสอาหาร ถุงพลาสติก หรือพลาสติกหออาหาร 

เหตุผล : เพื่อกําหนดคาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารสด ใหสะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมสําหรับการบริโภค 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเก็บรักษา
อาหารสดในสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. ..... 

๓๙ 

2. การเก็บรักษาอาหารสด ในตูเย็น ตูแช หรือหองเย็น ตองดําเนินการดังนี้

2.1 ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาอาหารสดดวยความเย็นอื่น ๆ ตองมีขนาดท่ี
เพียงพอ โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ฝาปด หรือฝาเล่ือน ขอบยางไม
ชํารุด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงอยูในเกณฑท่ีกําหนด และไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว 

ในการเก็บวัตถุดิบรวมกันในถังน้ําแข็ง ควรใสไวในภาชนะท่ีปดสนิท และแบงพื้นท่ีการ
จัดเก็บ ระหวางเนื้อสัตว ผักสด กับอาหารปรุงสุก และตองมีปริมาณน้ําแข็งเพียงพอเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ของอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ตองไมนําน้ําแข็งท่ีใชแชอาหารสดมาบริโภค 

2.2 หองเย็น โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด พื้นไมมีน้ํา
ขัง ประตูและขอบยางสะอาด มีสภาพดี ไมชํารุด มีการจัดเก็บอาหารบนช้ันวางท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 
๑๕ เซนติเมตร และ มีการติดต้ังอุปกรณการวัดอุณหภูมิท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิไดตลอดเวลาจาก
ภายนอก 

3. การจัดเก็บอาหารสดตองมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ เปนสัดสวน ไมแนนจนเกินไป โดย
ตองจัดวางแยกกันระหวางเนื ้อสัตว อาหารทะเล ผักสด หรือผลไม และตองไมปะปนกับอาหาร       
ปรุงสําเร็จพรอมบริโภค และส่ิงอื่นท่ีไมใชอาหาร 

4. อาหารสดตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทอาหาร และสามารถปองกัน
การรั่วซึมและการปนเปอน เชน กลองใสอาหาร ถุงพลาสติก หรือพลาสติกหออาหาร 

เหตุผล : เพื่อกําหนดคาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารสด ใหสะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมสําหรับการบริโภค 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเก็บรักษา
อาหารสดในสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. ..... 

๓๙ 

2. การเก็บรักษาอาหารสด ในตูเย็น ตูแช หรือหองเย็น ตองดําเนินการดังนี้

2.1 ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาอาหารสดดวยความเย็นอื่น ๆ ตองมีขนาดท่ี
เพียงพอ โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ฝาปด หรือฝาเล่ือน ขอบยางไม
ชํารุด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงอยูในเกณฑท่ีกําหนด และไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว 

ในการเก็บวัตถุดิบรวมกันในถังน้ําแข็ง ควรใสไวในภาชนะท่ีปดสนิท และแบงพื้นท่ีการ
จัดเก็บ ระหวางเนื้อสัตว ผักสด กับอาหารปรุงสุก และตองมีปริมาณน้ําแข็งเพียงพอเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ของอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ตองไมนําน้ําแข็งท่ีใชแชอาหารสดมาบริโภค 

2.2 หองเย็น โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด พื้นไมมีน้ํา
ขัง ประตูและขอบยางสะอาด มีสภาพดี ไมชํารุด มีการจัดเก็บอาหารบนช้ันวางท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 
๑๕ เซนติเมตร และ มีการติดต้ังอุปกรณการวัดอุณหภูมิท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิไดตลอดเวลาจาก
ภายนอก 

3. การจัดเก็บอาหารสดตองมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ เปนสัดสวน ไมแนนจนเกินไป โดย
ตองจัดวางแยกกันระหวางเนื ้อสัตว อาหารทะเล ผักสด หรือผลไม และตองไมปะปนกับอาหาร       
ปรุงสําเร็จพรอมบริโภค และส่ิงอื่นท่ีไมใชอาหาร 

4. อาหารสดตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด เหมาะสมกับประเภทอาหาร และสามารถปองกัน
การรั่วซึมและการปนเปอน เชน กลองใสอาหาร ถุงพลาสติก หรือพลาสติกหออาหาร 

เหตุผล : เพื่อกําหนดคาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารสด ใหสะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมสําหรับการบริโภค 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเก็บรักษา
อาหารสดในสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. ..... 
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ข้อ 10 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้

   (1)  อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปอน และมีการเก็บอย่าง         
เหมาะสม
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการอาหารแหง ดังนี้
   1) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปอน โดยตองไม่มีเชื้อรา               
ไม่มีสีผิดธรรมชาติของอาหารนั้น
   2)  มีการจัดเก็บอาหารแหงอย่างเหมาะสม โดยเก็บในภาชนะที่สะอาด                  
ปลอดภัย มีการปกปด โดยตองไม่มีสัตว แมลงนําโรครบกวน ช้ันเก็บของช้ันล่างสุดตอง                
สูงจากพื้นอย่างนอย 60 เซนติเมตร
   เหตผุล : เพือ่ควบคมุวตัถดุบิอาหารใหมคุีณภาพ และมกีารจดัเกบ็ทีถ่กูตอง ปองกนั
การปนเปอน และการเปนอาหารของแมลงและสัตวนําโรค โดยปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ             
ที่ดีในการเลือกใช และเก็บอาหารแหง

   (2) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และ        
สิ่งอื่นท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่อง
ปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหาร             
ตองปลอดภัย และไดมาตรฐานตามกฎหมายว่าดวยอาหาร ดังนี้
   1)  ตองมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น 
มีเลขสารบบอาหาร ท่ีผ่านการตรวจรับรองจากสํานักงาน           
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
   2)  ชั้นเก็บของชั้นล่างสุดตองสูงจากพื้นอย่างนอย 15 เซนติเมตร
   3)  ตองมีการปองกันการปนเปอนหลังจากเปดใช มีการถ่ายเก็บในภาชนะที่
สะอาด มีฝาปดมิดชิด และเก็บในตูเย็น
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   เหตุผล : เพื่อควบคุมความปลอดภัยของเครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร  และ
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

ข้อ 11 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส�าเร็จ              
ตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้

   (1) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และ               
มีการปองกันการปนเปอน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : อาหารประเภทปรุงสําเร็จมีการจัดการดังนี้
   1) เก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทอาหาร
   2)  มีการปองกันการปนเปอน โดยเก็บในภาชนะที่มีฝาปดสนิท หรือในตูเก็บ
อาหาร (Display) ที่สามารถปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและสัตวนําโรค รวมถึง             
ละอองเสมหะจากผูซื้อ และผูจําหน่ายอาหารได
   3) ตองวางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและสัตวนําโรค รวมถึงละออง
นํ้าลาย/เสมหะจากผูซื้อ ในระหว่างรอจําหน่ายควรมีการปองกันโดยเก็บในภาชนะที่มีฝาปด
สนิท หรือมีตูเก็บอาหาร (Display) ที่สามารถปองกันการปนเปอนละอองนํ้าลาย/เสมหะจาก           
ผูซื้อและผูจําหน่ายได

ขอกําหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะนํา 

คําแนะนํา ถูกตอง
ครบถวน 

ตอง
ปรับปรุง 

ไมมี
กิจกรรม 

3. เน้ือสัตวสด ผัก และผลไมสด มีการลาง กอนนํามาปรุงหรือเก็บ     
4. อาหารแหงไมพบ เช้ือราส่ิงสกปรกส่ิงแปลกปลอม 

เก็บในภาชนะสะอาดวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 
    

5. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
มีเครื่องหมาย อย., มอก. หรือ 
เครื่องหมายอ่ืนที่หนวยงานราชการรับรอง  

    

6. อาหารปรุงสําเร็จเก็บในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับอาหาร 
และวางสูงจากพื้นอยางนอย60 ซม. 

    

7. อาหารปรุงสําเร็จ มีการปกปดดวยวิธีที่สามารถปองกัน  
การปนเปอนไดเชน ตู ภาชนะที่มีฝาปด เปนตน 

    

8. อาหารปรุงสําเร็จ สําหรับบริโภครอนที่รอการจําหนาย  
   หรือบริการ เชน อาหารประเภท ตม/แกง 
เก็บที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป  

    

9. อาหารปรุงสําเร็จ สําหรับบริโภคเย็น (เชน สลัด  ซูชิ เปนตน) 
เก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา 5องศาเซลเซียส 

    

10. อาหารสด อาหารแหง อาหารปรุงสําเร็จ  
เก็บแยกเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้น 

    

 

2.2 นํ้าด่ืมและนํ้าใช 
 

ขอกําหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะนํา 

คําแนะนํา ถูกตอง
ครบถวน 

ตอง
ปรับปรุง 

ไมมี
กิจกรรม 

1. นํ้าดื่มหรือเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุปดสนิทที่ใหบริการ  
1.1 ไดมาตรฐาน และมีเลขสารบบอาหาร (อย.)     
1.2 พื้นผิวภายนอกของภาชนะตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก  

เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 15 ซม.และ 
    

2. นํ้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่ไมไดบรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิท 
2.1 ภาชนะบรรจุสะอาด มีฝาปด  มีกอกหรือทางเทรินนํ้า  

หรือ มีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ 
    

2.2 เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ ซม.     
3. นํ้าที่ใชสําหรับปรุง ประกอบอาหาร หรือเครื่องดื่ม  
    ตองมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพนํ้าประปาดื่มไดของ         

กรมอนามัยพ.ศ. 2553หรือ ผานเกณฑมาตรฐาน อย.  

    

4. นํ้าใชอ่ืนๆ เปนนํ้าประปา หรือในกรณีทองถิ่นที่ไมมี        
ระบบประปาตองมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าตามคําแนะนํา  
ของเจาพนักงานสาธารณสุข  

    

5. ภาชนะบรรจุนํ้าใช สะอาด มีสภาพดี     
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเลขสารบบอาหาร
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   (2) มกีารควบคมุคณุภาพอาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ให้สะอาด ปลอดภยัส�าหรบั

การบริโภคตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศ

ก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จ               

ใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตามชนิดของอาหาร ดังนี้

   ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ และวธิกีารควบคมุคณุภาพ

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ พ.ศ. .... โดยกําหนดขอบเขตของการควบคุมคุณภาพอาหาร             

ปรุงสําเร็จ ดังนี้

   1) นิยาม 

   “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ไดผ่านการทํา ประกอบ

หรือปรุงสําเร็จ พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ

   “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จแบบใช้ความร้อน” หมายความว่า อาหารพรอม

บริโภคที่ผ่านกระบวนการใชความรอนในการปรุง ประกอบอาหาร อย่างทั่วถึง เช่น ทอด ผัด 

ตม ตุน นึ่ง เคี่ยว กวน ฉาบ รมควัน ปง เผา ย่าง อบ และ วิธีการใชความรอนอื่นใด

   “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จแบบไม่ใช้ความร้อน” หมายความว่า อาหารพรอม

บริโภคที่ไม่ผ่านกระบวนการใชความรอนในการปรุง ประกอบอาหาร เปนอาหารที่จะตอง

เสิรฟและรับประทานแบบเย็น เช่น สลัด แซนวิซ ซูชิ ผัก และผลไมตัดแต่ง 

   “อุณหภูมิห้อง” หมายความว่า อุณหภูมิปกติของบริเวณที่จัดเก็บหรือจําหน่าย

อาหารประเภทปรุงสําเร็จ

   “การควบคมุคณุภาพอาหารประเภทปรงุส�าเรจ็” หมายถงึ กระบวนการหรอืวธิี

การจัดการอาหารประเภทปรุงสําเร็จ ใหสะอาด ปลอดภัย สําหรับการบริโภค เช่น การอุ่น 

การลาง การเก็บ อาหารประเภทปรุงสําเร็จพรอมบริโภค

   2) อุณหภูมิ ระยะเวลาในการปรุง ประกอบอาหารแบบใชความรอนดังแสดงใน

ตาราง



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

52

ชนิดอาหาร

1. ไข่ (สําหรับบริการทันที)
2. เนื้อสัตว เช่น ปลา หมู เนื้อ เปนตน

เนื้อสัตว เช่น สัตวปก ปลา เนื้อ สัตวปา 
เปนตน

การปรุงอาหารในไมโครเวฟ

ผัก

อุณหภูมิ

ไม่นอยกว่า
63 องศาเซลเซียส

ไม่นอยกว่า
74 องศาเซลเซียส

ไม่นอยกว่า
74 องศาเซลเซียส

ไม่นอยกว่า
57 องศาเซลเซียส

ระยะเวลา

ไม่นอยกว่า
15 วินาที

ไม่นอยกว่า
1 วินาที

ไม่นอยกว่า
2 นาที

-

   3) การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จแบบใชความรอน ตอง               
ดําเนินการดังนี้
    3.1) อาหารประเภทปรุงสําเร็จสําหรับบริโภครอน ที่รอการจําหน่าย หรือ
บริการ เช่น อาหารประเภท ตม แกง เก็บที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ในกรณีที่เก็บ
ในอุณหภูมิหอง และตองนํามาอุ่นซํ้าทุก 2 ชั่วโมง
    3.2)  การอุ่นอาหารประเภทปรุงสําเร็จแบบใชความรอน ตองอุ่นใหรอน          
อย่างทั่วถึง โดยอุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารตองไม่นอยกว่า 74 องศาเซลเซียส ดังแสดง         
ในตาราง

ชนิดอาหาร

การปรุงและการอุ่นอาหาร

การอุ่นอาหารในไมโครเวฟ

อุณหภูมิ

ไม่นอยกว่า
74 องศาเซลเซียส

ไม่นอยกว่า
74 องศาเซลเซียส

ระยะเวลา

ไม่นอยกว่า
15 วินาที

ไม่นอยกว่า
2 นาที

ระยะเวลาที่จัดเก็บ
ณ อุณหภูมิห้อง

ไม่เกิน
2 ชั่วโมง

ไม่เกิน
2 ชั่วโมง

กรณีอาหารที่อุ่นแลวเหลือจากการจําหน่าย หรือการบริการตองทิ้งทันที
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   4) การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จแบบไม่ใช ความร อน                 
ตองดําเนินการดังนี้
    4.1) อาหารประเภทปรุงสําเร็จ สําหรับบริโภคเย็น ตองเก็บในสภาวะที่เย็น
ตลอดเวลา ที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส เช่น อาหารพรอมบริโภคประเภท สลัด ซูชิ 
ผลไมตัดแต่ง รวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของไข่ นม กะทิ ในปริมาณสูง เช่น สังขยา นํ้าสลัด 
เปนตน 
    4.2) อาหารประเภทผักหรือผลไมสด ตองลางทําความสะอาดดวยวิธีการ                
ที่เหมาะสม ก่อนการจําหน่าย หรือใหบริการ
   5)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ตองจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด 
ปลอดภัยเหมาะสมกับประเภทอาหาร และมีการปกปดมิดชิด
   6)  อาหารประเภทปรงุสาํเรจ็พรอมบรโิภค ตองมกีารจดัวางเปนสัดส่วน โดยตอง
จัดวางแยกกันระหว่างอาหารดิบ และสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
   เหตุผล : เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียก่อโรค             
และเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพดวยการอุ ่นอาหาร เพื่อเปนการปองกันการเจริญเติบโต              
หรือทําลายจุลินทรีย (เกณฑมาตรฐาน WHO ,Food Code)
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และ             
วิธีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จ พ.ศ. ... 

   (3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ�าหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดย            
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ ดังนี้
   1) การจําหน่ายหรือจัดบริการอาหารตองจัดวางแยกตามประเภทของอาหาร           
ไม่ปะปนกัน เช่น อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค นํ้าดื่ม เครื่องดื่ม ผลไม และแยกเปน            
สัดส่วนจากอาหารดิบ เพื่อปองกันการปนเปอน
   2)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จ ตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม
กับชนิดอาหาร มีการปกปดดวยวิธีสามารถปองกันการปนเปอนได  เช่น ตู ภาชนะที่มีฝาปด 
เปนตน วางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร
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   กรณีจัดบริการอาหารแบบใหบริการตนเองหรือบุฟเฟต และจัดรายการอาหาร               
ที่ตั้งโชว ตองจัดใหมีที่ปองกัน หรือฝาปดสําหรับอาหารที่จัดบริการ
   การใชตูครอบอาหาร ควรมีลักษณะท่ีสมบูรณ ไม่ชํารุดเสียหาย ทําจากวัสดุที่            
ไม่แตกหกัง่าย มลีกัษณะใส เพือ่ใหผูซือ้สามารถเหน็อาหารไดอย่างชดัเจน วสัดทุีใ่ชทาํตูครอบ 
เช่น กระจก อะคริลิก หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าไดการออกแบบ                
ตูครอบอาหารตองใหเหมาะสมกบัการใชงาน เพือ่ปองกนัการปนเปอนจากภายนอก โดยตอง
ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานหนา ดานซาย ดานขวา และดานบน สําหรับในกรณีที่ให             
ผูซื้อเลือกหยิบอาหารเองจากดานหนา เช่น สลัดผัก ลูกช้ินทอด ควรมีแผงครอบดานบน           
ที่มิดชิด เพื่อปองกันการปนเปอนจากผูซื้อสู่อาหาร
   การติดตั้งอุปกรณประกอบภายในตูครอบอาหาร ตองไม่ก่อใหเกิดอันตรายแก่             
ผูใชบริการ เช่น หลอดไฟ ภายในตูตองมีที่ครอบหลอดไฟ เพื่อปองกันเศษหลอดไฟแตก             
และตกลงไปในอาหาร
   เหตุผล : เพื่อจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารใหถูกสุขลักษณะ               
เหมาะสม ปลอดภัยสําหรับบริโภค 
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ        
และวิธีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จ พ.ศ. ... 

๔๔ 

อะคริลิก หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาไดการออกแบบตูครอบอาหารตองให
เหมาะสมกับการใชงาน เพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอก โดยตองประกอบดวย 4 ดาน คือ 
ดานหนา ดานซาย ดานขวา และดานบน สําหรับในกรณีที่ใหผูใชบริการเลือกหยิบอาหารเองจาก
ดานหนา เชน สลัดผัก ลูกชิ้นทอด ควรมีแผงครอบดานบนที่มิดชิด เพื่อปองกันการปนเปอนจาก
ผูใชบริการสูอาหาร 

การติดต้ังอุปกรณประกอบภายในตูครอบอาหาร ตองไมกอใหเกิดอันตรายแกผูใชบริการ เชน 
หลอดไฟ ภายในตูตองมีท่ีครอบหลอดไฟ เพื่อปองกันเศษหลอดไฟแตกและตกลงไปในอาหาร 

เหตุผล : เพื่อจัดการสุขลักษณะของการจําหนายอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ เหมาะสม ปลอดภัย
สําหรับบริโภค  

กฎหมายที่เกี่ยวของ : (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จ พ.ศ. ...  

๔๔ 

อะคริลิก หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาไดการออกแบบตูครอบอาหารตองให
เหมาะสมกับการใชงาน เพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอก โดยตองประกอบดวย 4 ดาน คือ 
ดานหนา ดานซาย ดานขวา และดานบน สําหรับในกรณีที่ใหผูใชบริการเลือกหยิบอาหารเองจาก
ดานหนา เชน สลัดผัก ลูกชิ้นทอด ควรมีแผงครอบดานบนที่มิดชิด เพื่อปองกันการปนเปอนจาก
ผูใชบริการสูอาหาร 

การติดต้ังอุปกรณประกอบภายในตูครอบอาหาร ตองไมกอใหเกิดอันตรายแกผูใชบริการ เชน 
หลอดไฟ ภายในตูตองมีท่ีครอบหลอดไฟ เพื่อปองกันเศษหลอดไฟแตกและตกลงไปในอาหาร 

เหตุผล : เพื่อจัดการสุขลักษณะของการจําหนายอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ เหมาะสม ปลอดภัย
สําหรับบริโภค  

กฎหมายที่เกี่ยวของ : (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จ พ.ศ. ...  
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ข้อ 12 น�า้ดืม่หรอืเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ ทีใ่ช้ในสถานทีจ่�าหน่าย
อาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้น             
ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ            
ให้สะอาดก่อนน�ามาให้บริการ
   ในกรณีที่เป็นน�้าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทหรือเครื่องด่ืม
ที่ปรุงจ�าหน่าย ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน โดย
ต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ทั้งนี้ น�้าดื่มและน�้าที่ใช้ส�าหรับปรุง              
เครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑคุณภาพน�้าบริโภคที่กรมอนามัยก�าหนด

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการดื่มหรือเครื่องดื่ม ดังนี้
   1) นํ้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เปนอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
   - ตองมคีณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าดวยอาหาร โดยมเีลขสารบบอาหาร 
(เครื่องหมาย อย.) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   - ตองวางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 15 เซนติเมตร 
   - ตองทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดก่อนนํามา                 
ใหบริการ
   2) นํ้าดื่มที่ไม่ไดบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจําหน่าย
   - ตองสะอาด บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด (มีฝาปด) และปองกันการ                  
ปนเปอน โดยมีกอก หรือทางเทรินนํ้า หรือมีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ
   - ตองวางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร
   3)  นํา้ดืม่และนํา้ทีใ่ชสาํหรบัปรงุเครือ่งดืม่ตองมคีณุภาพไม่ตํา่กว่าเกณฑคณุภาพ
นํ้าบริโภคที่กรมอนามัยกําหนด โดยเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพ            
นํ้าประปาดื่มได พ.ศ. 2553 
   เหตุผล : 
   1. เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม เครื่องดื่มและปองกันการปนเปอนจากภาชนะ
อุปกรณ และสิ่งสกปรกที่อาจปนเปอนจากการดีดกระเด็นของน้ําและส่ิงปนเปอนอื่น ๆ               
ฝุนจากพื้น
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   2. กรณกีาํหนดความสงูที ่15 เซนตเิมตร เนือ่งจากนํา้ดืม่และเครือ่งดืม่ในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทมีนํ้าหนักมากถาจัดวางบนชั้นสูงในปริมาณมากจะทําใหชั้นรองรับนํ้าหนัก           
ไม่ไหวอาจพังลงมาได ประกอบกับบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทอยู่แลว จึงกําหนดความสูง               
ไวที่ 15 เซนติเมตร เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง และยังมีมาตรการปองกันการปนเปอน            
โดยใหทําความสะอาดก่อนนํามาใหบริการแก่ผูบริโภคดื่มกิน
   กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง เกณฑคณุภาพนํา้ประปาดืม่ได 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 3.10)

ข้อ 13 การท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น�้าที่มีคุณภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑคุณภาพ            
น�้าบริโภคที่กรมอนามัยก�าหนด
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการนํ้าที่ใชในการทํา 
ประกอบ หรือปรุงอาหาร โดยตองมีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑคุณภาพ
นํ้าบริโภคที่กรมอนามัยกําหนด โดยเปนไปตาม ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง เกณฑคุณภาพนํ้าประปาดื่มได พ.ศ. 2553
   เหตผุล : เพือ่ควบคมุคณุภาพนํา้ และปองกนัการปนเปอน
จากนํ้า ที่ใชในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร

ข้อ 14 สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมกีารจดัการเกีย่วกบัน�า้แขง็ตามหลกัเกณฑดงัต่อไปนี้

   (1) ใช้น�้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
  
   แนวทางการด�าเนนิงาน : มกีารจดัการนํา้แขง็ทีใ่ชในสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร ดงันี้
   1) ใชน้ําแข็งท่ีสะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าดวยอาหาร              
(ตามที่ พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 กําหนด) โดยนํ้าแข็งตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองเลือกประเภทนํ้าแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช             
ในการบริโภค เช่น นํ้าแข็งหลอด หรือนํ้าแข็งเกล็ด เปนตน
   2)  กรณีมีเครื่องผลิตนํ้าแข็ง ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                
เรื่อง นํ้าแข็ง ตามกฎหมายว่าดวยอาหาร



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

57

   เหตุผล : เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้าแข็งสําหรับนํามาบริโภค
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นํ้าแข็ง
 
   (2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า        
15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่
อาจก่อให้เกิดการปนเปอน และต้องไม่ระบายน�้าจากถังน�้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วาง     
ภาชนะ

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดเก็บนํ้าแข็ง ดังนี้
   1)  จัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปด และวางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า             
15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร
   2) ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อใหเกิดการปนเปอน หรือบริเวณที่มีนํ้าแฉะ
   3)  หามนําอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับนํ้าแข็งสําหรับบริโภค
   4)  ตองไม่ระบายนํ้าจากถังนํ้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
   เหตุผล : เพื่อควบคุมความสะอาดของนํ้าแข็งหลังการผลิตที่นํามาใชหรือบริการ
ใหกับผูโภค และปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรก หรือนํ้าที่กระเด็นจากพื้น

   (3) ใช้อุปกรณส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณต้องสะอาด
และมีด้ามจับ

   แนวทางการด�าเนินงาน : ตองใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบ หรือ               
ตักนํ้าแข็งโดยเฉพาะ และควรจัดใหมีภาชนะ หรืออุปกรณสําหรับใส่อุปกรณสําหรับคีบ               
หรือตักนํ้าแข็ง 
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเป อนจากมือหรืออันตรายทางกายภาพ เช่น                 
เศษแกวจากการใชแกวตักนํ้าแข็ง
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   (4) ห้ามน�าอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
 
   แนวทางการด�าเนนิงาน : ตองหามนาํอาหาร หรอืส่ิงของอืน่ไปแช่รวมกบันํา้แขง็
สําหรับบริโภค
   เหตุผล : เพื่อป องกัน           
การปนเปอนจาก อาหารและภาชนะ
อุปกรณ   เพราะจะทําให นํ้ าแข็ง           
ปนเป อนเชื้อจุลินทรียก่อโรค หรือ            
สิ่งสกปรกจากพื้นผิวภายนอกของ
ภาชนะ

ข้อ 15 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าใช้ตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้

   (1) น�้าใช้ต้องเป็นน�้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน�้าประปาให้ใช้น�้าที่มี
คุณภาพเทียบเท่าน�้าประปาหรือเป็นไปตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการเกี่ยวกับนํ้าใช ดังนี้
   1) ตองใชนํ้าประปา หรือ
   2)  ในกรณีทองถิ่นที่ไม่มีนํ้าประปาใหใชนํ้าที่มีคุณภาพเทียบเท่านํ้าประปา หรือ
เปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
   
   (2) ภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : ภาชนะบรรจุนํ้าใช ตองมีลักษณะดังนี้
   1) สะอาด ปลอดภัย และมีสภาพดี
   2)  มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนํ้าใช ใหสะอาดอยู่เสมอ
   เหตุผล : เพื่อปองกันนํ้าใชไม่ใหปนเปอนสิ่งสกปรกจากภาชนะที่ใชบรรจุนํ้าใช



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

59

ข้อ 16 สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและปายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมี              
ค�าเตือนและค�าแนะน�าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณ
เป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ ปรุง จ�าหน่าย และบริโภคอาหาร
   ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ             
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามน�าภาชนะบรรจุน้ันมาใช้บรรจุ
อาหาร และห้ามน�าภาชนะบรรจอุาหารมาใช้บรรจสุารเคม ีสารท�าความสะอาดวตัถมุพีษิ 
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายต่ออาหาร ดังนี้
   1) ติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจน พรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อ               
เกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว
   2) จดัเกบ็ตองแยกบรเิวณเปนสดัส่วนต่างหากจากบรเิวณทีใ่ชทาํ ประกอบ ปรงุ 
จําหน่าย และบริโภคอาหาร
   3) หามนําภาชนะบรรจุน้ันมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหาร
มาใชบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายต่ออาหาร
   เหตุผล : เพื่อปองกันสารเคมีที่เปนอันตรายปนเปอนสู่อาหาร และเตรียมพรอม
เมื่อไดรับอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ

ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ             
ที่รับประทานอาหารในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

   แนวทางการด�าเนินงาน : หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ                
หรือปรุงอาหารบนโตะหรือที่รับประทานอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร
   โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ 
ฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 กําหนดให ตองไม่ตั้งถังกาซหุงตมในหอง                
รับประทานอาหาร
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   เหตุผล : เพื่อควบคุมปองกันอันตรายจากการใชกาซในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
เช่น การเกิดเหตุการณกาซรั่ว ไฟไหม หรือกาซระเบิดที่เกิดจากถังกาซหรือท่อส่งไม่ได
มาตรฐาน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ              
ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรอืเมทลิแอลกอฮอลเป็นเชือ้เพลงิในการท�า ประกอบ ปรงุ หรอื
อุ่นอาหารในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอลแข็งส�าหรับใช้เป็น             
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน               
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

   แนวทางการด�าเนินงาน : 
   1) หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง ในการทํา ประกอบ             
ปรุง หรืออุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร
   2)  สามารถใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกล่าว
ตองมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
   เหตุผล : เพื่อควบคุม และปองกันอันตรายจากการนําเมทิลแอลกอฮอล              
มาใชเปนเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร เนื่องจากเปนอันตรายต่อสุขภาพและอาจถึงแก่ชีวิต เพราะ            
เมทิลแอลกอฮอลมีความเปนพิษสูง การเขาสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการหายใจ หรือรับประทาน             
ในปริมาณตั้งแต่ 30 มิลลิลิตร จะทําใหตาบอดหรือปริมาณตั้งแต่ 100 มิลลิลิตร จะทําให            
เสียชีวิต
  มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง : มอก. 950-2547 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง (เปนมาตรฐานบังคับที่ตองขออนุญาตกับ สมอ.)

๕๐ 

๕๐ 
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หมวด 3
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้อื่น ๆ

ข้อ 19 สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้
ตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้

   (1) ภาชนะ อปุกรณ และเครือ่งใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและท�าจากวสัดุทีป่ลอดภัย 
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุด และมีการปองกันการปนเปอน             
ที่เหมาะสม
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการ ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชต่าง ๆ ดังนี้
   1) ทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เช่น สเตนเลส 
กระเบื้องเคลือบสีขาว แกว เมลามีนสีขาวหรืออ่อน เปนตน 
   -   กรณีการใชพลาสติกตองเปนไปตามมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจาก
พลาสติก
   -  กรณีภาชนะที่ใส่นํ้าสมสายชู นํ้าปลา นํ้าจิ้ม และเครื่องปรุงรสอื่น ๆ ตองทํา
ดวยแกว หรือกระเบื้องเคลือบขาว และชอนตักทําดวยกระเบื้องเคลือบสีขาว หรือสเตนเลส 
(ชนิด 18-8) โดยตองมีฝาปด
   -  กรณีใชหมอกวยเตี๋ยว ตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องใช
เหลก็กลาไรสนมิ : ภาชนะหงุตมทีม่รีอยประสานข้ึน เปนผลติภณัฑทีม่มีาตรฐาน มอก. (มอก.  
2440-2552) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4043 (พ.ศ. 2552) 
   2)  สะอาด มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีการปองกันการปนเป อนที่เหมาะสม                  
โดยเก็บในสถานที่ที่สะอาดและมีการปกปด
   3)  เขียง มีด อุปกรณต่าง ๆ ที่ใชหยิบจับอาหาร ตองแยกใชตามประเภทอาหาร 
เช่น เนื้อสัตวดิบ เนื้อสัตวสุก ผักสด ผลไม โดยมีฝาชี หรืออุปกรณครอบปกปดในขณะที่ไม่ได
ใชงาน
   หลักในการเลือกภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้ต่าง ๆ
   โดยตองคํานึงถึงวัสดุสําหรับอาหารรอน อาหารที่มีไขมันสูง และตองเปนวัสดุที่
เหมาะสมกับวิธีการลางทําความสะอาด เช่น ลางดวยมือ ลางดวยเครื่องลางจาน หลักในการ
เลือกภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชต่าง ๆ มีดังนี้
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   - ตองไม่ทาํ หรอืประกอบดวยวสัดทุีเ่ปนพษิ เช่น ไม่ทาํจากวสัดใุชแลว ไม่มกีาร
แต่งสีในส่วนที่จะสัมผัสอาหาร เพราะอาจมีสารพิษตกคางจากสารเคมีต่าง ๆ  และโลหะหนัก
ในสีหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารได
   -  ตองมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ชํารุด สึกหรอ หรือแตกกะเทาะ เปนสนิมง่าย 
ทนต่อการกัดกร่อนของอาหารที่มีรสเปรี้ยว และเค็มจัดได
   -  รปูแบบทาํความสะอาดง่าย และปลอดภยัต่อการนาํไปใช มผีวิเรยีบ ไม่มร่ีอง 
ซอก หรือมุมปากไม่แคบ กนไม่ลึก
   -  ปองกันการปนเปอนได เช่น ภาชนะเก็บนํ้าดื่มตองมีฝาปด มีกอก เปนตน
   เหตุผล : เพื่อปองกันสารเคมีที่เปนอันตรายจากภาชนะปนเปอนสู่อาหาร เช่น 
ภาชนะพลาสติก หรือภาชนะที่มีสีสัน และเครื่องปรุงรสที่มีฤทธ์ิเปนกรดหรือเกลือกัดกร่อน
สารเคมีจากภาชนะออกมาปนเปอนอาหารได
   กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง : ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุที่ทําจากพลาสติก

   (2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูง            
จากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช ไวใน                
ที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 60 เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการ              
ปนเปอนที่เหมาะสม ดังนี้
   1) จาน ชาม ถวย แกวนํ้า ถาด เปนตน จัดเก็บโปร่งสะอาด หรือตะแกรง หรือ
จัดเก็บในภาชนะ หรือสถานที่ที่สะอาดและมีการปกปด เช่น ตู กล่องที่มีฝาปด เปนตน
   2)  ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในตะกราโปร่ง สะอาด หรือวางเรียง
เปนระเบียบไปทางเดียวกันในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปด
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   ในการจัดเก็บ หรือจัดวาง ภาชนะ อุปกรณ ตองทําใหภาชนะอุปกรณแหงก่อน
จัดเก็บ ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร หามใชผาในการเช็ด ภาชนะ อุปกรณ เพราะอาจจะ
ก่อใหเกดิการปนเปอนขามได ทัง้นีต้องหมัน่ทาํความสะอาดพืน้ผิว หรอืภาชนะสําหรบัจดัวาง
หรือเก็บภาชนะ อุปกรณ อยู่เสมอดวย
   เหตุผล : เพื่อใหเก็บรักษาภาชนะใหสะอาด และปองกันการปนเปอนจาก                 
ฝุนละอองและสัตวนําโรคหลังจากการลาง

   (3) จัดให้มีช้อนกลาง ส�าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน

   แนวทางการด�าเนนิงาน : ตองจดัใหมชีอนกลาง 
สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนและแพร่
กระจายโรคติดต่อที่มาจากนํ้าลายปนเปอนลงสู่อาหาร เช่น 
โรคหวดั โรคคางทมู โรคจากไวรสัตบัอกัเสบ ชนดิเอ เปนตน

   (4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ             
ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ช�ารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพ
อาหาร
   
   แนวทางการด�าเนนิงาน : มกีารจดัการตูเยน็ ตูแช่ หรอือปุกรณเกบ็รกัษาคุณภาพ
อาหารดวยความเย็นอื่น ๆ ใหสะอาด มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสม                  
ในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร โดย



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

64

   1) ตูเย็น ตูแช่ หรืออุปกรณเก็บรักษาอาหารสดดวยความเย็นอื่น ๆ ตองมีขนาด            
ที่เพียงพอ โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ฝาปด หรือฝาเลื่อน 
ขอบยางไม่ชํารุด และไม่มีนํ้าแข็งเกาะหนาเกิน 1 นิ้ว
   2) หองเย็น โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ สภาพดี สะอาด พื้น             
ไม่มีนํ้าขัง ประตูและขอบยางสะอาด มีสภาพดี ไม่ชํารุด มีการจัดเก็บอาหารบนชั้นวาง                    
ที่สูงจากพื้นอย่างนอย 15 เซนติเมตร และมีการติดตั้งอุปกรณการวัดอุณหภูมิที่สามารถ            
อ่านค่าอุณหภูมิไดตลอดเวลาจากภายนอก
   เหตุผล : เพื่อรักษาคุณภาพอาหาร และปองกันการปนเปอน รวมถึงชะลอหรือ
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียก่อโรค

   
   (5) ตู ้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารด้วย              
ความร้อนอื่น ๆ หรืออุปกรณเตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย                 
สภาพดี และไม่ช�ารุด

   แนวทางการด�าเนินงาน : มีการจัดการตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ
ประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ หรืออุปกรณเตรียมอาหารใหสะอาด                           
มีประสิทธิภาพในการใช งาน ปลอดภัย          
สภาพดี และไม่ชํารุด
   เหตุผล : เพื่อรักษาคุณภาพ
อาหาร และปองกันการปนเป อน รวมถึง
ชะลอหรือป องกันการเจริญเติบโตของ            
เชื้อจุลินทรียก่อโรค
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ข้อ 20 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท�าความสะอาดภาชนะ 
อุปกรณ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้

   (1) ภาชนะ อุปกรณ และเคร่ืองใช้ที่รอการท�าความสะอาด ต้องเก็บในที่                
ที่สามารถปองกันสัตวและแมลงน�าโรคได้
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : ตองจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอ           
การทําความสะอาด ใหปองกันสัตวและแมลงนําโรคได โดย
   1)  ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด ตองมีภาชนะรองรับ 
และวางสูงจากพื้นที่อย่างนอย 30 เซนติเมตร
   2) มีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชก่อนการทํา            
ความสะอาด
   เหตุผล : เพื่อปองกันสัตวและแมลงนําโรคมาคุยเขี่ยและกินเศษอาหาร ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการปนเปอนต่อภาชนะ และเกิดการแพร่กระจายเชื้อจุลินทรียก่อโรคได

   (2) มีการท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และ
ใช้สารท�าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาด           
นั้น ๆ จากผู้ผลิต
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : ตองทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช          
ที่ถูกสุขลักษณะ และใชสารทําความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช             
สารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผูผลิต โดยกําจัดเศษอาหารและลางดวยน้ําเปล่าก่อนนําไป             
ลางดวยวิธีการลางอย่างนอย 2 ขั้นตอน โดย
   ขั้นตอนที่ 1 ลางดวยน้ําผสมสารทําความสะอาด เพื่อลางคราบไขมัน                  
เศษอาหาร และสิ่งสกปรกที่ติดคางอยู่ โดยใชฟองนํ้า ผาสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะหช่วย
ในการทําความสะอาด
   ขั้นตอนที่ 2  ลางดวยนํ้าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือลางดวยนํ้าไหล เพื่อลางสาร
ทําความสะอาดและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ยังคางอยู่ออกใหหมด
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   วิธีการลางอาจใชวิธีการลางดวยมือ หรือวิธีการลางดวยเครื่องลางภาชนะ หรือ
วธิกีารอืน่ทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าในการทาํความสะอาดภาชนะอปุกรณ และทีล่างภาชนะ
ตองวางสูงจากพื้นอย่างนอย 60 เซนติเมตร
   กรณีใชเครื่องลางจาน ตองเปนชนิดที่ไดมาตรฐานสากล สารเคมีที่ใชใน
กระบวนการลาง เช่น นํา้ยาลาง สารเร่งแหง สารขจดัคราบตะกรนั ควรมมีาตรฐานเหมาะสม
กับภาชนะ และตองมีใบรับรองความปลอดภัยตองควบคุมอุณหภูมิของน้ําลางสุดทายให             
ไม่ตํ่ากว่า 80 องศาเซลเซียส เพื่อใหเกิดการฆ่าเชื้อภาชนะ
   เหตุผล : เพื่อทําความสะอาดภาชนะอุปกรณอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อปองกัน             
การปนเปอนทีเ่กดิจากการใชภาชนะไม่สะอาดสูอ่าหาร ปองกนัการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ 
และปองกันการปนเปอนที่เกิดจากการลางภาชนะไม่สะอาด

   
   (3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้ภายหลังการ
ท�าความสะอาด
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : วิธีการการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช                 
ภายหลังการทําความสะอาด วิธีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช ประกอบดวย
   1)  ตากแดด หรือใชเครื่องอบ
   2)  แช่ดวยนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส เปนเวลาไม่นอยกว่า            
30 วินาที หรือ
   3)  แช่ในน้ําผสมน้ําปูนคลอรีน ท่ีมีความเขมขน 50 ส่วนในลานส่วน (ppm.)             
ไม่เกิน 200 ส่วนในลานส่วน (ppm.) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เปนเวลาไม่นอยกว่า                 
1 นาที หรือ
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   4) แช่ในสารเคมีท่ีใชสําหรับฆ่าเชื้อภาชนะอุปกรณ อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ               
เทียบเท่าในการฆ่าเชื้อ เปนเวลาอย่างนอย 2 นาที
   กรณีมีการใชเครื่องลวกชอนสอม ตองหม่ันทําความสะอาดและเปล่ียนน้ํา                 
เปนประจํา โดยน้ําท่ีใชลวกควรเปนน้ําอ่อน เพื่อไม่ใหเกิดตะกรันในเครื่องลวก สําหรับนํ้า             
ตองมีอุณหภูมิไม่นอยกว่า 80 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีตองมีการต่อสายดินเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟดูดหรือไฟรั่ว
   หมายเหตุ : น้ําอ่อน หมายถึง น้ําท่ีผ่านกระบวนการลดความกระดางไดจาก
กระบวนการผลิตนํ้าอ่อน (softening) หรือ ผ่านกระบวนการรีเวิรสออสโมซิส (reverse 
osmosis; RO) 
   เหตุผล : เพื่อลดจํานวนจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตอื่นบนภาชนะ อุปกรณ และ             
เครื่องใช ภายหลังการทําความสะอาด

ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก�าหนดสารที่ห้ามใช้ในการท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช้

  แนวทางการด�าเนินงาน : ในกรณีท่ีพบสารที่หามใชในการทําความสะอาดภาชนะ 
อุปกรณ และเครื่องใช จะมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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หมวด 4
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑด้านสุขลักษณะ             
ดังต่อไปนี้
  
   (1) ผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหารต้องมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็น
โรคติดต่อหรือพาหะน�าโรคติดต่อ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ก�าหนด               
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่เจ็บปวยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึง              
กลับมาปฏิบัติงานได้

   แนวทางการด�าเนินงาน : ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตอง
   1)  มีสุขภาพแข็งแรง
   2)  ไม่เปนโรคติดต่อ ไม่เปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เปนพาหะนําโรคติดต่อ
ผ่านทางอาหารและนํ้า เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค 
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไขหวัดใหญ่ที่ติดต่อมา
จากสัตว และโรคอื่น ๆ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
   ในกรณทีีเ่จบ็ปวยตองหยดุปฏบิตังิานและรกัษาใหหายก่อนจงึกลบัมาปฏบิตังิาน
   3) ในกรณีมีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสสัมผัสอาหาร
   4) ไดรบัการตรวจสขุภาพ และมหีนงัสอืรบัรองจากแพทย อย่างนอยปละ 1 ครัง้ 
เพื่อยืนยันว่าไม่ปวยเปนโรคหรือเปนพาหนะนําโรค โดยมีวิธีการตรวจสุขภาพดังนี้ 
   ในกรณีพบว่า ผูสัมผัสอาหารมีอาการทองเสีย มีไข อาเขียน ตัวเหลือง ตาเหลือง 
หรือเจ็บคอร่วมกับมีไข เจาพนักงานสาธารณสุขสามารถกําหนดใหผู ประกอบกิจการ               
นําผูสัมผัสอาหารไปตรวจสุขภาพเปนกรณีพิเศษได
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   เหตุผล : เพื่อปองกันการแพร่กระจายโรคจากผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร 
เนื่องจากผูสัมผัสอาหารมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการปนเปอนสูง เพราะเปนผูสัมผัสอาหาร            
ตัง้แต่เริม่กระบวนการเตรยีม ปรงุ ประกอบ       
จนอาหารไดถูกส่งถึงผูบริโภค การปองกัน            
ที่ผู สัมผัสอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญการที่                     
ผู สัมผัสอาหารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง           
ไม่เปนพาหะนําโรคเปนการลดปจจัยเสี่ยง
อีก วิ ธีการหนึ่ งที่ จะทําให ผู บริ โภคได                
รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดปลอดภัย

รายการ

1. การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย

2. ตรวจเอ็กซเรยปอด (x-ray) หรือ
ตรวจเสมหะ (AFB) ตรวจคอ

3. ตรวจเลือด 

4. ตรวจอุจจาระ หรือ rectal swab
 culture

รายละเอียดการตรวจ

เพื่อตรวจสุขภาพโดยทั่วไป
เช่น ดูโรคผิวหนัง ความดัน สายตา
นํ้าตาลในเลือด ไขมันในเสนเลือด

เพื่อตรวจสุขภาพปอด เช่น วัณโรค
เพื่อตรวจดูการอักเสบของคอ

เพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

เพื่อหาไข่พยาธิ และเชื้อไทฟอยด และ            
เพื่อตรวจหาเช้ือท่ีทําใหเกิดโรคติดต่อทาง
อาหารและนํ้าที่สําคัญเช่น Salmonella, 
Shigella, Vibrio Cholera ,พยาธิต่าง ๆ
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   (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
   แนวทางการด�าเนนิงาน : ผูประกอบกจิการและผูสมัผสัอาหารตองผ่านการอบรม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. ..... ดังนี้
   ส่วนที่ 1 กําหนดนิยามที่เกี่ยวของ
   ส่วนที่ 2 หนาที่ของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
   ส่วนที ่3 หลกัเกณฑการแจง และการขอหนงัสอืรบัรองเปนหน่วยงานจดัการอบรม
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
   ส่วนที่ 4 วิธีการอบรม หลักสูตรการอบรม และวิทยากรการอบรม
   ส่วนที่ 5 การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

   ส่วนที่ 1 นิยาม
   “หลกัสตูร” หมายความว่า หลกัสตูรการอบรมดานสุขาภบิาลอาหารทีก่าํหนดให
จดัการอบรมแก่ผูประกอบกจิการ และผูสมัผสัอาหาร ประกอบดวย หวัขอวชิา เนือ้หา ระยะ
เวลา และวิธีการประเมินผลที่กําหนด 
   “หน่วยงานจัดการอบรม” หมายความถึงหน่วยงานดังนี้
   (1) กรมอนามัย 
   (2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือองคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
   (3) หน่วยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากกรมอนามยั ใหเปนหน่วยงานจดัการอบรม
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 
   “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับ          
มอบหมายใหควบคุม กํากับ หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น
   “ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่กีย่วของกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการ
เตรียม ปรุงประกอบ จําหน่ายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
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   ส่วนที่ 2 หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
   1. ผูประกอบกิจการมีหนาที่เขารับการอบรมและจัดใหผูสัมผัสอาหารในสถานที่
จําหน่ายอาหารของตนเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดในประกาศนี้ 
   2. ผูประกอบกิจการ หรือผูสัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานจัดการ
อบรมแลว ตองนาํหลกัฐานการรบัรองทีห่น่วยงานจดัการอบรมออกใหมายืน่ต่อองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่จําหน่ายอาหารของตน
   โดยผูประกอบกิจการตองจัดทําบัญชีรายชื่อของผูสัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม
ทุกคนเก็บไว ณ สถานท่ีจําหน่ายอาหารของตนพรอมที่จะใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ              
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแต่งตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบได

   ส่วนที่ 3 หลักเกณฑการแจ้ง และการขอหนังสือรับรองเป็นหน่วยงานจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร
   3.1 สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั หรอืองคกรปกครองส่วนทองถิน่ทีจ่ะดาํเนนิการ
จัดการอบรมใหแก่ผู ประกอบกิจการ หรือผูสัมผัสอาหาร ใหแจงกรมอนามัย โดยระบุ               
จํานวนรุ่น สถานที่จัดการอบรม ทั้งหลักสูตรผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร 
   การดําเนินการจัดการอบรม ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการจัดการอบรม 
หลักสูตรการอบรม และวิทยากรการอบรม ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยจัดอบรม

(1) กรมอนามัย

- ผปก.
- ผสอ.

ผปก./ผสอ.
ขึ้นทะเบียน
กับ อปท.

(2) สสจ.
 อปท.

(3) หน่วยงานที่ได้
รับความเห็นชอบ
จากกรมอนามัย

ครบระยะเวลา 3 ป

เข้ารับ
การอบรม

ผ่าน
การอบรม
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   3.2   หน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ใหเปนหน่วยงานจัดการ
อบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร ไดแก่
     (1)  สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซ่ึงมีหลักสูตรการสอนวิชา
สุขาภิบาลอาหาร สุขอนามัยอาหาร อาหารปลอดภัย หรือเทียบเท่า
     (2)  หน่วยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
     (3)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
     (4)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย             
กฎหมายว่าดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่นซึ่ง                      
มีวัตถุประสงคในการจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
   หน่วยงานดังกล่าว ท่ีประสงคจะเปนหน่วยงานจัดการอบรมจะตองดําเนินการ      
ขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย 
   3.3 หน่วยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ใหเปนหน่วยงานจัดการ
อบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตองหาม ดังต่อไปนี้
    (1) มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการอบรม 
อย่างนอย 1 คน
    (2) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางดาน
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล สุขาภิบาล 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร
สุขภาพ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร หรือ
มีประสบการณในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
มาแลวไม่นอยกว่า 1 ป
    (3) มีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเน้ือหา และรายละเอียดตามหลักสูตร            
การอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารไม่นอยกว่าที่กรมอนามัยกําหนด 
    (4) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบใหเปน
หน่วยงานจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร เวนแต่พนกําหนด 3 ป นับแต่
วนัทีถ่กูเพิกถอนหนงัสอืรบัรองหน่วยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบใหเปนหน่วยงานจดัการอบรม
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
    (5) ไม่มีผูซึ่งเปนหรือเคยเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนหน่วยงาน
จัดการอบรมที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนหน่วยงาน
จัดการอบรม ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารมาแลว เวนแต่พนกําหนด 3 ป นับแต่             
วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

73

   3.4 การยื่นคําขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย ใหยื่นคําขอ ณ สํานักสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า กรมอนามัย หรือหน่วยงานที่กรมอนามัยมอบหมาย พรอมทั้งเอกสารตามที่
อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 
   3.5  อธิบดีกรมอนามัย หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายพิจารณาคําขอ             
ความเหน็ชอบ และออกหนงัสอืรบัรองหน่วยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบใหเปนหน่วยงานจดัการ
อบรมผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นคําขอ
พรอมเอกสารครบถวนแลว
   ดังน้ัน หน่วยงานท่ีสามารถดําเนินการจัดการอบรมผูประกอบกิจการ และ                     
ผูสัมผัสอาหาร ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังแสดงในตาราง

หน่วยงาน

1. กรมอนามัย ศูนยอนามัย

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
 องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

3. หน่วยงานอ่ืน ๆ  (Third Party) ทีป่ระสงคเปน
หน่วยงานจัดการอบรม ไดแก่

 • สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท่ีมี
หลักสูตรการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร    
สุขอนามัยอาหาร อาหารปลอดภัย หรือ
เทียบเท่า

 • หน่วยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย

หลักเกณฑการเป็นหน่วยงานจัดการอบรม

สามารถดําเนินการจัดการอบรมไดเลย

ตองแจงกรมอนามัย
ก่อนดําเนินการจัดการอบรม

จะต องดําเนินการขอความเห็นชอบจาก           
กรมอนามัย และขึ้นทะเบียนเปนหน่วยงาน
จัดการอบรม ก่อนดําเนินการจัดการอบรม
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   ส่วนที่ 4 วิธีการอบรม หลักสูตรการอบรม และวิทยากรการอบรม
   4.1 วิธีการจัดการอบรม
    (1) จัดการอบรมเต็มเวลาตามหลักสูตรการอบรมผู ประกอบกิจการและ                         
ผูสัมผัสอาหาร
    (2) วิธีการอื่นใดนอกจากที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  ตอง               
ขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการตามที่อธิบดี              
กรมอนามัยประกาศกําหนด
   ตองสรุปผลการประเมินรูปแบบวิธีการอบรม และแจงกรมอนามัยทราบ                
ภายใน 1 ป นับแต่วันถัดจากวันที่ดําเนินการจัดอบรม
   4.2 การวัดผลและประเมินผล และการออกหนังสือรับรอง 
    (1) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการอบรมตามที่กรมอนามัย
ประกาศกําหนด โดยรายละเอียดการประเมินผลผูเขารับการอบรม มีดังนี้

หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ

1. การทดสอบความรู ผ่านเกณฑรอยละ 80        
โดยแบบทดสอบแบบประนัย 4 ตัวเลือก    
จํานวน 50 ขอ
 (ตองผ่าน จํานวน 40 ขอ)

2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ 80

หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

1. การทดสอบความรู ผ่านเกณฑรอยละ 80        
โดยแบบทดสอบแบบประนัย 4 ตัวเลือก          
จํานวน 20 ขอ
 (ตองผ่าน จํานวน 16 ขอ)

2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ 80

๖๒ 

4.2 วัดผลและประเมินผล และการออกหนังสือรับรอง 

1. จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการอบรมตามท่ีกรมอนามัยประกาศกําหนด     โดย
รายละเอียดการประเมินผลผูเขารับการอบรม ดังนี้ 

หลักสูตรการอบรมผูประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรมผูสัมผัสอาหาร 

1. การทดสอบความรู ผานเกณฑรอยละ ๘๐

โดยแบบทดสอบแบบประนัย ๔ ตัวเลือก

จํานวน ๕๐ ขอ

(ตองผาน จํานวน ๔๐ ขอ)

1. การทดสอบความรู ผานเกณฑรอยละ ๘๐

โดยแบบทดสอบแบบประนัย ๔ ตัวเลือก

จํานวน 2๐ ขอ

(ตองผาน จํานวน 16 ขอ)

2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ ๘๐ 2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ ๘๐

2. ออกหลักฐานรับรองใหแกผูผานการอบรมตามท่ีกรมอนามัยประกาศกําหนด และใหมี   อายุ
ใชได 3 ปนับแตวันผานการอบรม ตัวอยางหลักฐานรับรอง ดังนี้ 

4.3 การจัดสถานท่ีและวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม 

1 ในการจัดการอบรม หนวยงานจัดการอบรม ตองจัดสถานท่ีอบรมเพื่อรองรับจํานวนผูเขารับ
การอบรมไมเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ดังนี้ 

1) การอบรมผูประกอบกิจการ ตองไมเกิน 50 คนตอครั้ง

2) การอบรมผูสัมผัสอาหาร ตองไมเกิน 100 คนตอครั้ง

2. ในการจัดการอบรมผู หนวยงานจัดการอบรม ตองจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับการ
สาธิต และฝกปฏิบัติใหท่ัวถึงทุกคน 
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   (2) ออกหลกัฐานรบัรองใหแก่ผูผ่านการอบรมตามทีก่รมอนามยัประกาศกาํหนด 
และใหมีอายุใชได 3 ปนับแต่วันผ่านการอบรม ตัวอย่างหลักฐานรับรอง ดังนี้

   
   

   4.3 การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม
    (1) ในการจัดการอบรม หน่วยงานจัดการอบรม ตองจัดสถานที่อบรม                
เพื่อรองรับจํานวนผูเขารับการอบรมไม่เกินกว่าจํานวนที่กําหนด ดังนี้
     (1) การอบรมผูประกอบกิจการ ตองไม่เกิน 50 คนต่อครั้ง
     (2) การอบรมผูสัมผัสอาหาร ตองไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง
    (2) ในการจัดการอบรม หน่วยงานจัดการอบรม ตองจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณสําหรับการสาธิต และฝกปฏิบัติใหทั่วถึงทุกคน

๖๒ 

4.2 วัดผลและประเมินผล และการออกหนังสือรับรอง 

1. จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการอบรมตามท่ีกรมอนามัยประกาศกําหนด     โดย
รายละเอียดการประเมินผลผูเขารับการอบรม ดังนี้ 

หลักสูตรการอบรมผูประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรมผูสัมผัสอาหาร 

1. การทดสอบความรู ผานเกณฑรอยละ ๘๐

โดยแบบทดสอบแบบประนัย ๔ ตัวเลือก

จํานวน ๕๐ ขอ

(ตองผาน จํานวน ๔๐ ขอ)

1. การทดสอบความรู ผานเกณฑรอยละ ๘๐

โดยแบบทดสอบแบบประนัย ๔ ตัวเลือก

จํานวน 2๐ ขอ

(ตองผาน จํานวน 16 ขอ)

2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ ๘๐ 2. ระยะเวลาเขารับการอบรม รอยละ ๘๐

2. ออกหลักฐานรับรองใหแกผูผานการอบรมตามท่ีกรมอนามัยประกาศกําหนด และใหมี   อายุ
ใชได 3 ปนับแตวันผานการอบรม ตัวอยางหลักฐานรับรอง ดังนี้ 

4.3 การจัดสถานท่ีและวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม 

1 ในการจัดการอบรม หนวยงานจัดการอบรม ตองจัดสถานท่ีอบรมเพื่อรองรับจํานวนผูเขารับ
การอบรมไมเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ดังนี้ 

1) การอบรมผูประกอบกิจการ ตองไมเกิน 50 คนตอครั้ง

2) การอบรมผูสัมผัสอาหาร ตองไมเกิน 100 คนตอครั้ง

2. ในการจัดการอบรมผู หนวยงานจัดการอบรม ตองจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับการ
สาธิต และฝกปฏิบัติใหท่ัวถึงทุกคน 
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   4.4 หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้
    (1) หลักสูตรการอบรมผูประกอบกิจการ 

   หมายเหตุ : กรมอนามัย สามารถออกประกาศกําหนดเพิ่มเติม หัวขออื่น ๆ                
ตามสภาพปญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
   
   (2) หลักสูตรการอบรมผูสัมผัสอาหาร 

   หมายเหตุ : กรมอนามัย สามารถออกประกาศกําหนดเพิ่มเติม หัวขออื่น ๆ            
ตามสภาพปญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

(1) หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหาร
 และนํ้าที่ไม่สะอาดปลอดภัย

(2)  มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการ
 ดานอาหาร

(3) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร 

(4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูประกอบกิจการดานอาหาร 

(5) การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการดานอาหาร

ภาคปฏิบัติ

หัวข้อวิชา ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ภาคทฤษฏี จ�านวน 5 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

จ�านวน 1 ชั่วโมง

หัวข้อวิชา ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ภาคทฤษฏี จ�านวน 2 ชั่วโมง

(1) หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ
 กิจการดานอาหาร

(2)  สุขวิทยาส่วนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร

(3)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสัมผัสอาหาร 

ภาคปฏิบัติ

40 นาที

40 นาที

40 นาที

จ�านวน 1 ชั่วโมง



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

77

   4.5 วิทยากรการอบรม 
   (1) หน่วยงานจัดการอบรม ตองจัดหาวิทยากรที่มีคุณสมบัติดังแสดงในตาราง

   (2) จํานวนวิทยากรในการอบรม ของแต่ละหลักสูตรดังแสดงในตาราง

หน่วยงานจัดการอบรม คุณสมบัติวิทยากร

หลักสูตร

การอบรมผูประกอบกิจการ

การอบรมผูสัมผัสอาหาร

จ�านวนวิทยากรไม่น้อยกว่า (คน)

2

3

1. กรมอนามัย ศูนยอนามัย
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
    องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

2.  หน่วยงานที่ไดรับ
 ความเห็นชอบจาก
 กรมอนามัย

วิทยากร ตองมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร
บณัฑติหรอืสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรสขุาภบิาล 
สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 
อนามัยส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือเทียบเท่า และ              
มปีระสบการณในการทาํงานเกีย่วกบัการสขุาภบิาลอาหาร หรอื
มีประสบการณในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนมาแลวไม่นอยกว่า 1 ป
   2.  ไดรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation 
Inspector; BFSI) หรือ หลักสูตรผูตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร 
(Food Sanitation Inspector; FSI) ของกรมอนามัย และ              
มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร            
มาแลว ไม่นอยกว่า 3 ป

วิทยากร ตองมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1.  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทางดาน วิทยา 
ศาสตรบณัฑติ หรอืสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร
สขุาภบิาล สขุาภบิาล สขุาภบิาลสิง่แวดลอม วทิยาศาสตรอนามยั
สิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ          
เทียบเท่า และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร หรอืมปีระสบการณในการสอนวชิาการสขุาภบิาลอาหาร
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนมาแลวไม่นอยกว่า 1 ป
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   4.6 การจัดเก็บค่าใชจ่ายในการอบรมกับผูประกอบกิจการหรือผูสัมผัสอาหาร
   (1)  หน่วยงานจดัอบรมภาครฐั สามารถเกบ็ค่าใชจ่ายในการอบรมไดตามระเบยีบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
   (2) หน่วยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย สามารถเก็บค่าใชจ่าย            
ในการอบรมได ไม่เกินกว่ากรอบที่กรมอนามัยกําหนดในคู่มือแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
หน่วยงานจัดการอบรมผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร โดยตองแสดงอัตราค่าบริการ         
ที่จะเรียกเก็บจากผู เขารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่สูงกว่าที่กรมอนามัยกําหนด              
เพื่อประกอบการพิจารณา
   
   ส่วนที่ 5 การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล
   5.1 หน่วยงานจัดการอบรม ตองจัดทําบัญชีรายชื่อผูผ่านการอบรมผูประกอบ
กิจการ และผูสัมผัสอาหาร และเอกสารประเมินผลการอบรมแต่ละครั้ง โดยใหวิทยากร        
ทั้งหมดในครั้งนั้นลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ส่งเอกสาร ณ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
กรมอนามัย หรือหน่วยงานท่ีกรมอนามัยมอบหมาย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จส้ิน               
การจัดการอบรม
   5.2 อธบิดกีรมอนามยั หรอืผูซึง่อธบิดกีรมอนามยัมอบหมาย สามารถดาํเนนิการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล หรือใหคําแนะนํา ใหหน่วยงานจัดการอบรมปฏิบัติใหเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
   5.3 กรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย            
ใหเปนหน่วยงานจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลกัษณะตองหามอย่างหนึง่อย่างใดใหอธบิดกีรมอนามยั หรอืผูซึง่อธบิดกีรมอนามยัมอบหมาย
เพกิถอนหนงัสอืรบัรองรบัรองหน่วยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบใหเปนหน่วยงานจดัการอบรม
ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
   5.4 กรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย           
ใหเปนหน่วยงานจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร มีการเปล่ียนแปลง             
สถานที่ตั้งสถานภาพของหน่วยงานผูทําหนาที่บริหารจัดการอบรม วิทยากรการอบรม              
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ไดยื่นคําขอรับการเห็นชอบจากกรมอนามัย ใหหน่วยงาน
จัดการอบรมนั้นยื่นหรือจัดส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ณ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย หรือหน่วยงาน
ที่กรมอนามัยมอบหมาย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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   5.5 กรณีที่หน่วยงานจัดการอบรมไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมอนามัย
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลา              
ที่กําหนด
   หากหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ใหเปนหน่วยงานจัดการ
อบรมผู ประกอบกิจการและผู สัมผัสอาหารไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง                
อธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรอง
หน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนหน่วยงานจัดการอบรมผู ประกอบกิจการและ                       
ผูสัมผัสอาหารได
   5.6 หนังสือรับรองการเปนหน่วยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย                 
ใหเปนหน่วยงานจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารใหมีอายุครั้งละ 5 ป                   
นับแต่วันที่ไดรับการเห็นชอบจากกรมอนามัย
   หน่วยงานจัดการอบรมผู ประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารที่ประสงคจะ              
ดําเนินกิจการต่อไป ใหยื่นคําขอต่ออายุต่อหนังสือรับรอง ณ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
กรมอนามัย หรือหน่วยงานท่ีกรมอนามัยมอบหมาย ก่อนวันที่หนังสือรับรองหมดอายุ                    
ไม่นอยกว่า 30 วัน
  
ส�าหรบัผูผ่้านการอบรมหลกัสตูรการสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการด้านอาหาร 
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย และหลักสูตร               
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และ                  
ยังไม่ครบ 3 ป นับแต่วันท่ีผ่านการอบรมให้ถือว่าผู้น้ันผ่านการอบรมผู้ประกอบกิจการ                
และผู้สัมผัสอาหารตามประกาศนี้
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หลักเกณฑ และวิธีการจัดการอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. .....

หลักเกณฑ และวิธีการจัดการอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. .....

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

กรมอนามัย/ 

ศูนยอนามัย

เอกสาร 
ไมครบถวน 

เอกสาร 
ครบถวน ไมตรง 

ตามเงื่อนไข 

หนวยงานท่ีประสงคขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย 

เปนหนวยงานจัดการอบรม

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แจงรายละเอียดการจัดอบรม 
แกกรมอนามัย ทางชองทาง 

- หนังสือ/บันทึกแจง และ 
- แบบฟอรมแผนการอบรม 

หนวยงานตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสาร 

ย่ืนเอกสารหลักฐาน 

ณ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย 

ตรง 
ตามเงื่อนไข 

กรมอนามัยออกหนังสือรับรอง

เปนหนวยงานจัดการอบรมฯ 

จัดทําบัญชีรายชื่อ และเอกสารประเมินผลการอบรม 

จัดสงบัญชีรายชื่อและเอกสารประเมินผลการอบรม ใหกรมอนามัย 

กรมอนามัย 
ออกหนังสือเตือน
ใหปฏิบัติใหถูกตอง 

ตรงตามเงื่อนไข 

ไมตรง 
ตามเงื่อนไข 

หนวยงานจัดการอบรมดําเนินการจัดอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการ จัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 

- ใหคําแนะนํา  
- ดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

ไมตรง 
ตามเงื่อนไข 

องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมอนามัย/
ศูนยอนามัย

หน่วยงานที่ประสงคขอความเห็นชอบ
จากกรมอนามัย เปนหน่วยงานจัดการอบรม

ยื่นเอกสารหลักฐาน
ณ สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย

กรมอนามัยออกหนังสือรับรอง
เปนหน่วยงานจัดการอบรมฯ

จัดทําบัญชีรายชื่อ และเอกสารประเมินผลการอบรม

จัดส่งบัญชีรายชื่อและเอกสารประเมินผลการอบรม ใหกรมอนามัย

หน่วยงานจัดการอบรมดําเนินการจัดอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการ จัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. ........

กรมอนามัย
ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร
หลักฐาน

เสนออธิบดี
กรมอนามัย ลงนาม
ใหความเห็นชอบ

กรมอนามัย
ติดตาม ประเมินผล

การจัดอบรม

หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสาร
แจงรายละเอียดการจัดอบรม
แก่กรมอนามัย ทางช่องทาง
- หนังสือ/บันทึกแจง และ
- แบบฟอรมแผนการอบรม

กรมอนามัย 
ออกหนังสือเตือนให

ปฏิบัติใหถูกตอง

ใหคําแนะนํา 
ดําเนินการตาม

หลักเกณฑที่กําหนด
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   เหตผุล : เพือ่ใหผูประกอบการและผูสมัผสัอาหารมคีวามรู ทกัษะดานสขุาภบิาล
อาหาร และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปองกัน                
การปนเปอนสู่อาหาร โดยไดรับความรูในระดับมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ และ              
วิธีการจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. …..

   (3) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและ
อุปกรณปองกันที่สะอาดและสามารถปองกันการปนเปอนสู่อาหารได้
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : ผูสัมผัสอาหาร ตองดําเนินการดังนี้
   1)  รักษาความสะอาดของร่างกาย
   2)  แต่งกายสะอาด โดยสวมใส่เสือ้ผา และอปุกรณปองกนัทีส่ะอาด และสามารถ
ปองกันการปนเปอนสู่อาหารได โดยสวมใส่เสื้อมีแขน 
   3)  ผูปรุงตองผูกผากันเปอน หรือมีเครื่องแบบที่สะอาด โดยควรเปนสีขาวหรือ            
สีอ่อน เพื่อใหสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกไดง่าย ไม่ควรมีกระเปา และสวมหมวกหรือเน็ท              
คลุมผม ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาหาร
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากผูสัมผัสอาหารไปสู่อาหาร
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   (4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง 
จ�าหน่ายและเสิรฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใด ๆ ที่จะท�าให้เกิดการ           
ปนเปอนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
 
   แนวทางการด�าเนินงาน : ผูสัมผัสอาหาร ตอง
   1)  ลางมือ ดวยนํ้าและสบู่ ทุกครั้ง
    1.1) ก่อนการเตรียม ปรุง ประกอบ และจําหน่ายอาหาร
    1.2) หลังออกจากหองสวม หลังจากจับสิ่งสกปรก

   
   2)  ปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิรฟอาหารให                   
ถูกสุขลักษณะ
    2.1)  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด โดยใชทัพพี 
คีมคีบอาหาร ชอนตัก ตะเกียบคีบ ถุงมือ เปนตน
    2.2) การหยบิจบัภาชนะอปุกรณใหถกูวธิ ีโดยมอืผูสมัผสัอาหาร ตองไม่สมัผสั
กับส่วนที่สัมผัสอาหาร

วิธีลางมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี ทุกขั้นตอนทํา 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ขาง

ฝามือถูกกัน

หลังนิ้วมือถูฝามือ

ฝามือถูหลังมือและ
ถูซอกนิ้วมือ

ฝามือถูฝามือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝามือ

ปลายนิ้วถูขวางฝามือ

ถูรอบข้อมือ
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   3) ไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนต่ออาหารหรือก่อใหเกิดโรค เช่น
    3.1) ไม่ใชมือหยิบจับ หรือสัมผัสอาหารโดยตรง
    3.2) กรณีท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน              
ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
    3.3) ไม่ไวเล็บยาว ไม่ทาสีเล็บ ไม่สวมเครื่องประดับที่ขอมือ และนิ้ว
    3.4) ไม่พูด คุย หรือ ไอจาม รดอาหาร โดยอาจจะสวมใส่อุปกรณปองกัน
นํ้าลาย
    3.5) ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปรุง-ประกอบอาหาร
    3.6) การชิมอาหารในขณะปรุงตองตักใส่ถวยหรือชอนชิมต่างหาก
    3.7) ไม่ลาง แคะ แกะ เกา หรอืสมัผสัอวยัวะต่าง ๆ  ของร่างกายในขณะปฏบิตังิาน
   
   เหตุผล : เพื่อปองกันการปนเปอนจากผูสัมผัสอาหารไปสู่อาหาร

   

   (5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
   
   แนวทางการด�าเนินงาน : ราชการส่วนทองถิ่นสามารถกําหนดหลักเกณฑ              
เกี่ยวกับสุขลักษณะของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารใหเหมาะสมตามบริบทของ            
พื้นที่ได
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บทเฉพาะกาล

ข้อ 22 สถานที่จ�าหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อน                 
วนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั ให้ด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ภายในก�าหนดเวลา 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
 
   แนวทางการด�าเนินงาน :
   สถานที่จําหน่ายอาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงอยู่ก่อน              
วันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ภายในกําหนดเวลา 180 วัน   (วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ภายในนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ โดยกฎกระทรวงบังคับใช วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
   (1) การดําเนินการตามขอ 8 ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน                 
200 ตารางเมตร ใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงใหเปนไปตามขอ 8 ภายใน 1 ปนับแต่วัน
ที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
   (2) การดําเนินการตามขอ 21 (2) ใหดําเนินการภายในกําหนดเวลา 2 ป นับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

ข้อ 22 (1) สถานที่จ�าหน่ายอาหาร
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.ให้แก้ไข/

ปรับปรุงตามข้อ 8

ด�าเนินการภายใน 1 ป
(180 วัน + 1 ป / 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ด�าเนินการภายใน 2 ป
(180 วัน + 2 ป / 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ข้อ 22 (2) ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่าน
การอบรมฯตามข้อ 21 (2)



ภาคผนวก



ภาคผนวก 1
แบบตรวจสุขาภิบาลอาหารส าหรับ “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  

ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่จ าหน่ายอาหาร : 
1. ช่ือสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ....................................................................................................................................................... 
2. ขนาดพื้นท่ี  น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  มากกว่า 200 ตารางเมตร  
3. การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งราชการส่วนท้องถิ่น ................................................................................................ 
    เลขท่ี ...................................................................... ออกเมื่อวันท่ี .......................................................................................... 
    ช่ือผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง .............................................................................................................................. 
    เลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย ................................................. หมู่ที่ ........... ถนน ........................................................... 
    ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................... 
4. ประเภทอาหารที่จ าหน่าย ....................................................................................................................................................... 
5. จ านวนผู้ประกอบกิจการ .............................................. คน จ านวนผู้สัมผสัอาหาร ......................................................... คน 
    ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ............... คน จากหน่วยงาน/สถาบัน .................................................................................. 
 
 

ค าชี้แจง : ให้แสดงเครื่องหมาย  ในช่องผลการตรวจแนะน าตามรายละเอียดของข้อก าหนดสุขลกัษณะ 
 - ถูกต้องครบถ้วน : สถานท่ีจ าหน่ายอาหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดสุขลักษณะได้ถูกต้องและครบถ้วน 
 - ต้องปรับปรุง : สถานท่ีจ าหน่ายอาหารด าเนินการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดสุขลักษณะ  

ผู้ตรวจแนะน าควรใหค้ าแนะน าเพือ่ให้เกิดการปรบัปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด 
 - ไม่มีกจิกรรม : สถานท่ีจ าหน่ายอาหารไม่มีกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อก าหนด และไมเ่ป็นปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร  

ให้ถือว่าผ่านมาตรฐานข้อนั้น 
 

หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

1.1 สถานที่จ าหน่าย และบริโภคอาหาร 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. พ้ืน ไม่มีเศษขยะ หรือเศษอาหาร ในระหว่างให้บริการ     
2. ผนังหรือเพดาน สะอาด ไม่มีหยากไย ่     
3. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
    การควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ 
 

    

4. มีอ่างล้างมือในพ้ืนท่ีบริโภคอาหารที่แยกจากห้องส้วม สะอาดและ
มีสบู่ใช้ตลอดเวลา หรือ ในกรณมีพีื้นที่ไม่เพียงพอ                 
จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดมือ เช่น เจลล้างมือ    
ที่พร้อมใช้งาน 

    

5. โต๊ะหรือเก้าอี้ ส าหรับบริโภคอาหาร สะอาด ไมม่ีเศษอาหาร 
คราบสกปรก และไม่ช ารุด 

    

6. ไม่พบสัตว์และแมลงน าโรค สตัว์เลี้ยง ในพื้นที่รับประทานอาหาร     
7. มีบริการช้อนกลาง ส าหรับอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน     

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

8. ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือบริเวณ 
ที่รับประทานอาหาร 

    

9. ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลิงในการท า
ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร *** ในกรณีใช้แอลกอฮอล์แข็ง
ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องได้มาตรฐาน มอก. 

    

 

1.2 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. พื้น ท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ช ารดุ ท าความสะอาดได้ง่าย     
2. พื้น ไม่มีเศษขยะ หรือเศษอาหาร และไม่มีน้ าขังบนพ้ืน     
3. ผนัง หรือเพดาน สะอาด ไม่มีหยากไย ่     
4. มกีารระบายอากาศเพียงพอ เชน่ มีปล่องระบายควัน และ 
    หรือพัดลมดดูอากาศ หรือเครือ่งปรับอากาศ เป็นต้น 

    

5. มีอ่างล้างมือท่ีสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ใช้การได้ดี และ 
    มีสบู่ใช้ตลอดเวลา 

    

6. ไม่เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหารบนพ้ืน และ 
    บริเวณหน้าห้องส้วม 

    

7. โต๊ะทีใ่ช้เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหาร สะอาด มสีภาพด ี 
    ไม่มคีราบสกปรก สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

    

8. ไม่พบสัตว์และแมลงน าโรค สตัว์เลี้ยง ในพื้นที่เตรียม  
    ประกอบหรือปรุงอาหาร 

    

9. ห้ามน าภาชนะบรรจสุารเคมีที่เป็นพิษหรืออันตราย 
มาใช้บรรจุอาหาร 

    

10. สารเคมีที่เป็นพิษ หรืออันตราย มีการจัดเก็บแยกออกจาก 
บริเวณที่ใช้ท า ประกอบ ปรุง จ าหน่าย และบริโภคอาหาร 
และมีการตดิฉลากหรือป้ายที่ชัดเจน 

    

11. มีมาตรการ หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ 
   ส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิง 
   ในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

    

12. มีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพด ีไม่รั่วซมึ และมีฝาปดิมิดชิด     
13. บริเวณรอบถังมลูฝอยต้องสะอาด ไม่มเีศษขยะตกค้าง  

  และคราบสกปรก 
    

14. มีการแยกเศษอาหาร ออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน     
15. ท่อหรือรางระบายน้ า สามารถระบายน้ าไดด้ ี 

  ไม่มีเศษอาหารตกคา้ง 
    

16. มีถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมนั หรือการบ าบัดน้ าเสยี 
  ก่อนระบายทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ 
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 1.2 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

8. ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือบริเวณ 
ที่รับประทานอาหาร 

    

9. ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลิงในการท า
ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร *** ในกรณีใช้แอลกอฮอล์แข็ง
ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องได้มาตรฐาน มอก. 

    

 

1.2 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. พื้น ท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ช ารดุ ท าความสะอาดได้ง่าย     
2. พื้น ไม่มีเศษขยะ หรือเศษอาหาร และไม่มีน้ าขังบนพ้ืน     
3. ผนัง หรือเพดาน สะอาด ไม่มีหยากไย ่     
4. มีการระบายอากาศเพียงพอ เชน่ มีปล่องระบายควัน และ 
    หรือพัดลมดดูอากาศ หรือเครือ่งปรับอากาศ เป็นต้น 

    

5. มีอ่างล้างมือท่ีสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ใช้การได้ดี และ 
    มีสบู่ใช้ตลอดเวลา 

    

6. ไม่เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหารบนพ้ืน และ 
    บริเวณหน้าห้องส้วม 

    

7. โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหาร สะอาด มสีภาพด ี 
    ไม่มคีราบสกปรก สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

    

8. ไม่พบสัตว์และแมลงน าโรค สตัว์เลี้ยง ในพื้นที่เตรียม  
    ประกอบหรือปรุงอาหาร 

    

9. ห้ามน าภาชนะบรรจสุารเคมีที่เป็นพิษหรืออันตราย 
มาใช้บรรจุอาหาร 

    

10. สารเคมีที่เป็นพิษ หรืออันตราย มีการจัดเก็บแยกออกจาก 
บริเวณที่ใช้ท า ประกอบ ปรุง จ าหน่าย และบริโภคอาหาร 
และมีการตดิฉลากหรือป้ายที่ชัดเจน 

    

11. มีมาตรการ หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ 
   ส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิง 
   ในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

    

12. มีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพด ีไม่รั่วซมึ และมีฝาปดิมิดชิด     
13. บริเวณรอบถังมลูฝอยต้องสะอาด ไม่มเีศษขยะตกค้าง  

  และคราบสกปรก 
    

14. มีการแยกเศษอาหาร ออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน     
15. ท่อหรือรางระบายน้ า สามารถระบายน้ าไดด้ ี 

  ไม่มีเศษอาหารตกคา้ง 
    

16. มีถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมนั หรือการบ าบัดน้ าเสยี 
  ก่อนระบายทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ 
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1.3 ห้องส้วม 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. มีห้องส้วม และอ่างลา้งมือจ านวนเพียงพอ  
และมสีภาพที่พร้อมใช้งาน 
ตลอดระยะเวลาให้บริการ 

    

2. ห้องส้วม สะอาด ไม่มีกลิ่นเหมน็ ไม่มีคราบสกปรก และน้ าขัง     
3. อ่างล้างมือ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ใช้การได้ดี และ 

มีสบู่ใช้ตลอดเวลา 
    

4. ห้องส้วมแยกเป็นสดัส่วน โดยประตไูม่เปดิโดยตรงสู่บรเิวณ 
ที่เตรียม-ปรุง-เก็บ-จ าหน่าย-บริโภคอาหาร และ  
ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ ์

*** ในกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องส้วมเป็นสัดส่วนข้างต้นได้  
ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา และมีฉากปดิกั้น เช่น  
มูลี่ ม่านพลาสติก เป็นต้น 

    

 

1.4 ค่าความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ค่าความเข้มของแสงสว่าง 

ผลการตรวจแนะน า 
ค าแนะน า ถูกต้อง

ครบถ้วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่มี

กิจกรรม 
1. บริเวณจ าหน่ายอาหาร และหรอืให้บริการอาหาร 

แบบบริการตนเอง (บุฟเฟ่) อย่างน้อย 215 Lux 
    

    มีที่ครอบหลอดไฟ     
2. บริเวณเตรียม ปรุงอาหาร อย่างน้อย 300 Lux     
    มีที่ครอบหลอดไฟ     
3. บริเวณที่ลา้งภาชนะอุปกรณ์ อย่างน้อย 300 Lux     
4. ห้องแช่เย็น อย่างน้อย 100 Lux     
5. ห้องเก็บอาหาร อย่างน้อย 100 Lux     
6. ห้องส้วม อย่างน้อย 100 Lux     
 
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร 
 

2.1 อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. เนื้อสัตว์สด สะอาด มีคณุภาพดี ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย หรือ 
ลักษณะผิดธรรมชาต ิ

    

2. เนื้อสัตว์สด เก็บในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส     
3. เนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม้สด มกีารล้าง ก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ     
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ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

4. อาหารแห้งไม่พบ เชื้อรา สิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม 
เก็บในภาชนะสะอาด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

    

5. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ  
   มีเครื่องหมาย อย., มอก. หรือ 
   เครื่องหมายอื่นที่หน่วยงานราชการรับรอง 
 

    

6. อาหารปรุงส าเร็จ เก็บในภาชนะท่ีสะอาด เหมาะสมกับอาหาร 
และวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

    

7. อาหารปรุงส าเร็จ มีการปกปิดด้วยวิธีท่ีสามารถป้องกัน 
การปนเปื้อนได ้เช่น ตู้ ภาชนะที่มีฝาปิด เป็นต้น 

    

8. อาหารปรุงส าเร็จ ส าหรับบริโภคร้อนท่ีรอการจ าหน่าย  
   หรือบริการ เช่น อาหารประเภท ต้ม/แกง 
   เก็บที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

    

9. อาหารปรุงส าเร็จ ส าหรับบริโภคเย็น (เช่น สลดั  ซูชิ เป็นต้น)  
เก็บที่อุณหภมู ิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

    

10. อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ  
   เก็บแยกเป็นสัดส่วน มีการปกปดิ ไม่วางบนพ้ืน 

    

 

2.2 น้ าดื่ม และน้ าใช้ 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. น้ าดื่มหรือเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุปดิสนิทที่ให้บริการ  
1.1 ได้มาตรฐาน และมีเลขสารบบอาหาร (อย.)     
1.2 พื้นผิวภายนอกของภาชนะต้องสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 

เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 ซม.และ 
    

2. น้ าดื่มหรือเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
2.1 ภาชนะบรรจสุะอาด มฝีาปดิ  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า  

หรือ มีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับตักโดยเฉพาะ 
    

2.2 เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.     
3. น้ าที่ใช้ส าหรับปรุง ประกอบอาหาร หรือเครื่องดื่ม  
    ต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑค์ุณภาพน้ าประปาดื่มได้ของ         

กรมอนามัย พ.ศ. 2553 หรือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.  

    

4. น้ าใช้อื่นๆ เป็นน้ าประปา หรือในกรณีท้องถิ่นที่ไม่มี        
ระบบประปาต้องมีการปรับปรุงคณุภาพน้ าตามค าแนะน า  
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

    

5. ภาชนะบรรจุน้ าใช้ สะอาด มสีภาพด ี     
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2.3 น้ าแข็ง 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. น้ าแข็งส าหรับบรโิภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (อย.) 

    

2. เก็บในภาชนะที่สะอาด ไม่มคีราบสกปรก มฝีาปิด  
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 ซม. และ 
จากปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยา่งน้อย 60 ซม. 

    

3. บริเวณที่วางภาชนะ หรือถังเก็บน้ าแข็ง ต้องไม่มีน้ าขังเฉอะแฉะ  
หรือใกล้ถังขยะ 

    

4. ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มดี้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ     
5. ห้ามน าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่น ไปแช่รวมในถังน้ าแข็ง 

ส าหรับบริโภค 
    

 

หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืนๆ 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. ภาชนะ อุปกรณ์ มีการจัดเก็บในที่สะอาด มีการปกปิด เช่น  
ตู้ กล่องที่มีฝาปดิ เป็นต้น 

    

2. เขียง สะอาด มสีภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสตัว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ  
และผัก ผลไม ้

    

3. เครื่องปรุงรส เช่น น้ าส้มสายชู น้ าปลา น้ าจิ้ม ใส่ในภาชนะ
ประเภท แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และมีฝาปิด  

    

4. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบยีบใน 
  ภาชนะทีสะอาด ไม่มีคราบสกปรก สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

    

5. จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลมุ ฯลฯ ที่จดัไว้บริการอาหาร 
เก็บคว่ าในภาชนะหรือตะแกรงท่ีสะอาด  
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  

    

6. ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาความเย็นอื่น ๆ  
ต้องมีขนาดที่เพียงพอ สะอาด มสีภาพดี และมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมในการเก็บรักษาคณุภาพอาหาร 

    

7. ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหาร 
ด้วยความร้อนอื่นๆ ต้องสะอาด สภาพดี ไม่ช ารุด 

    

การล้างภาชนะอุปกรณ์ 
8. ท่ีล้างภาชนะ สูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม.     
9. ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ มีการแยกเศษอาหาร 

ออกก่อนการท าความสะอาด และใส่ในภาชนะรองรับ  
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม. 

    

10. ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ล้างด้วยสารท าความสะอาด 
และลา้งด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรอืล้างด้วยน้ าไหล  
หรือใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
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ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

11. มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
      ภายหลังการท าความสะอาด เช่น ตากแดด  
     หรือแช่น้ าร้อน หรือแช่น้ าคลอรีน หรือ 
     ใช้เครื่องอบ 

    

 
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
 

ข้อก าหนดสุขลักษณะ 
ผลการตรวจแนะน า 

ค าแนะน า ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่มี
กิจกรรม 

1. มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    

2. ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ  
ในขณะปฏิบตัิงาน และให้หยดุงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

    

3. กรณีมีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด และไม่ปฏิบตัิงาน 
ที่มีโอกาสสัมผสัอาหาร 

    

4. มีทะเบียน หรือหลักฐานผา่นการอบรมทุกคน ตามหลักสูตร 
สุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานจดัการอบรมที่ก าหนด  

    

5. ผู้ปรุง ประกอบอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน  
ใส่ผ้ากันเปื้อนหรือมีเครื่องแบบ และสวมหมวกหรือเน็ทคลมุผม 

    

6. ผู้เตรียม ผู้เสิร์ฟ ผู้จ าหน่าย และผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์  
ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขนหรือมีเครื่องแบบ  
และสวมหมวกหรือเน็ทคลมุผมหรอืวิธีการอื่น  
ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้  

    

7. ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค     
8. มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ ไมสู่บบุหรี่ หรือ 

การกระท าใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร 
ในขณะปฏิบตัิงาน 

    

 
ข้อแนะน า 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลายมือชื่อ 
ผู้ตรวจ ......................................... ต าแหน่ง .................................................. หน่วยงาน ....... ............................ 
 

เจ้าของสถานที่จ าหน่ายอาหาร ............................................... วันที่ตรวจแนะน า .............................................. 
 

**************************************** 
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1.  วัตถุประสงค
   1.1 เพื่อใหบุคลากรของทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารที่ถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
   1.2 เพือ่พฒันายกระดบัคณุภาพ ความสะอาด ความปลอดภยั ของสถานประกอบ
กิจการดานอาหาร 

2. ขอบเขต
   ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่การกําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําทะเบียน
ฐานขอมูลสถานประกอบกิจการดานอาหาร/ผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การออก            
ใบอนุญาต/การแจง/การต่ออายุใบอนุญาต การตรวจสุขลักษณะตามเกณฑ/ขอกําหนด              
การพฒันาศกัยภาพผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหาร การเฝาระวงั/สุม่ประเมนิสถานประกอบ
กิจการ และสรุปผล/สถานการณการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อควบคุม จัดการ
ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ อันไดแก่ สถานท่ี อาหาร ภาชนะอุปกรณ ผูสัมผัสอาหาร               
สัตวและแมลงนําโรคต่างๆ เพื่อใหอาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนไดรับ               
การคุมครองสิทธิในการบริโภคและการเลือกใชบริการที่มีคุณภาพ 

หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : การตรวจแนะนํามี 2 ลักษณะคือ 
   1. การรบัรองสุขลักษณะเพือ่ประกอบการยืน่ขออนญุาต/การแจง/การต่อใบอนญุาต 
   2. การตรวจรับรองเพื่อเปรียบเทียบดําเนินคดีหรือเมื่อมีขอรองเรียน ซึ่งขั้นตอน
วิธีการในการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการดานอาหาร มี 3 วิธีการหลัก ๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อใหบุคลากรของทองถ่ินมีความรู ความเขาใจในกระบวนการการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
ที่ถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ

1.2 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการดานอาหาร 

2. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต้ังแตการกําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําทะเบียนฐานขอมูลสถาน
ประกอบกิจการดานอาหาร/ผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การออกใบอนุญาต/การแจง/การตออายุ
ใบอนุญาต การตรวจสุขลักษณะตามเกณฑ/ขอกําหนด การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การ
เฝาระวัง/สุมประเมินสถานประกอบกิจการ และสรุปผล/สถานการณการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อ
ควบคุม จัดการปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ อันไดแก สถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ ผูสัมผัสอาหาร สัตวและ
แมลงนําโรคตางๆ เพื่อใหอาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิในการบริโภคและ
การเลือกใชบริการที่มีคุณภาพ 

หมายเหตุ (เพ่ิมเติม) :  
การตรวจแนะนํามี 2 ลักษณะคือ 

1. การรับรองสุขลักษณะเพื่อประกอบการย่ืนขออนุญาต/การแจง/การตอใบอนุญาต  
2. การตรวจรับรองเพื่อเปรียบเทียบดําเนินคดีหรือเมื่อมีขอรองเรียน

ซึ่งข้ันตอนวิธีการในการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการดานอาหาร มี 3 วิธีการหลักๆ ดังน้ี 
1. ตรวจแนะนําตามแบบฟอรมขอมาตรฐานหรือขอกําหนดตามกฎหมายหรือตามแบบตรวจ

แนะนําที่กรมอนามัยกําหนด 
2. ตรวจแนะนําตามข้ันตอนการปรุง/ผลิตอาหาร ต้ังแตการรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การ

ปรุงประกอบ การเสิรฟ และการจําหนายหรือจัดบริการแกผูบริโภค
3. ตรวจแนะนําตามระบบหมวดหมูของสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการปรุงอาหาร ไดแก 

สถานที/่โครงสราง วัตถุดิบ/อาหาร ภาชนะอุปกรณ สัตวแมลงนําโรค และผูสัมผัสอาหาร
สรุปผลการตรวจประเมินและการใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุง หากมีประเด็นที่ไมชัดเจนใหใชความเห็น

ของคณะกรรมการเปนขอยุติ 
กระบวนการรับรองดานสุขาภิบาลอาหารแบงเปน 3 กลุม ไดแก  

1. สถานที่จําหนายและสะสมอาหาร (สถานที่จําหนายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร) 
2. ตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดสด, ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง ตลาดนัด)
3. การจําหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจําหนายอาหาร) 

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

ช่ือกระบวนการ 
การรับรองคุณภาพสถานประกอบกิจการ 

(สถานที่จําหนายอาหาร, สถานที่สะสมอาหาร/ 
ตลาดสด, ตลาดนัด/แผงลอยจําหนายอาหาร) 

รหัสกระบวนงาน EHA 1000 

แกไขครั้งที่ 3:ตุลาคม 2561 

ผูจัดทํา 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 

วันที่เริ่มใชเอกสาร : ตุลาคม 2561 

จํานวนหนา : 15 หนา 

ภาคผนวก 2.1
การรับรองคุณภาพสถานประกอบกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
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    1.  ตรวจแนะนําตามแบบฟอรมขอมาตรฐานหรือขอกําหนดตามกฎหมาย
หรือตามแบบตรวจแนะนําที่กรมอนามัยกําหนด
    2. ตรวจแนะนําตามขั้นตอนการปรุง/ผลิตอาหาร ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ             
การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ การเสิรฟ และการจําหน่ายหรือจัดบริการแก่ผูบริโภค
    3. ตรวจแนะนําตามระบบหมวดหมู่ของส่วนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ               
ปรุงอาหาร ไดแก่ สถานท่ี/โครงสราง วัตถุดิบ/อาหาร ภาชนะอุปกรณ สัตวแมลงนําโรค             
และผูสัมผัสอาหาร
   สรุปผลการตรวจประเมินและการใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุง หากมีประเด็นที่        
ไม่ชัดเจนใหใชความเห็นของคณะกรรมการเปนขอยุติกระบวนการรับรองดานสุขาภิบาล
อาหารแบ่งเปน 3 กลุ่ม ไดแก่ 
    1. สถานทีจ่าํหน่ายและสะสมอาหาร (สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร, สถานทีส่ะสม
อาหาร)
    2. ตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึงตลาดสด, ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง
ตลาดนัด)
    3. การจําหน่ายสินคาในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจําหน่ายอาหาร)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
 1. กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดบริการอาหาร             

ในซเูปอรมารเกต็. กรงุเทพฯ: โรงพมิพองคการรบัส่งสินคาและพสัดภัุณฑ, 2544.
 2.   กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือขอกําหนดดาน

สุขลักษณะสําหรับมินิมารท. โรงพิมพองคการรับส่งสินคาและพัสดุภัณฑ, 2549.
 3. กองสขุาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. คูม่อืการดาํเนนิงาน

โครงการกวยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:             
โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.

 4. คู ่มือการดําเนินงานโครงการสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุน
เศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste).               
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับส่งสินคาและพัสดุภัณฑ, 2544.

 5.   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 
38 หนา 167-88(ลงวันที่ 5เมษายน 2535), 2535. 
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 6.  สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือตลาดสด น่าซ้ือ.                
พิมพครั้งที่  4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

 7. สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือตลาดนัด              
น่าซื้อ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม, 2557.

 8.   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการ
สุขาภิบาลอาหารสําหรับเจาหนาที่. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพศูนย                
สื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม, 2557.

 9.  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือขอกําหนด             
ดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับรานอาหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558

 10. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือขอกําหนด             
ดานสขุาภบิาล อาหารสาํหรบัแผงลอยจาํหน่ายอาหาร. กรงุเทพฯ: โรงพมิพชมุชน
สหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559.

 11. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเษกษา 
เล่ม 135 ตอนที่ 42 ก หนา 19-24 (ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561), 2561.
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5. แผนภูมิการทํางาน
ข้ันตอน

ที่ 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
(217 วันทําการ) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1. 7 วัน 1. มีความรูดาน

สาธารณสุข  
(อนามัยส่ิงแวดลอม/
สุขาภิบาลอาหาร) หรือ
ผานการอบรมดาน
สุขาภิบาลอาหาร เชน 
หลักสูตร FSI หรือ BFSI 
หรือมีประสบการณใน
การทํางาน อยางนอย 1 
ปหรือใบรับรองวิชาชีพ
ตามกฎหมาย 
2. กําหนดบทบาทหนาที่
ของผูรับผิดชอบและ
คณะทํางาน 

คําส่ังแตงตั้งหรือหนังสือ
มอบหมายผูรับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน 
และคณะทํางานดาน
สุขาภิบาลอาหาร 

นายกเทศมนตรี 

ระยะดําเนินการ 

2. 

 
 
 

30 วัน มีทะเบียนขอมูลสถาน
ประกอบกิจการดาน
อาหาร/ ที่ถูกตอง 
ตรวจสอบได และ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอโดยมีขอมูล 
-ช่ือ/ที่อยูสถานประกอบ
กิจการ/ 
ผูประกอบกิจการ/ 
ผูสัมผัสอาหาร 
-การขออนุญาต/ 
การแจง/การตออายุ 
-รายละเอียดการตรวจ
สุขลักษณะสถาน
ประกอบกิจการ 

1. มีฐานขอมูลทะเบียน
สถานประกอบกิจการ
จําแนกตามประเภท 
เปนหมวดหมู เปนระบบ
อยางใดอยางหน่ึง โดย 
- จัดทําเปนแฟมขอมูล 
- จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร  
-จัดเก็บในระบบ
ตรวจสอบมาตรฐาน
สถานประกอบการดาน
อาหาร กรมอนามัย 
2. ในฐานขอมูลทะเบียน
ตามขอ 1 ครอบคลุม
ขอมูลผูสัมผัสอาหาร
ไดแก ผูประกอบกิจการ
ผูเตรียมอาหาร ผูปรุง   
ผูเสิรฟ ผูจําหนายอาหาร 
ผูทําความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

กําหนดผูรับผิดชอบ 

สํารวจ จัดทําฐานขอมูล และ
วิเคราะหสถานการณ  
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
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ข้ันตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(217 วันทําการ) 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

3. 45 วัน 

 

1. เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติทองถิ่น เรื่อง 
การตรวจอนุญาต/การ
แจงประกอบกิจการ  
มีการตรวจสอบ  
การออก และบังคับใช
อยางถูกตองและ
ทันสมัย ครอบคลุมทุก
สถานประกอบกิจการ 
2. ตรวจสุขลักษณะตาม
แบบฟอรมมาตรฐาน
หรือขอกําหนดตาม
กฎหมายหรือตามแบบ
ตรวจแนะนําที่ 
กรมอนามัยกําหนด 
3. สถานประกอบกิจการ
ไดรับการตรวจและมี
สุขลักษณะถูกตอง 
กอนดําเนินการ 
ออกใบอนุญาตหรือ 
การแจงหรือตออายุ
ใบอนุญาต  

1.มีเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติทองถิ่นเรื่อง 
การตรวจอนุญาต/การ
แจงประกอบกิจการ 
2. มีเอกสารการตรวจ
สุขลักษณะตาม
แบบฟอรมมาตรฐาน
หรือขอกําหนดตาม
กฎหมายหรือตามแบบ
ตรวจแนะนําที่ 
กรมอนามัยกําหนด 
3. มีทะเบียนสถาน
ประกอบกิจการที่ 
ขออนุญาตหรือการแจง
หรือตออายุใบอนุญาต 
มีขอมูลการตรวจ
สุขลักษณะ 
-จัดทําเปนแฟมขอมูล 
-จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร
(Excel/Application) 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. 15 วัน ผูประกอบกิจการ/ 
ผูสัมผัสอาหาร มีความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลของกรม
อนามัยและมีบัตร
ประจําตัวผูสัมผัส
อาหาร/ประกาศนียบัตร 

1. มีแผนงาน/โครงการ
อบรมผูประกอบกิจการ/
ผูสัมผัสอาหาร  
2. มีการอบรมผู
ประกอบกิจการ/ 
ผูสัมผัสอาหาร  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. มีทะเบียนผูประกอบ
กิจการ/ ผูสัมผัสอาหารที่
ผานการอบรมตาม
หลักเกณฑที่กรมอนามัย
กําหนด  
4. มีการแจงแผนการจัด
อบรมและทะเบียนให
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และนํ้า กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

ตรวจการอนุญาต/การแจง
ประกอบกิจการ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
ผูประกอบกิจการ/ 

ผูสัมผัสอาหาร 

แกไข

ตรวจสุขลักษณะ 
สถานประกอบกิจการ 
ตามเกณฑ/ขอกําหนด 

ใหคําแนะนํา 
เพื่อปรับปรุง 

ถูก
สุขลักษณะ 

ไมถูก
สุขลักษณะ 

ออกใบอนุญาตและการแจง
(รายใหม)/ตออายุใบอนุญาต

รายป 

การออกใบอนุญาต/
การแจงประกอบ

กิจการ 

ถูกสุขลักษณะ
ไม่

ถูกสุขลักษณะ

5 

ข้ันตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(217 วันทําการ) 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
5. 60 วัน 1. สุมตรวจเฝาระวัง

ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ตามสถานการณของ
โรคติดตอจากอาหาร
และนํ้าเปนส่ือ หรือตาม
นโยบาย เปาหมายการ
ดําเนินงานในทองถิ่น 
เชน โดยการเก็บขอมูล
สถานการณการเกิดโรค
ในพื้นที่ การปนเปอนโค
ลิฟอรมแบคทีเรียใน
อาหาร ภาชนะ และมือ
ผูสัมผัสอาหาร เปนตน 
2. สุมประเมินสถาน
ประกอบกิจการที่ไดรับ
การออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองารแจง
จากทะเบียนที่มี เพื่อ
ตรวจสอบการรักษา
สภาพ/มาตรฐาน/การ
อนุญาตหรือแจง 
3. มีชองทางการส่ือสาร
ความเส่ียงดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
4. มีการจัดทําสรุปและ
เผยแพรรายงาน
สถานการณ 
การเฝาระวัง/ 
สุมประเมิน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

1. มีขอมูลสถานการณ
ของโรคติดตอจาก
อาหารและนํ้าเปนส่ือ 
ที่เปนปจจุบัน  
2. มีหลักฐานการ
เฝาระวัง/สุมประเมิน
สถานประกอบกิจการ
ดานอาหารที่ไดรับการ
ออกใบอนุญาตหรือการ
แจงจากทะเบียนที่มี 
เพื่อตรวจสอบการรักษา
สภาพ/มาตรฐาน  
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
ของสถานประกอบ
กิจการที่อนุญาตหรือ
แจง  
3. มีแผนการส่ือสาร
ความเส่ียง/เผยแพร
ประชาสัมพันธ/เตือนภัย
ดานการบริโภคอาหาร 
4. มีการเผยแพรรายงาน
สถานการณการ 
เฝาระวัง/สุมประเมิน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ในเวทีประชุมภาคี
เครือขาย/ชมรม 
ผูประกอบกิจการ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

6. 

 
 

20 วัน สามารถจัดการ 
ขอรองเรียนและ 
เหตุรําคาญ  
ตามขอบัญญัติทองถิ่น 
การออกคําส่ังตาม
ปกครองและ
เปรียบเทียบปรับและ
ดําเนินคดี 

1. มีชองทางการจัดการ
ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ 
2. มีมาตรการปองกัน
การจัดการขอรองเรียน/
เหตุรําคาญ 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

การเฝาระวัง/สุมประเมินสถาน
ประกอบกิจการ 

การจัดการขอรองเรียน/ 
เหตุรําคาญ 

ตาม
ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 
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4 

ข้ันตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(217 วันทําการ) 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

3. 45 วัน 

 

1. เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติทองถิ่น เรื่อง 
การตรวจอนุญาต/การ
แจงประกอบกิจการ  
มีการตรวจสอบ  
การออก และบังคับใช
อยางถูกตองและ
ทันสมัย ครอบคลุมทุก
สถานประกอบกิจการ 
2. ตรวจสุขลักษณะตาม
แบบฟอรมมาตรฐาน
หรือขอกําหนดตาม
กฎหมายหรือตามแบบ
ตรวจแนะนําที่ 
กรมอนามัยกําหนด 
3. สถานประกอบกิจการ
ไดรับการตรวจและมี
สุขลักษณะถูกตอง 
กอนดําเนินการ 
ออกใบอนุญาตหรือ 
การแจงหรือตออายุ
ใบอนุญาต  

1.มีเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติทองถิ่นเรื่อง 
การตรวจอนุญาต/การ
แจงประกอบกิจการ 
2. มีเอกสารการตรวจ
สุขลักษณะตาม
แบบฟอรมมาตรฐาน
หรือขอกําหนดตาม
กฎหมายหรือตามแบบ
ตรวจแนะนําที่ 
กรมอนามัยกําหนด 
3. มีทะเบียนสถาน
ประกอบกิจการที่ 
ขออนุญาตหรือการแจง
หรือตออายุใบอนุญาต 
มีขอมูลการตรวจ
สุขลักษณะ 
-จัดทําเปนแฟมขอมูล 
-จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร
(Excel/Application) 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. 15 วัน ผูประกอบกิจการ/ 
ผูสัมผัสอาหาร มีความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลของกรม
อนามัยและมีบัตร
ประจําตัวผูสัมผัส
อาหาร/ประกาศนียบัตร 

1. มีแผนงาน/โครงการ
อบรมผูประกอบกิจการ/
ผูสัมผัสอาหาร  
2. มีการอบรมผู
ประกอบกิจการ/ 
ผูสัมผัสอาหาร  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. มีทะเบียนผูประกอบ
กิจการ/ ผูสัมผัสอาหารที่
ผานการอบรมตาม
หลักเกณฑที่กรมอนามัย
กําหนด  
4. มีการแจงแผนการจัด
อบรมและทะเบียนให
สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และนํ้า กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

ตรวจการอนุญาต/การแจง
ประกอบกิจการ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
ผูประกอบกิจการ/ 

ผูสัมผัสอาหาร 

แกไข

ตรวจสุขลักษณะ 
สถานประกอบกิจการ 
ตามเกณฑ/ขอกําหนด 

ใหคําแนะนํา 
เพื่อปรับปรุง 

ถูก
สุขลักษณะ 

ไมถูก
สุขลักษณะ 

ออกใบอนุญาตและการแจง
(รายใหม)/ตออายุใบอนุญาต

รายป 

การออกใบอนุญาต/
การแจงประกอบ

กิจการ 

5 

ข้ันตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(217 วันทําการ) 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
5. 60 วัน 1. สุมตรวจเฝาระวัง

ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ตามสถานการณของ
โรคติดตอจากอาหาร
และนํ้าเปนส่ือ หรือตาม
นโยบาย เปาหมายการ
ดําเนินงานในทองถิ่น 
เชน โดยการเก็บขอมูล
สถานการณการเกิดโรค
ในพื้นที่ การปนเปอนโค
ลิฟอรมแบคทีเรียใน
อาหาร ภาชนะ และมือ
ผูสัมผัสอาหาร เปนตน 
2. สุมประเมินสถาน
ประกอบกิจการที่ไดรับ
การออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองารแจง
จากทะเบียนที่มี เพื่อ
ตรวจสอบการรักษา
สภาพ/มาตรฐาน/การ
อนุญาตหรือแจง 
3. มีชองทางการส่ือสาร
ความเส่ียงดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
4. มีการจัดทําสรุปและ
เผยแพรรายงาน
สถานการณ 
การเฝาระวัง/ 
สุมประเมิน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

1. มีขอมูลสถานการณ
ของโรคติดตอจาก
อาหารและนํ้าเปนส่ือ 
ที่เปนปจจุบัน  
2. มีหลักฐานการ
เฝาระวัง/สุมประเมิน
สถานประกอบกิจการ
ดานอาหารที่ไดรับการ
ออกใบอนุญาตหรือการ
แจงจากทะเบียนที่มี 
เพื่อตรวจสอบการรักษา
สภาพ/มาตรฐาน  
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
ของสถานประกอบ
กิจการที่อนุญาตหรือ
แจง  
3. มีแผนการส่ือสาร
ความเส่ียง/เผยแพร
ประชาสัมพันธ/เตือนภัย
ดานการบริโภคอาหาร 
4. มีการเผยแพรรายงาน
สถานการณการ 
เฝาระวัง/สุมประเมิน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ในเวทีประชุมภาคี
เครือขาย/ชมรม 
ผูประกอบกิจการ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

6. 

 
 

20 วัน สามารถจัดการ 
ขอรองเรียนและ 
เหตุรําคาญ  
ตามขอบัญญัติทองถิ่น 
การออกคําส่ังตาม
ปกครองและ
เปรียบเทียบปรับและ
ดําเนินคดี 

1. มีชองทางการจัดการ
ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ 
2. มีมาตรการปองกัน
การจัดการขอรองเรียน/
เหตุรําคาญ 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

การเฝาระวัง/สุมประเมินสถาน
ประกอบกิจการ 

การจัดการขอรองเรียน/ 
เหตุรําคาญ 

ตาม
ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 
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6 

ข้ันตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(217 วันทําการ) 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

7. 

 
 
 
 

30 วัน 1. มีการสรุปผล/
สถานการณการ
ดําเนินงาน 
ดานสุขาภิบาลอาหาร
และจัดทําขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
ตอผูบริหาร 

1. มีรายงานสรุปผล/
สถานการณ  
การดําเนินงานฯ  
และแฟมรวบรวมผลงาน 
ปละ 1 ครั้ง 
2. เอกสารขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงาน  
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
ตอผูบริหาร 

ผูรับผิดชอบและ
คณะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ

 ( 1) กําหนดผูรับผิดชอบ
      ผูบริหารทองถ่ิน/หนวยงาน กําหนดผูรับผิดชอบที่มีความรูทางดานสาธารณสุข (อนามัย

สิ่งแวดลอม/สุขาภิบาลอาหาร) หรือผูที่ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาเจาหนาที่ดานสุขาภิบาลอาหาร เชน
หลักสูตร Food Sanitation Inspector:FSI, Basic Food Sanitation Inspector:BFSIหรือหลักสูตรทางดาน
อาหารปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งผูรับผิดชอบอาจเปนเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรืออาจเปนเจาพนักงานอื่นที่กฎหมายไดกําหนดใหเปนผูมีหนาที่ในการตรวจตรา 
แนะนํา ควบคุม สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอาหารตามระเบียบหรือขอบัญญัติทองถ่ินหรือตามที่มีกฎหมาย
กําหนด เชน พ .ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ .ร.บ.สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
เพื่อใหมีการดําเนินงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร โดยมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดการดานสุขาภิบาลอาหาร 

6.2 ระยะดําเนินการ 
(2)สํารวจ จัดทําฐานขอมูล และวิเคราะหสถานการณ ขอมูลสถานประกอบกิจการดาน 

อาหาร/ ผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร 
ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย สํารวจขอมูลเพื่อรวบรวมจัดทําฐานขอมูลสถาน

ประกอบกิจการ/ทะเบียนผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร ใหครบถวน ถูกตอง สามารถตรวจสอบได และ
ปรับปรุงขอมูลที่มีอยูใหเปนปจจุบัน ควรจัดเก็บจัดเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรและ/หรือจัดทําเปนแฟมขอมูล ซึ่ง
มีรายละเอียดของขอมูลที่สําคัญ คือ ช่ือ ที่อยูหรือที่ต้ัง เจาของ/ผูประกอบกิจการ ประเภทกิจการ เอกสารการ
อนุญาตหรือใบรับแจง วันที่อนุญาต วันที่ครบกําหนดตอใบอนุญาต จํานวนผูสัมผัสอาหาร ประวัติการเขารับการ
อบรมดานสุขาภิบาลอาหาร การตรวจติดตามตออายุใบอนุญาต/ใบแจง การผานเกณฑสุขลักษณะ เปนตน 

 ( 3) การออกใบอนุญาตและการแจงประกอบกิจการ 
ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการตรวจสอบการออกขอกําหนดทองถ่ิน

หรือเทศบัญญัติวามีการบังคับใชหรือมีความถูกตองทันสมัยหรือไม โดยที่สถานประกอบกิจการที่
ขออนุญาตหรือการแจงน้ัน ตองไดรับการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการตามเกณฑ/ขอกําหนดจาก
เจาหนาที่กอน เมื่อดําเนินการถูกตองตามเกณฑ/ขอกําหนดจึงออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตอ

สรุปผล/สถานการณการ
ดําเนินงาน 

(ตามประเด็นงาน)

6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   6.1 ระยะเตรียมการ

    (1) ก�าหนดผู้รับผิดชอบ 

          ผู บริหารทองถ่ิน/หน่วยงาน กําหนดผูรับผิดชอบที่มีความรูทางดาน

สาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาลอาหาร) หรือผูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนา

เจาหนาที่ดานสุขาภิบาลอาหาร เช่น หลักสูตร Food Sanitation Inspector: FSI, Basic 

Food Sanitation Inspector : BFSI หรอืหลักสูตรทางดานอาหารปลอดภยัอืน่ ๆ  ซึง่ผูรบัผดิชอบ

อาจเปนเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น ตาม พรบ.การสาธารณสุข               

พ.ศ. 2535 หรืออาจเปนเจาพนักงานอื่นที่กฎหมายไดกําหนดใหเปนผูมีหนาที่ในการตรวจตรา 

แนะนํา ควบคุม สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอาหารตามระเบียบหรือขอบัญญัติทองถิ่น

หรอืตามทีม่กีฎหมายกาํหนด เช่น พ.ร.บ.วชิาชพีการสาธารณสุขชมุชน พ.ร.บ.ส่งเสรมิวชิาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน เพื่อใหมีการดําเนินงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร              

โดยมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจนในการจัดการดานสุขาภิบาลอาหาร

   6.2 ระยะด�าเนินการ

    (2) ส�ารวจ จัดท�าฐานข้อมูล และวิเคราะหสถานการณ

     ขอมลูสถานประกอบกิจการดานอาหาร/ ผูประกอบกจิการ/ผูสัมผสัอาหาร 

ผูรับผิดชอบและคณะทํางานท่ีไดรับมอบหมาย สํารวจขอมูลเพื่อรวบรวมจัดทําฐานขอมูล

สถานประกอบกจิการ/ทะเบยีนผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหาร ใหครบถวน ถกูตอง สามารถ

ตรวจสอบได และปรับปรุงขอมูลที่มีอยู ่ใหเปนปจจุบัน ควรจัดเก็บจัดเก็บอยู่ในระบบ

คอมพวิเตอรและ/หรอืจดัทาํเปนแฟมขอมลู ซึง่มรีายละเอยีดของขอมลูทีส่าํคญั คอื ชือ่ ทีอ่ยู่



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

99

หรือที่ตั้ง เจาของ/ผูประกอบกิจการ ประเภทกิจการ เอกสารการอนุญาตหรือใบรับแจง           

วันที่อนุญาต วันที่ครบกําหนดต่อใบอนุญาต จํานวนผูสัมผัสอาหาร ประวัติการเขารับการอบรม

ดานสุขาภิบาลอาหาร การตรวจติดตามต่ออายุใบอนุญาต/ใบแจง การผ่านเกณฑสุขลักษณะ 

เปนตน

    (3) การออกใบอนุญาตและการแจ้งประกอบกิจการ

     ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการตรวจสอบการ

ออกขอกําหนดทองถิ่นหรือเทศบัญญัติว่ามีการบังคับใชหรือมีความถูกตองทันสมัยหรือไม่ 

โดยทีส่ถานประกอบกจิการทีข่ออนญุาตหรอืการแจงนัน้ ตองไดรบัการตรวจสขุลกัษณะสถาน

ประกอบกิจการตามเกณฑ/ขอกําหนดจากเจาหนาที่ก่อน เมื่อดําเนินการถูกตองตามเกณฑ/

ขอกาํหนดจงึออกใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจงหรอืต่ออายใุบอนญุาตใหกบัผูประกอบ

กิจการ รายละเอียดขั้นตอนการอนุญาต/การแจงตามกระบวนการ EHA 9002, EHA 9003 

และเปนไปตามลาํดบัขัน้ตอนของกฎหมายทีเ่กีย่วของ เช่น กฎหมายว่าดวยผังเมอืง กฏหมาย

ว่าดวยที่ดิน กฏหมายว่าดวยควบคุมอาคารและการใชประโยชนอาคาร รวมทั้ง พ.ร.บ.การ

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก่ 

   1. การรบัรองสุขลักษณะเพือ่ประกอบการยืน่ขออนญุาต/การแจง/การต่อใบอนญุาต 

   2. การตรวจรับรองเพื่อเปรียบเทียบดําเนินคดีหรือเมื่อมีขอรองเรียน ซึ่งตองเปน

ผูตรวจที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ตามรายละเอียดขั้นตอนการตามกระบวนการ EHA 9004, 

EHA 9005

   กรณีตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการแลวไม่ถูกสุขลักษณะ ผูรับผิดชอบ

และคณะทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมายตองใหคาํแนะนาํผูประกอบกจิการดานอาหารเพือ่ปรบัปรงุ

แกไขใหถกูสขุลกัษณะภายในระยะเวลาทีก่าํหนด และมกีารตดิตามผลการดาํเนนิการปรบัปรงุ

ในภายหลัง โดยใชแบบบันทึก 3 ตอน หรือหนังสือราชการส่วนทองถิ่น หรือแบบบันทึก            

ขอแนะนาํอืน่ๆ หรอืตามแบบฟอรมการตรวจแนะนาํของกรมอนามยั (ในกรณมีกีารประกาศ/

กฏกระทรวงที่เกี่ยวของใหยึดตามเกณฑขอกําหนดในกฏกระทรวงเปนหลัก) สถานประกอบ

กิจการแต่ละประเภทมีดังนี้

   สถานที่จ�าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ

ทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายใหแก่ผูซื้อ

สามารถบริโภคไดทนัท ีทัง้นี ้ไม่ว่าจะเปนการจาํหน่ายโดยจดัใหมบีรเิวณทีน่ัง่รบัประทานหรอื

นาํไปบรโิภคทีอ่ืน่กต็าม ไดแก่ รานจาํหน่ายอาหาร โรงอาหาร  โรงอาหารของสถาบนั เปนตน
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   การพิจารณาสถานที่จําหน่ายอาหาร ตองประกอบดวย 3 ประเด็นดังนี้

   1. เปนสถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่ใชประโยชนได เช่น อาคาร รถยนต เรือ/         

เรอืสาํราญ รถไฟ เครือ่งบนิ/ท่าอากาศยาน (สถานทีผ่ลติอาหาร/ครวัการบนิ) เปนตน โดยจะ

ตองเปนที่เอกชน/หน่วยงานราชการ มิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ (ที่หรือทางสาธารณะ           

หมายถึง สถานที่ที่มิใช่ที่เอกชน และประชาชน สามารถเขาใชสอย และสัญจรได)

   2. มีการประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จพรอมบริโภค

   3. มีการจําหน่ายอาหาร ณ สถานที่นั้น โดยผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไม่ว่า

จะเปนการจาํหน่ายโดยจดัใหมบีรเิวณไวสาํหรบัการบรโิภค ณ ทีน่ัน้ หรอื นาํไปบรโิภคทีอ่ืน่กต็าม

   วิธีการตรวจสุขลักษณะ เพื่ออนุญาตสถานประกอบกิจการดานอาหารแต่ละ

ประเภท ดังนี้

   1. สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร: ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพตามกฎกระทรวง

สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และอาจมีขอกําหนดอื่น ๆ  ตามที่ทองถิ่น

กาํหนดทีไ่ม่ขดัแยงกบักฎกระทรวงและมกีารทดสอบความสะอาด ดวยชดุทดสอบโคลฟิอรม

แบคทีเรีย จํานวน 10 ตัวอย่าง ประกอบดวย ตัวอย่างอาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะอุปกรณ               

3 ตัวอย่าง และมือผูสัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง 

   2. สถานที่สะสมอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ

ทางสาธารณะ ทีจ่ดัไวสาํหรบัเกบ็อาหารอนัมสีภาพเปนของสดหรอืของแหงหรอือาหารในรปู

ลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซ้ือตองนําไปประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง (ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับแกไข สถานที่สะสมอาหารจะรวมถึง ยานพาหนะดวย) ไดแก่        

ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานขายของชํา : ใชแบบตรวจมินิมารท และซูเปอรมารเก็ต

   ตลาด หมายถงึ สถานทีซ่ึง่ปกตจิดัไวใหลกูคาใชเปนทีช่มุนมุ เพือ่จาํหน่ายอาหาร

อนัมสีภาพเปนของสดประกอบหรอืปรงุแลว หรอืสนิคาประเภทอืน่ ทัง้ทีจ่าํหน่ายเปนประจาํ 

หรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด ซึ่งอาจเปนตลาดที่มีโครงสรางถาวร หรือไม่มี

โครงสรางการพิจารณาว่าเขาข่ายตลาด ตองประกอบดวย 3 ประเด็นดังนี้

   1. เปนสถานที่ใด ๆ ที่ของเอกชน มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ

   2. มีการชุมนุมหรือเปนที่รวมของผูคาหลายราย หลายผูประกอบการ

   3. มีการจําหน่ายหรือมีแผงสินคาประเภทอาหารสด อาหารปรุงหรือของเสียง่าย 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไม่ก็ตาม จําหน่ายเปนประจําหรือ             

ครั้งคราวหรือไม่ก็ตาม ส่วนการขออนุญาตไม่บังคับใชกับหน่วยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการ          
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จัดตั้งตลาด แต่ตองปฏิบัติตามดานสุขลักษณะเช่นเดียวกับเอกชนที่ตองขอรับใบดําเนินงาน 

และตองเปนไปตามลําดับขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวของ เช่น กฎหมายว่าดวยผังเมือง          

กฏหมายว่าดวยที่ดิน กฏหมายว่าดวยควบคุมอาคารและการใชประโยชนอาคาร รวมทั้ง 

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตลาด

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2551 แบ่งเปน 2 ประเภท ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มี

โครงสรางถาวร ตลาดประเภทที ่2 หมายถงึ ตลาดทีไ่ม่มโีครงสรางถาวร ไม่มโีครงสรางอาคาร 

ซึ่งมักเรียกว่าตลาดนัดที่มีการจําหน่ายเฉพาะบางวัน

   3. ตลาดประเภทที ่1 หรอืตลาดสด : ใชแบบตรวจตลาดสด ตล. 1 เกบ็และทดสอบ

ตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะหการปนเป อนสารเคมีอย่างง่าย จํานวน 5 ชนิด ไดแก่                    

สารฟอรมาลีน สารกันรา สารบอแรกซ สารฟอกขาว และสารฆ่าแมลง

   4. ตลาดประเภทที่ 2 หรือ ตลาดนัด : ใชแบบตรวจตลาดนัด ตล. 2 เก็บและ              

ทดสอบตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะหการปนเปอนสารเคมีอย่างง่าย จํานวน 4 ชนิด ไดแก่        

สารฟอรมาลิน สารกันรา สารบอแรกซ และสารฟอกขาว

   5. แผงลอยจําหน่ายอาหาร : ใชแบบตรวจแผงลอย ตามเกณฑมาตรฐาน 12 ขอ 

และมีการทดสอบการปนเปอนจุลินทรียดวยชุดทดสอบโคลีฟอรมแบคทีเรียอย่างง่าย (SI-2) 

จํานวน 10 ตัวอย่าง ประกอบดวย ตัวอย่างอาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะอุปกรณ 3 ตัวอย่าง 

และมือผูสัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง (เฉพาะแผงลอยในที่หรือทางสาธารณะ)

   ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย ตองออกเอกสารการรับรองตาม

เงือ่นไขของการรบัรองใหแก่สถานประกอบกจิการทีผ่่านเกณฑการประเมนิรบัรองคณุภาพฯ 

หรอื สาํเนาแบบตรวจแนะนาํหรอืใบอนญุาตหรอืรบัรองการแจง/ใบประกาศนยีบตัรรบัรอง/

ปายสัญลักษณ/เครื่องหมายที่หน่วยงานราชการหรือทองถิ่นกําหนดโดยจัดทําทะเบียน              

การอนุญาต/การแจงหรือการรับรองตามระบบงานทะเบียนที่ส่วนราชการกําหนดเปน                

แฟมขอมูลแยกหมวดหมู่หรือจัดทําเปนระบบฐานขอมูลในคอมพิวเตอร

   (4) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร

   การจัดการดานสุขาภิบาลอาหาร เปนการดําเนินงานที่ตองมีการจัดการและ

ควบคุมปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับสถานท่ี อาหาร ภาชนะอุปกรณ สัตวและแมลงนําโรค 

และผูสัมผัสอาหาร ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีจะทําใหอาหารไม่สะอาด โดยเจาหนาที่ตองมีแผนงาน/

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหาร และจดัอบรมอย่างนอยปละ 

1 ครัง้ เพ่ือใหผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหารมคีวามรูดานสุขาภบิาลอาหาร อาหารปลอดภยั 
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และกฎหมายทีเ่กีย่วของ พรอมทัง้จดัทาํทะเบยีนผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหารทีผ่่านการ

ประเมินผลการอบรมและสรุปเปนรายงานเสนอผูบริหารหน่วยงาน กรณีพัฒนาศักยภาพ          

ผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร ตองดําเนินการตามขั้นตอนของ       

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และมีการแจงแผนการ             

จัดอบรมและทะเบียนผูผ่านการอบรมใหผูเก่ียวของทราบ (ตลาดและการจําหน่ายสินคา           

ในที่ทางสาธารณะ อาจกําหนดเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือการแจงหรือการต่อใบอนุญาต

ประกอบกิจการใหผูประกอบกิจการ ว่าตองผ่านขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพหรือฝกอบรม

ตามหลักสูตรที่กําหนดไวมาก่อนในขอกําหนดทองถิ่นหรือเทศบัญญัติทองถิ่น)

   6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

    (5) การเฝาระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการ

     การเฝาระวัง/สุ ่มประเมินสถานประกอบกิจการเปนการคุ มครอง               

ผลประโยชนของผูบริโภคท้ังยังควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ           

ตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ              

ซึ่งองคกรปกครองส่วนทองถ่ิน มีหนาท่ีโดยตรงในการดูแลความเปนอยู่ของประชาชนใน             

ทองถิน่ จงึตองทาํหนาทีใ่นการคุมครองผูบรโิภค และพทิกัษสทิธผิูบรโิภคตามพระราชบญัญตัิ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ดวย ซึ่งการดําเนินการมีดังนี้

    1. มีสรุปรายงานขอมูลสถานการณของโรคติดต่อจากอาหารและนํ้าเปนสื่อ              

ที่เปนปจจุบันเช่นเก็บขอมูลสถานการณการเกิดโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่               

การปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผูสัมผัสอาหาร เปนตน

    2. การสุ่มตรวจเฝาระวัง โดยกําหนดประเด็นดานสุขาภิบาลอาหารที่จะ             

เฝาระวงัตามสถานการณของโรคตดิต่อจากอาหารและนํา้เปนสือ่ หรอืตามนโยบาย เปาหมาย               

การดาํเนนิงานในทองถิน่ เช่น การสุม่เฝาระวงัอาหาร ภาชนะ มอืผูสมัผสัอาหาร ความสะอาด

ของสถานประกอบกิจการ การเฝาระวังอาหารสะอาดในโรงเรียน เปนตน วางแผนการ                 

ดาํเนนิการ/การสุม่ตวัอย่างตองกาํหนดเปาหมาย/นยิามใหชดัเจน เตรยีมเครือ่งมอืและวธิกีาร

เก็บตัวอย่าง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามแผนงานที่วางไว รวบรวม

วิเคราะหขอมูล และสรุปสถานการณตามวัตถุประสงคของการเฝาระวัง อาจเปนรายเดือน

หรือรายปตามลักษณะของการออกแบบระบบเฝาระวัง รวมถึงแนวทางการแกปญหา               

ดานสุขาภิบาลอาหาร เช่น กรณีพบปญหามือผูสัมผัสอาหารไม่สะอาดจากการใชชุดทดสอบ 

SI-2 ที่ใหผลบวกตองใหคําแนะนําวิธีการลางมือ
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    3. เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบ/ผูเกีย่วของ วางแผนการสุม่ประเมนิสถานประกอบ

กจิการทีไ่ดรบัการออกใบอนญุาตหรอืการแจงจากทะเบยีนทีม่ ีเพือ่ตรวจสอบการรกัษาสภาพ/

มาตรฐานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ 

อย่างนอย ปละ 1 ครัง้ ครอบคลมุไม่นอยกว่ารอยละ 30 ของสถานประกอบกจิการทีอ่นญุาต

หรือแจง

    4. การสื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่ประชาสัมพันธ/เตือนภัยดานการบริโภค

อาหาร จากช่องทางการรับฟงความคิดเห็นและช่องทางการรองเรียน เมื่อมีประเด็นปญหาที่

ส่งผลกระทบต่อสิทธิสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหาร จากการใชบริการสถาน

ประกอบกิจการ ตองนําประเด็นดังกล่าวมาจัดทําแผนประชุมผูมีส่วนไดเสียต่าง ๆ เช่น                

การจัดประชุมภาคีเครือข่ายดานอาหาร ประชุมชมรมผูประกอบกิจการดานอาหาร เปนตน 

เพื่อจัดทําแผนการสื่อสารความเสี่ยงและแนวทางแกไขปญหา

    5. จดัทาํสรปุรายงานสถานการณเฝาระวงั/สุม่ประเมนิดานสขุาภบิาลอาหาร 

เพ่ือเสนอต่อผูบรหิารและผูเกีย่วของในการกําหนดมาตรการ แนวทางการควบคมุปองกนัดาน

สุขาภิบาลอาหารต่อไป

    (6) การจัดการข้อร้องเรียน/เหตุร�าคาญ

    ผูรับผิดชอบและคณะทํางานท่ีไดรับมอบหมายและผูเกี่ยวของ มีการจัดการ

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ ตามกระบวนการ EHA 6000 9004 และ 9005 โดยมีมาตรการ

ปองกัน หรือมีช่องทางการจัดการขอรองเรียน/เหตุรําคาญ

    (7) สรุปผล/สถานการณการด�าเนินงาน

    ผู รับผิดชอบและคณะทํางานท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปผล/

สถานการณการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารตลอดทั้งปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย 

ขอมลูสถานประกอบกจิการ/ผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหาร การอนญุาต/การแจง/การต่อ

อายุใบอนุญาต การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การเฝาระวัง/สุ่ม

ประเมินสถานประกอบกิจการ การจัดการขอรองเรียน เหตุรําคาญ ปญหาอุปสรรค และ

แนวทางการแกไขปญหา ซึง่ควรดาํเนนิการจดัทาํเปนรปูเล่มรายงานสรปุผล/สถานการณการ

ดาํเนนิงานดานสขุาภบิาลอาหาร ปละ 1 ครัง้ รวมทัง้จดัทาํขอเสนอแนะดานสขุาภบิาลอาหาร

เสนอต่อผูบริหาร
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7. ค�านิยาม

   การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและ

ควบคุมสิ่งแวดลอม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารเพื่อทําใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ที่เปนอันตราย หรืออาจจะ            

เปนอันตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผูบริโภค

   การจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย ทําไดโดยการจัดการและ

ควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไม่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค การควบคุมปจจัย       

ที่เกี่ยวของกับการเตรียมปรุงประกอบการบริการอาหารมี 5 ปจจัย คือ

   1. ผูสัมผัสอาหาร ไดแก่ ผูเตรียม ปรุง และใหบริการอาหาร

   2. อาหาร ไดแก่ การเลือกซื้อ การปรุง การเก็บ อาหาร น้ําแข็ง น้ําดื่ม และ             

สารปรุงแต่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน

   3. ภาชนะอุปกรณ ไดแก่ การเลือกใช การลาง และการเก็บที่ถูกวิธี

   4. สถานที่ ไดแก่ สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหน่าย/บริการอาหารที่                     

ถูกสุขลักษณะ

   5. สัตวแมลงนําโรค ไดแก่ การควบคุมปองกันสัตวแมลงนําโรคในบริเวณที่           

เตรียม ปรุง และใหบริการอาหารใหถูกสุขลักษณะ 

10 

(7)สรุปผล/สถานการณการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปผล/สถานการณการ

ดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารตลอดทั้งปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลสถานประกอบกิจการ/ผูประกอบ
กิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การอนุญาต/การแจง/การตออายุใบอนุญาต การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ/ผู
สัมผัสอาหาร การเฝาระวัง/สุมประเมินสถานประกอบกิจการ การจัดการขอรองเรียน เหตุรําคาญ ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งควรดําเนินการจัดทําเปนรูปเลมรายงานสรุปผล/สถานการณการดําเนินงานดาน
สุขาภิบาลอาหาร ปละ 1 ครั้งรวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะดานสุขาภิบาลอาหารเสนอตอผูบริหาร 

7. คํานิยาม 
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารเพื่อทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค หนอนพยาธิ 
และสารเคมีตางๆ ที่เปนอันตราย หรืออาจจะเปนอันตรายตอการเจริญของรางกาย สุขภาพอนามัย และการ
ดํารงชีวิตของผูบริโภค

การจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย ทําไดโดยการจัดการและควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุ
ทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัยตอการบริโภค การควบคุมปจจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมปรุงประกอบการบริการ
อาหารมี 5ปจจัย คือ

1. ผูสัมผัสอาหาร ไดแก ผูเตรียม ปรุง และใหบริการอาหาร
2. อาหาร ไดแก การเลือกซื้อ การปรุง การเก็บ อาหาร นํ้าแข็ง นํ้าด่ืม และสารปรุงแตงอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน
3. ภาชนะอุปกรณ ไดแก การเลือกใช การลาง และการเก็บที่ถูกวิธี
4. สถานที่ ไดแก สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนาย/บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
5. สัตวแมลงนําโรค ไดแก การควบคุมปองกันสัตวแมลงนําโรคในบริเวณที่เตรียม ปรุง และ

  

- คน 
- ตัวอาหาร 
- สถานที่ 
- ภาชนะอุปกรณ
  สัตวแมลง นําโรค 

ควบคุมปองกัน สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค 
- เช้ือโรค/พยาธิ 
- พิษของเช้ือโรค 
- พิษจากพืชและสัตว 
- พิษจากสารเคม ี

ผูบริโภค 
สุขภาพดี 

อาหารสะอาด 
ปลอดภัย 

แผนภูมิแสดงแนวคิดการจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย  

-

10 

(7)สรุปผล/สถานการณการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปผล/สถานการณการ

ดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารตลอดทั้งปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลสถานประกอบกิจการ/ผูประกอบ
กิจการ/ผูสัมผัสอาหาร การอนุญาต/การแจง/การตออายุใบอนุญาต การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ/ผู
สัมผัสอาหาร การเฝาระวัง/สุมประเมินสถานประกอบกิจการ การจัดการขอรองเรียน เหตุรําคาญ ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งควรดําเนินการจัดทําเปนรูปเลมรายงานสรุปผล/สถานการณการดําเนินงานดาน
สุขาภิบาลอาหาร ปละ 1 ครั้งรวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะดานสุขาภิบาลอาหารเสนอตอผูบริหาร 

7. คํานิยาม 
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารเพื่อทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค หนอนพยาธิ 
และสารเคมีตางๆ ที่เปนอันตราย หรืออาจจะเปนอันตรายตอการเจริญของรางกาย สุขภาพอนามัย และการ
ดํารงชีวิตของผูบริโภค

การจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย ทําไดโดยการจัดการและควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุ
ทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัยตอการบริโภค การควบคุมปจจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมปรุงประกอบการบริการ
อาหารมี 5ปจจัย คือ

1. ผูสัมผัสอาหาร ไดแก ผูเตรียม ปรุง และใหบริการอาหาร
2. อาหาร ไดแก การเลือกซื้อ การปรุง การเก็บ อาหาร นํ้าแข็ง นํ้าด่ืม และสารปรุงแตงอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน
3. ภาชนะอุปกรณ ไดแก การเลือกใช การลาง และการเก็บที่ถูกวิธี
4. สถานที่ ไดแก สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนาย/บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
5. สัตวแมลงนําโรค ไดแก การควบคุมปองกันสัตวแมลงนําโรคในบริเวณที่เตรียม ปรุง และ

  

- คน 
- ตัวอาหาร 
- สถานท่ี 
- ภาชนะอุปกรณ
  สัตวแมลง นําโรค 

ควบคุมปองกัน สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค 
- เช้ือโรค/พยาธิ 
- พิษของเช้ือโรค 
- พิษจากพืชและสัตว 
- พิษจากสารเคม ี

ผูบริโภค 
สุขภาพดี 

อาหารสะอาด 
ปลอดภัย 

แผนภูมิแสดงแนวคิดการจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย  

-
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   การควบคุมปจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหาร
   การจัดการและควบคุมปจจัยท้ัง 5 ท่ีกล่าวมาขางตน ซึ่งเปนสาเหตุที่จะทําให
อาหารไม่สะอาดตองอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวของ  ไดแก่
   1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจาหนาที่ภาครัฐ ที่มีหนาที่ในการจัดการอบรมใหความรู
แก่ผูประกอบการคาอาหาร  ตรวจสอบ แนะนํา ใหผูประกอบการคาอาหารปฏิบัติตาม           
ขอกําหนดกฎเกณฑทางวิชาการ ทั้งยังมีหนาที่เผยแพร่ความรูใหแก่กลุ่มผูบริโภค ใหมี             
ความรูและรูจกัพทิกัษสทิธขิองผูบรโิภค หากมเีรือ่งรองเรยีนจากผูบรโิภค เจาหนาทีก่ต็องรบี
ดําเนินการแกไข ใหผูประกอบการคาอาหารดําเนินการใหถูกตอง เพื่อความปลอดภัยของ            
ผูบริโภค
   2. ผูป้ระกอบกจิการ หมายถงึ บคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรบัใบอนญุาตหรอืหนงัสอื
รับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับหมอบหมาย
ใหควบคุม กํากับ หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น 
   3. ผูส้มัผสัอาหาร หมายถึง บคุคลทีเ่กีย่วของกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรยีม
ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
   4. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งตองมีความรูในเรื่องการเลือก
บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานที่ที่ไดมาตรฐาน และทําหนาที่เปน Food Spy 
(สายลบัอาหารปลอดภยั) หากพบปญหาจากสถานทีผ่ลติ หรอืผูปรงุ-ประกอบอาหารทีป่ฏบิตัิ
ไม่ถูกตอง มีผลต่อความสะอาด ปลอดภัย ของอาหาร ก็ใหแจงเบาะแสหรือรองเรียนต่อ             
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในพื้นท่ีน้ัน ๆ หรืออาจรวมตัวเปนชมรมผูบริโภค เพื่อพิทักษสิทธิ/            
ต่อรอง กรณีที่ไม่ไดรับความเปนธรรม

11 

การควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอความสะอาดปลอดภัยของอาหาร 
การจัดการและควบคุมปจจัยทั้ง 5 ที่กลาวมาขางตน ซึ่งเปนสาเหตุที่จะทําใหอาหารไมสะอาด
ตองอาศัยความรวมมือของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาที่ภาครัฐ ที่มีหนาที่ในการจัดการอบรมใหความรูแกผูประกอบการคา
อาหาร ตรวจสอบ แนะนํา ใหผูประกอบการคาอาหารปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑทางวิชาการ ทั้งยัง 
มีหนาที่เผยแพรความรูใหแกกลุมผูบริโภค ใหมีความรูและรูจักพิทักษสิทธิของผูบริโภค หากมีเรื่องรองเรียนจาก
ผูบริโภค เจาหนาที่ก็ตองรีบดําเนินการแกไข ใหผูประกอบการคาอาหารดําเนินการใหถูกตอง เพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค

2. ผูประกอบกิจการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดต้ัง
สถานที่จําหนายอาหาร และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับหมอบหมายใหควบคุม กํากับ หรือดูแลการดําเนินการ
ของสถานที่จําหนายอาหารน้ัน

3. ผูสัมผัสอาหาร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารต้ังแตกระบวนการเตรียมประกอบ ปรุง 
จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

4. ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งตองมีความรูในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด

 
 

 
 

- ชมรมผูประกอบการคาอาหาร - Food Spy 

- สมาคม            - ชมรมผูบริโภค 

ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการดานสุขาภิบาลอาหารที่ประกอบดวย
กระบวนการรับรองสถานประกอบกิจการ กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูสัมผัสอาหาร กระบวนการรองเรียน 
กระบวนการเฝาระวัง และกระบวนการสื่อสารสาธารณะดานสุขาภิบาลอาหาร 

เลือกซื้ออาหารจากสถานที่ปรุง ประกอบ จําหนายที่ไดมาตรฐาน เลือกซื้ออาหารจากสถานที่ปรุง ประกอบ จําหนายที่ไดมาตรฐาน

ผูบริโภค 

เจาหนาที ่

ผูปรุง 
ประกอบ 

จําหนาย
 

ใหค
วาม

ร่วม
มือ

 ปฏ
ิบัต

ิตา
มค

ําแ
นะ

นํา
/กฎ

หม
าย

ให
คว

าม
รู ต

รว
จแ

นะ
นํา

 เผยแพร่ความรูอํานวยความเปนธรรม

แจงเบาะแสเมื่อพบปญหา
จําหน่ายอาหารสะอาดมีคุณภาพ

- เจาพนักงานทองถิ่น
- เจาพนักงานสาธารณสุข
- food inspector
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   ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการดานสุขาภิบาลอาหาร             
ที่ประกอบดวยกระบวนการรับรองสถานประกอบกิจการ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ               
ผู สัมผัสอาหาร กระบวนการรองเรียน กระบวนการเฝาระวัง และกระบวนการสื่อสาร
สาธารณะดานสุขาภิบาลอาหาร
   สถานประกอบกิจการ หมายถึง รานอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารทั่วไป 
แผงลอยจําหน่ายอาหารในตลาด ตลาดทุกประเภท โรงอาหารในหน่วยงานต่าง ๆ สถานที่
สะสมอาหาร
   สถานที่จ�าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายใหแก่ผูซื้อ
สามารถบริโภคไดทนัท ีทัง้นี ้ไม่ว่าจะเปนการจาํหน่ายโดยจดัใหมบีรเิวณทีน่ัง่รบัประทานหรอื
นาํไปบรโิภคทีอ่ืน่กต็าม ไดแก่ รานจาํหน่ายอาหาร โรงอาหาร โรงอาหารของสถาบนั เปนตน
   สถานที่จําหน่ายอาหาร แบ่งเปนประเภทไดดังนี้
   ร้านจ�าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคารทีจ่ดัไวเพือ่ประกอบอาหาร หรอืปรงุอาหาร
จนสําเร็จ และจําหน่ายใหแก่ผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร 
หองอาหารในโรงแรม ศูนยอาหาร และหน่วยงานราชการ บางครั้งอาจใชคําว่ารานอาหาร
   กรณีท่ีไม่เขาข่ายตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.
2561 คอื กรณขีองรานคาสวสัดกิาร โรงทาน โรงเจ โครงการอาหารกลางวนั สถานทีป่ระกอบ
อาหารผูปวยในโรงพยาบาลของหน่วยงานราชการ ซึ่งปรุงประกอบอาหารใหกับผูปวย ที่ให
บริการอาหารฟรี นั้นไม่ตองขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจง 
   สถานที่ประกอบอาหารผู้ปวยในโรงพยาบาล (โรงครัวของโรงพยาบาล) หมายถึง 
สถานที่ปรุง ประกอบอาหารใหกับผูปวยของโรงพยาบาล ซึ่งจําแนกโรงพยาบาลออกเปน               
2 ประเภท คือ โรงพยาบาลชุมชน มีจํานวนเตียงพัก ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป และโรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป
   แผงลอยจ�าหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โตะ แผง รถเข็น หรือ พาหนะ              
อื่นใดที่ขายอาหารเครื่องดื่ม นํ้าแข็งโดยตั้งประจําที่
   สถานทีส่ะสมอาหาร หมายถงึ อาคาร สถานที ่หรอื บรเิวณใดๆ ทีม่ใิช่ทีห่รอืทาง
สาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูป
ลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซ้ือตองนําไปประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับแกไข สถานที่สะสมอาหารจะรวมถึง ยานพาหนะดวย) ไดแก่           
ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานขายของชํา
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   ซูเปอรมารเก็ต หมายถึง สถานที่เก็บ เตรียม และจําหน่ายสินคาต่าง ๆ  ทั้งสินคา 
อปุโภคและบรโิภค มพีืน้ทีม่าก มกีารสะสมและจาํหน่ายสนิคาในปรมิาณมาก จาํหน่ายสนิคา
ทั้งแบบขายส่งและขายปลีก มีการจัดวางสินคาแยกตามประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา เครื่องนอน ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาได หลากหลายชนิด โดย
ซเูปอรมารเกต็บางแห่งทีม่ขีนาดใหญ่ อาจมกีารจดัแบ่งพืน้ทีเ่พือ่การจาํหน่ายสินคาในลักษณะ
อื่น เช่น รานอาหาร ศูนยอาหาร รานคารายย่อย 
   ร้านมินิมารท หรือร้านสะดวกซื้อ หมายถึง สถานที่เก็บ เตรียม และจําหน่าย
สินคาต่าง ๆ ทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค มีพื้นท่ีการสะสมและจําหน่ายสินคาไม่มากนัก             
มกีารสะสมและจาํหน่ายสนิคาในปรมิาณนอย เปนการจาํหน่ายสนิคาในลกัษณะการขายปลกี               
มกัเปนสนิคาจาํเปนทีต่องการในปรมิาณนอย สะดวกซือ้ มกีารจดัวางสินคาแยกตามประเภท 
เช่น อาหารพรอมบริโภค เครื่องดื่ม กระดาษชําระ หนังสือพิมพ เปนตน
   ตลาด หมายถงึ สถานทีซ่ึง่ปกตจิดัไวใหลกูคาใชเปนทีช่มุนมุ เพือ่จาํหน่ายอาหาร
อนัมสีภาพเปนของสด ประกอบหรอืปรงุแลว หรอืสนิคาประเภทอืน่ ทัง้ทีจ่าํหน่ายเปนประจาํ 
หรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด ซึ่งอาจเปนตลาดที่มีโครงสรางถาวร หรือไม่มี
โครงสรางถาวร
   ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มีโครงสรางถาวร
   ตลาดประเภทท่ี 2 หมายถึง ตลาดท่ีไม่มีโครงสรางถาวร ไม่มีโครงสรางอาคาร            
ซึ่งมักเรียกว่าตลาดนัดที่มีการจําหน่ายเฉพาะบางวัน
   อาหารปรงุส�าเรจ็ หมายถงึ อาหารทีผ่่านกระบวนการปรงุประกอบพรอมบรโิภค
ไดทันที
   ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง องคการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ องคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่
กฎหมายกําหนดใหเปนราชการส่วนทองถิ่น
   องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตาํบล องคการบรหิารส่วนตาํบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรอื องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด
   ข้อบัญญัติท้องถิ่น หมายถึง ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้นหรือ
ออกโดยราชการส่วนทองถิ่น
   เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ผู ว ่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาสําหรับเขตเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีสําหรับในเขต
เทศบาล และนายกองคการบริหารส่วนตําบลสําหรับเขตองคการบริหารส่วนตําบล
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   เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งใหเปนเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535
   การขออนญุาต หมายถงึ กจิการทีผู่ดาํเนนิการจะตองขออนญุาตจากเจาพนกังาน
ทองถิ่นก่อนดําเนินงาน หากยังไม่ไดรับอนุญาตยังไม่สามารถดําเนินการได ซึ่งไดแก่ ตลาด 
รานอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร แผงลอยจาํหน่ายอาหารในทีท่างสาธารณะ และกจิการ
ที่เปนอันตรายต่อสุขภาพอื่น ๆ (แผงลอยจําหน่ายอาหารในที่เอกชนเปนสถานที่จําหน่าย
อาหารที่ตองแจงในหมวด 8)
   การแจ้ง หมายถงึ กจิการทีผู่ดาํเนนิการจะตองแจงต่อเจาพนกังานทองถิน่เมือ่จะ
ดําเนินกิจการโดยไม่ตองขออนุญาตก่อนดําเนินงาน เพียงแต่แจงก็สามารถดําเนินกิจการไดทันที 
ซึ่งไดแก่ สถานที่จําหน่ายอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    
   เกณฑ หมายถงึ แนวทางการปฏบิตัทิีไ่ดผ่านกระบวนการคิด วเิคราะห สังเคราะห
จากนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เช่น เกณฑอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เกณฑ
กวยเตี๋ยวอนามัย 
   เกณฑการขออนุญาต/ การแจ้ง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่ไดผ่านกระบวนการคิด 
วเิคราะห สงัเคราะหจากเจาพนกังานทองถิน่/ เจาพนกังานสาธารณสุข ในการออกขอบญัญตัิ
ทองถิ่นหรืออาจรวมทั้งขอกําหนดข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของเช่น กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายรักษาความสะอาดของบานเมือง กฎหมายกรมทางหลวง 
กฎหมายจราจร เปนตน ซึ่งตองผ่านเกณฑจึงอนุญาตหรือรับรองการแจงหรืออาจใชเกณฑ
ตามมาตรฐาน/ ขอกําหนดของกรมอนามัยเปนเกณฑการขออนุญาต/การแจง หรือใชเกณฑ
การรับรองตามการรับรองต่าง ๆ 
   มาตรฐาน หมายถึง เกณฑที่มีการใช ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงอย่างเปน
ระบบถูกตองตามหลักวิชาการ จนเปนที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากล (ประเทศ)                
เช่น มาตรฐานโรงอาหาร มาตรฐานโรงพยาบาล มาตรฐานศูนยเด็กเล็กน่าอยู่ มาตรฐาน                  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
   หลกัสตูร หมายถงึ แนวทางการจดัการศกึษาผ่านกระบวนการการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามวัตถุประสงคซึง่ผ่านการทดสอบและประเมิน
ผลแลว 
   คูม่อื หมายถงึ เอกสาร/ อปุกรณ/ สือ่ ทีแ่สดงรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนการปฏิบตัิ
งานเฉพาะเรื่องเพื่อใหผูปฏิบัติงานทําไดถูกตองอย่างเปนขั้นตอน
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   ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่ม หรือองคกรหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
มส่ีวนร่วมในการทาํกจิกรรมหรอืสนบัสนนุการทาํกจิกรรม เพือ่การดาํเนนิงานดานสุขาภิบาล
อาหาร เช่น ชมรม/สมาคมผูประกอบกิจการดานอาหาร เปนตน
   การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมาย
   การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ทักษะ             
ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง การพัฒนาดานคุณธรรมและ
จริยธรรมไดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
   การฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเนนสรางความรูความเขาใจ ทักษะ และ
แนวคดิใหม่ ใหกบับคุลากร/ผูประกอบกจิการ/ผูสมัผสัอาหาร เพือ่นาํไปพฒันาการปฏบิตังิาน
ใหไดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   การเฝาระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การเฝาดู การสังเกตติดตาม                  
สิง่ทีส่นใจหรอืประเดน็ทีเ่ปนปญหาหรอืคาดว่าจะเปนปญหาดานสขุลกัษณะเกีย่วกบั อาหาร            
ปรุงสําเร็จ ผูสัมผัสอาหาร ภาชนะท่ีใชกับอาหาร สถานประกอบกิจการดานอาหาร สิ่งที่
เกี่ยวของกับความสะอาดของอาหาร สารปนเปอน/ เช้ือจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง เปนระบบ รวดเร็ว และนําขอมูลมาเพื่อดําเนินการปองกันและแกปญหาความ           
ไม่สะอาดปลอดภัยของอาหาร
   การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง การสื่อสารไปสู่คนเปนจํานวนมาก ซ่ึงสารที่            
ถูกส่งออกไปนั้นก่อใหเกิดผลต่อความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของผูรับสาร เช่น การพูด                
การปราศรัยของผูนําทางการเมือง ผูนําทางสังคม หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ผูคนในสังคม เปนตน
   การสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การเผยแพร่หรือการ
สื่อสาร เกี่ยวกับความสะอาดปลอดภัยของสถานประกอบกิจการดานอาหาร โดยอาศัยผูนํา
ทางสังคม ผูนําทางดานความคิดและเปนที่ยอมรับในทองถิ่นเช่น ชมรม/สมาคมผูประกอบ
กิจการดานอาหาร เปนตน
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   แนวทางการประเมินการจัดการกระบวนการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
   การประเมนิการจดัการกระบวนการ ตามระบบบรกิารอนามยัส่ิงแวดลอมองคกร
ปกครองส่วนทองถ่ิน ดานการจดัการสขุาภบิาลอาหาร จะพจิารณาจากกระบวนการทีก่าํหนด
ไวตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 การดาํเนนิงานตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและ
เปนการดําเนินงานท่ีประกอบดวยกิจกรรมสําคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล            
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นท่ี และเปนการส่งเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คุ มครองสิทธิในการรับบริการจากสถานประกอบกิจการดานอาหาร ซ่ึงไดแก่ 
กระบวนการรับรองคุณภาพสถานประกอบการดานอาหาร ซึ่งมี 3 ประเด็นย่อย ดังนี้
  EHA : 1001  การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหน่ายและสะสมอาหาร 

(สถานท่ีจําหน่ายอาหาร (รานอาหาร, โรงอาหาร), สถานที่สะสม
อาหาร (มินิมารท, ซูเปอรมารเก็ต))

  EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 : ตลาดสด, 
ตลาดประเภทที่ 2 : ตลาดนัด)

  EHA:  1003  การจดัการสขุาภบิาลอาหารในการจาํหน่ายสนิคาในทีท่างสาธารณะ 
(แผงลอยจําหน่ายอาหาร)

8.  แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   8.1 แบบตรวจ สขุาภบิาลอาหารสาํหรบัสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
   8.2 แบบตรวจสถานประกอบการประเภทมินิมารท
   8.3 แบบตรวจดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับซูเปอรมารเก็ต
   8.4 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ (ตล.1)
   8.5 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล.2)
   8.6 แบบตรวจแนะนําตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับแผงลอย
จําหน่ายอาหาร
   8.7 ชดุทดสอบภาคสนามต่าง ๆ  เช่น ชดุตรวจสอบโคลีฟอรมแบคทเีรยี SI-2 หรอื 
อ.13
   8.8 ชุดทดสอบการปนเปอนสารเคมีในอาหาร 5 ชนิด ไดแก่ สารฟอรมาลีน              
สารกันรา สารบอแรกซสารฟอกขาว และยาฆ่าแมลง



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

111

9 
 

 
1.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ
ระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
การรับค าขอ การออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การแจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิ้นผล การตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด จนถึงการวิเคราะห์และ
สรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่  
14 ตุลาคม 2547), 2547. 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  
(ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 

3. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.            
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2558), 2558. 

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่ 60  
ก หน้า 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

รหัสกระบวนงาน EHA 9002 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
    จ านวนหน้า : 5 หน้า 

1. วัตถุประสงค
   เพื่อใหเจาหนาที่ในหน่วยงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ดําเนินการออก
หนังสือรับรองการแจง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดอย่างถูกตอง

2. ขอบเขต
   ครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นในการดําเนินการ              
ออกหนงัสอืรบัรองการแจงตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แบ่งเปน 3 ระยะ
ไดแก่ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนด
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ การมีคู่มือสําหรับประชาชนตามกฎหมายว่าดวยการสาธารณสุขใน       
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การสํารวจกิจการที่ตองมาขอหนังสือรับรองการแจง
การรับคําขอ การออกใบรับแจง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจง การแจง
คาํสัง่ใหการแจงเปนอนัสิน้ผล การตรวจตดิตามสขุลกัษณะและการชาํระค่าธรรมเนยีมในเวลา
ที่กําหนด จนถึงการวิเคราะหและสรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจง

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ภาคผนวก 2.2
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
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4. เอกสารอ้างอิง
 1.  คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงแห่งพระราชบัญญัติ                  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547), 2547.

 2.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 
38 หนา 27-52 (ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2535), 2535.

 3.  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หนา 1-8 (ลงวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2558), 2558.

 4.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา.              
เล่มที่ 113 ตอนที่ 60 ก หนา 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539), 2539.
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5. แผนภูมิการท างาน
ขั้นตอน

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิด 

ชอบ 
ระยะเตรียมการ 

1 
1 วัน 1. มีความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสตูรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
หนังสือรับรองการ
แจ้งหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ท างาน อย่างน้อย 1 
ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้รับผดิชอบ 

 ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2  
 
 

1 วัน การด าเนินการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่นค า
ขอ และเผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

มีข้อมูลกิจการที่
ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

4  
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

การรับค าขอตาม
มาตรา 38และออก
ใบรับแจ้งตาม
มาตรา 48 วรรค
สองของพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

แบบค าขอและ
ใบรับแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 
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5. แผนภูมิการท างาน
ขั้นตอน

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิด 

ชอบ 
ระยะเตรียมการ 

1 
1 วัน 1. มีความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสตูรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
หนังสือรับรองการ
แจ้งหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ท างาน อย่างน้อย 1 
ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้รับผดิชอบ 

 ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2  
 
 

1 วัน การด าเนินการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่นค า
ขอ และเผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

มีข้อมูลกิจการที่
ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

4  
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

การรับค าขอตาม
มาตรา 38และออก
ใบรับแจ้งตาม
มาตรา 48 วรรค
สองของพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

แบบค าขอและ
ใบรับแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

114 11 
 

ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิด 

ชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2558 และมาตรา 48 
วรรคสามของ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 
 
 
 
 

หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบทันที
เพื่อให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
6  

 
 การแจ้งค าสั่งไม่

อนุญาตหรืออนญุาต
ตาม 
มาตรา 48 
วรรคห้าของ พ.ร.บ. 
การ                                              
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

- หนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอ 
- หนังสือค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
-ทะเบียนการ
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7  
 
 
 
 

 

ภายใน 
เวลาที่
ก าหนด
ไว้ใน
ข้อก าห
นด
ท้องถิ่น 

การด าเนินการตรวจ
ติดตามสุขลักษณะ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียมตาม
ข้อก าหนดท้องถิ่น 

 รายงานการ  
ตรวจสุขลักษณะ
และการติดตาม
การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8  
 
 

 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ด าเนินการสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งอย่าง
ครอบคลมุใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 ตรวจเอกสาร 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ไม่แก้ไข/ไม่
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 

ตรวจตดิตามสุขลักษณะและการ
ช าระค่าธรรมเนยีมในเวลาที่ก าหนด 
 

แจ้งค าสั่งให้การแจ้ง 
เป็นอันสิ้นผล 

 

ภายใน 
7 วันท าการ 

แจ้งให้แก้ไข/ยื่น
เอกสารเพิ่มเตมิ 
 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
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ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิด 

ชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2558 และมาตรา 48 
วรรคสามของ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 
 
 
 
 

หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบทันที
เพื่อให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
6  

 
 การแจ้งค าสั่งไม่

อนุญาตหรืออนญุาต
ตาม 
มาตรา 48 
วรรคห้าของ พ.ร.บ. 
การ                                              
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

- หนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอ 
- หนังสือค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
-ทะเบียนการ
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7  
 
 
 
 

 

ภายใน 
เวลาที่
ก าหนด
ไว้ใน
ข้อก าห
นด
ท้องถิ่น 

การด าเนินการตรวจ
ติดตามสุขลักษณะ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียมตาม
ข้อก าหนดท้องถิ่น 

 รายงานการ  
ตรวจสุขลักษณะ
และการติดตาม
การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8  
 
 

 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ด าเนินการสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งอย่าง
ครอบคลมุใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 ตรวจเอกสาร 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ไม่แก้ไข/ไม่
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 

ตรวจตดิตามสุขลักษณะและการ
ช าระค่าธรรมเนยีมในเวลาที่ก าหนด 
 

แจ้งค าสั่งให้การแจ้ง 
เป็นอันสิ้นผล 

 

ภายใน 
7 วันท าการ 

แจ้งให้แก้ไข/ยื่น
เอกสารเพิ่มเตมิ 
 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   6.1 ระยะเตรียมการ
    (1) ก�าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
     ผู บริหารขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นมอบหมายเจาหนาที่ของ                  
ทองถิ่นตนใหรับผิดชอบในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการแจง โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดงักล่าวตองเปนผูทีเ่คยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าดวยการสาธารณสขุเรือ่งหนงัสอืรบัรอง
การแจง
   6.2 ระยะด�าเนินการ
    (2) จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข             
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
     เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบ จดัใหมคีูม่อืสาํหรบัประชาชน ตามกฎหมายว่าดวย
การสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใชในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูรับคําขอและเปนรายละเอียดใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการแจง) โดยปดประกาศไว ณ สถานที่        
ที่กําหนดใหมีการยื่นคําขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส (ตามมาตรา 7 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. 2558)
    (3) ส�ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
     เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบดาํเนนิการสํารวจกจิการทีเ่ขาข่ายตองมาขอหนงัสือ
รับรองการแจงตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการอย่างนอยปละ 1 ครั้ง 
เพื่อใหผูประกอบกิจการมาขอหนังสือรับรองการแจงใหครอบคลุมทุกกิจการ
    (4) รับค�าขอและออกใบรับแจ้ง
     ผู รับผิดชอบรับคําขอแจง ที่ผู ประกอบการยื่นขอต่อเจาพนักงาน              
ทองถิ่น ออกใบรับแจงภายในวันที่รับแจง ตามมาตรา 48 วรรคสอง
     (ใบรบัแจงดงักล่าวใหใชเปนหลกัฐานในการประกอบกจิการตามทีแ่จงได
ในระหว่างทีเ่จาพนกังานทองถิน่ยงัมไิดออกหนงัสอืรบัรองการแจงให แต่หากมกีารตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานทีย่ืน่คาํขอถกูตองและครบถวนแลว เจาพนกังานทองถิน่สามารถออกหนงัสอื
รับรองการแจงใหไดภายในวันที่มายื่นคําขอแจง พรอมชําระค่าธรรมเนียม)
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    (5) ตรวจเอกสาร
     5.1 หากเอกสารถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจง ตามมาตรา 48 วรรคสาม
     5.2 หากเอกสารไม่ถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ทนัทใีนวนัทีไ่ดรบัแจงเพือ่ดาํเนนิการ หากไม่สามารถดาํเนนิการไดในขณะนัน้ ใหจดัทาํบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไ่ดรบัแจง 
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 โดยใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย             
เมื่อผูยื่นคําขอแจงไดยื่นเอกสารถูกตองสมบูรณ เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรอง               
การแจงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไดรับการแจงใหมายื่นเอกสารใหม่
   5.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
    (6) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง /แจ้งค�าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล
     ออกหนังสือรับรองการแจงหรือหากผูแจงไม่ดําเนินการแกไขตามระยะ
เวลาที่กําหนดในบันทึกความบกพร่องดังกล่าวเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจง          
ของผูแจงเปนอันสิ้นผล
    (7) ตรวจติดตามสุขลักษณะและการช�าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก�าหนด
    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจติดตามสุขลักษณะและการชําระค่าธรรมเนียม
ของผูที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือ
รับรองการแจง ถามิไดชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละยีส่บิของจาํนวนค่าธรรมเนยีมทีค่างชาํระ เวนแต่ผูแจงจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการ
นั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
    (8) วิเคราะหและสรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจง วิเคราะหและ             
สรุปผลในประเด็นที่เกี่ยวของ เช่น จํานวนกิจการที่ออกหนังสือรับรองการแจง และกิจการ          
ที่แจงคําสั่งเปนอันสิ้นผลและการชาระค่าธรรมเนียม เปนตน



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน�ายอาหาร พ.ศ. 2561

117

7. ค�านิยาม
   7.1 “เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ” หมายความว่า พนกังานหรอืขาราชการของราชการ
ส่วนทองถิ่นที่ถูกมอบหมายใหรับผิดชอบงานนั้น
   7.2 “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ” หมายความว่า เจาพนกังานซึง่ไดรบัแต่งตัง้จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข              
พ.ศ. 2535
   7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
    (1) นายกองคการบรหิารส่วนจงัหวดัสาํหรบัในเขตองคการบรหิารส่วนจงัหวดั
    (2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
    (3) นายกองคการบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารส่วนตําบล
    (4) ผูว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
    (5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
    (6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการส่วนทองถิ่นสําหรับในเขตราชการส่วนทองถิ่นนั้น

8. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ชื่อหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต 
การออกคาสั่ง และการยึด อายัด” หนา 436 - 447,กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,            
ISBN 978-616-11-2626-1,พิมพครั้งที่ 4, พ.ศ. 2558 จานวน 3,500 เล่ม, โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
   8.1 ตัวอย่างแบบฟอรมการแจง
    8.1.1)  แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
    8.1.2) หนงัสอืรบัรองการแจงจดัตัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสม
อาหาร
    8.1.3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจงความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ          
หลักฐานที่ตองนํามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งตองจัดทําหนังสือแจงภายในวันที่มา
ยื่นคําขอแจงการประกอบกิจการ
    8.1.4) แบบ คส. 4/1 เรื่อง คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล
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14 
 

 
1.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการอนุญาตการประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะ
ด าเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการที่ต้องมาขอ
ใบอนุญาต การรับค าขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือการแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต การติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระ
ค่าธรรมเนียม จนถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตาม 
มาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลง   
วันที่ 20 ธันวาคม 2543), 2543. 

2. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 
14 ตุลาคม  2547), 2547. 

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  
  (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 

4. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.          
  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2558), 2558. 

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่  
  60 ก หน้า 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกใบอนุญาต 

รหัสกระบวนงาน EHA 9003 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 6 หน้า 

1. วัตถุประสงค

   เพ่ือใหเจาหนาทีใ่นหน่วยงานขององคกรปกครองส่วนทองถิน่ ดาํเนนิการอนญุาต

การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดอย่างถูกตอง

2. ขอบเขต

   ครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นในการดําเนินการ

อนญุาตการประกอบกจิการตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แบ่งเปน 3 ระยะ

ไดแก่ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนด

เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบ การมคีูม่อืสาํหรบัประชาชนตามกฎหมายว่าดวยการสาธารณสขุในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ การสํารวจกิจการที่ตองมาขอใบอนุญาต การรับคําขอ

อนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพรอมเก็บ                

ค่าธรรมเนียม หรือการแจงคําสั่งไม่อนุญาต การติดตามใหยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ

และการชําระค่าธรรมเนียม จนถึงการวิเคราะหและสรุปผลการออกใบอนุญาต

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ภาคผนวก 2.3
การออกใบอนุญาต
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4. เอกสารอ้างอิง

 1.  คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุ               

ใบอนุญาตตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ               

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543), 2543.

 2.  คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงแห่งพระราชบัญญัติ                  

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547), 2547.

 3.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 

38 หนา 27-52 (ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2535), 2535.

 4.  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ             

พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หนา 1-8 (ลงวันที่              

22 มกราคม พ.ศ. 2558), 2558.

 5.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา.                

เล่มที่ 113 ตอนที่ 60 ก หนา 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539), 2539.
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5. แผนภูมิการท างาน
ขั้นตอน

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1 

 
1 วัน 1. มีความรู้

เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
ใบอนุญาตหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 
2 1 วัน การด าเนินการ

จัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และ
เผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

ข้อมูลกิจการที่
ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
ในพื้นที่ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 
 

1 วัน การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ตามมาตรา 55 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

16 
 

ขั้นตอน
ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แห่ง พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 และ 
มาตรา 56  
วรรคหนึ่งแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- มีการออก
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งใหผู้้ยื่น 
ค าขอทราบ
ทันท ี
- ผลการตรวจ
เอกสาร 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6  
 
 
 
 
 

  
 

 

การตรวจ
สุขลักษณะของ
สถานประกอบ
กิจการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด
ท้องถิ่นหรือกฎ
กระทรวงฯ 

รายงานผลการ
ตรวจสุขลักษณะ
ของสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์
7 
 
 
 
 
 

   
 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งไม่
อนุญาตตาม
มาตรา 56  
วรรคสองและ
วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

หนังสือ
ใบอนุญาตการ
ประกอบ
กิจการและ 
ทะเบียนการ
ออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 ตรวจ
สุขลักษณะ 

ไม่ผา่น ผ่าน 

ตรวจ
เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
ไม่แก้ไข/เพิ่มเติม 

 คืนค าขอ 
 

ภายใน  
 15 วัน 
นับแต่
วันท่ี

รับค าขอ 
 
 

หรือขยาย 
เวลาในการ     
ใบอนุญาตได้ 
2 ครั้งๆละไม่
เกิน 15 วัน 
 
 

แจ้งให้แก้ไข/
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

แจ้งค าสั่ง 
ไม่อนุญาต 

อนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ภายใน  
30 วัน 

นับแต่วันที่
เอกสาร
ครบถ้วน 

 

ภายใน  
 วันท่ี
รับค าขอ 
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5. แผนภูมิการท างาน
ขั้นตอน

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1 

 
1 วัน 1. มีความรู้

เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
ใบอนุญาตหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 
2 1 วัน การด าเนินการ

จัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และ
เผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

ข้อมูลกิจการที่
ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
ในพื้นที่ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 
 

1 วัน การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ตามมาตรา 55 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

16 
 

ขั้นตอน
ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แห่ง พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 และ 
มาตรา 56  
วรรคหนึ่งแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- มีการออก
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งใหผู้้ยื่น 
ค าขอทราบ
ทันท ี
- ผลการตรวจ
เอกสาร 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6  
 
 
 
 
 

  
 

 

การตรวจ
สุขลักษณะของ
สถานประกอบ
กิจการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด
ท้องถิ่นหรือกฎ
กระทรวงฯ 

รายงานผลการ
ตรวจสุขลักษณะ
ของสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์
7 
 
 
 
 
 

   
 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งไม่
อนุญาตตาม
มาตรา 56  
วรรคสองและ
วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

หนังสือ
ใบอนุญาตการ
ประกอบ
กิจการและ 
ทะเบียนการ
ออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 ตรวจ
สุขลักษณะ 

ไม่ผา่น ผ่าน 

ตรวจ
เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
ไม่แก้ไข/เพิ่มเติม 

 คืนค าขอ 
 

ภายใน  
 15 วัน 
นับแต่
วันท่ี

รับค าขอ 
 
 

หรือขยาย 
เวลาในการ     
ใบอนุญาตได้ 
2 ครั้งๆละไม่
เกิน 15 วัน 
 
 

แจ้งให้แก้ไข/
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

แจ้งค าสั่ง 
ไม่อนุญาต 

อนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ภายใน  
30 วัน 

นับแต่วันที่
เอกสาร
ครบถ้วน 

 

ภายใน  
 วันท่ี
รับค าขอ 
 
 



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
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ขั้นตอน
ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8  ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนด
ท้องถิ่น 

การแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการ
มายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

เอกสารแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
มายื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

9  
 
 
 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 

การสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออก
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 
        (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต 
 
   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) คู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่ที่ก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการที่เข้าข่ายต้องมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้
ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
               ผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
         (5) ตรวจเอกสาร 
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และการช าระค่าธรรมเนียม 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต 

 

6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   6.1 ระยะเตรียมการ

    (1) ก�าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

     ผูบรหิารขององคกรปกครองส่วนทองถิน่มอบหมายเจาหนาทีข่องทองถิน่ตน

ใหรับผิดชอบในการดําเนินการออกใบอนุญาต โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกล่าวตองเปน         

ผูที่เคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าดวยการสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต

   6.2 ระยะด�าเนินการ

    (2) คู่มือส�าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดใหมีคู่มือสําหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าดวย      

การสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใชในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ผูรับคําขอและเปนรายละเอียดใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการ

ขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหมีการ            

ยืน่คาํขอหรอืมกีารเผยแพร่ตามสือ่อเิลก็ทรอนกิส (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัิ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

    (3) ส�ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต

     เจาหนาท่ีผู รับผิดชอบดําเนินการสํารวจกิจการที่เขาข่ายตองมาขอ             

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการอย่างนอยปละ 1 ครั้ง               

เพื่อใหผูประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตใหครอบคลุมทุกกิจการ



คู�มือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จําหน�ายอาหาร”
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ขั้นตอน
ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8  ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนด
ท้องถิ่น 

การแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการ
มายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

เอกสารแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
มายื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

9  
 
 
 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 

การสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออก
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 
        (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต 
 
   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) คู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่ที่ก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการที่เข้าข่ายต้องมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้
ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
               ผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
         (5) ตรวจเอกสาร 
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และการช าระค่าธรรมเนียม 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต 

 

   (4) รับค�าขออนุญาตประกอบกิจการ

    ผูรบัผดิชอบรบัคาํขออนญุาต/คาํขอต่ออายใุบอนญุาตทีผู่ประกอบการยืน่ขอ

ต่อเจาพนักงานทองถิ่น

   (5) ตรวจเอกสาร

    เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถงึเอกสารประกอบทีไ่ดรบัอนญุาตตามกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวของ

    - หากเอกสารไม่ถูกตอง/ไม่ครบถวน เจาหนาที่แจงต่อผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพ่ิมเตมิ เพือ่ดาํเนนิการ หากไม่สามารถดาํเนนิการไดในขณะนัน้ ใหจดัทาํบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่          

และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกดวย เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และ           

ความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที

    - หากผู ยื่นคําขอไม่แกไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน                 

ตามที่กําหนดในแบบบันทึกความบกพร่องใหผูรับผิดชอบส่งคืนคําขอ เมื่อพนกําหนดระยะที่

ใหแกไข

   (6) ตรวจสุขลักษณะ

    ผูรับผิดชอบจะตองตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ         

ตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวของภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดรับคําขอซึ่งมี           

รายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 56 ว่า              

กิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามขอบัญญัติทองถิ่น

    เมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสภาพดานสุขลักษณะแลว ใหทํารายงาน      

และเสนอความเห็น ต่อเจาพนักงานทองถิ่นไดเปน 2 กรณี ดังนี้

     (ก) กรณีท่ีมีสภาพถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ            

ทองถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือถูกตองครบถวนแต่สมควรใหมีการปฏิบัติการใดๆ 

เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น เปนเฉพาะราย ใหเสนอความเห็นว่า “สมควร

ออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออกใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได
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     (ข) กรณีท่ีมีสภาพไม่ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ             

ทองถิ่นและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ ใหผู รับผิดชอบที่ทําการตรวจสภาพมีคําแนะนําให                  

ผูขออนุญาตแกไขปรับปรุงใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาอันสมควร ถาผูขออนุญาต           

ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูตองตามคาํแนะนาํใหเสนอความเหน็ว่า “ไม่สมควรออกใบอนญุาต” 

พรอมดวยเหตุผลดังกล่าว

   6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

    (7) ออกใบอนุญาต/แจ้งค�าสั่งไม่อนุญาต

     เจาพนกังานทองถิน่ตองออกใบอนญุาต หรอืมหีนงัสือแจงคาํสัง่ ไม่อนญุาต

พรอมดวยเหตผุล ใหผูขออนญุาตทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดรบัคาํขอซึง่มรีายละเอยีด

ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด ในขอบัญญัติทองถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง)

     ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ            

ยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาขางตน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม่เกิน              

2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 วัน แต่ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแต่ละครั้ง           

ใหผูขออนญุาตทราบก่อนสิน้กาํหนดเวลาดงักล่าว หรือตามทีไ่ดขยายเวลาแลวนัน้แลวแต่กรณี 

(มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปน้ี หากยังไม่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ                    

ใหแจงเปนหนงัสอืใหผูคาํขออนญุาตทราบถงึเหตแุห่งความล่าชาทกุ 7 วนัจนกว่าจะพจิารณา

แลวเสร็จพรอมสําเนาแจง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ               

ทุกครั้ง

     (ก) กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต ใหมีหนังสือแจงการอนุญาต

แก่ผูขออนุญาตทราบ โดยกําหนดใหผูขออนุญาตตองไปรับใบอนุญาตที่สํานักงานราชการ       

ส่วนทองถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร (ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ไดรับหนังสือแจง)

     (ข) กรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีคําสั่ง              

ไม่ออกใบอนุญาตน้ัน เจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีหนังสือแจงขอเท็จจริงและเหตุที่จะ              

ไม่อนุญาตใหประกอบกิจการเพื่อใหผู ขออนุญาตไดมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือชี้แจง                

แสดงหลกัฐานของตนภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร (มาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหากล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแลวผูขออนุญาต            

ไม่แจงความเห็นใด ๆ หรือมีการแจงความเห็น แต่ผูรับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ            

เจาพนักงานทองถิ่น จึงออก “คําสั่งไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจาพนักงาน             

ทองถิ่นตองระบุกรณีการใชสิทธิอุทธรณ (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่ง                

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไวในคําสั่งดังกล่าวดวย

    (8) ตดิตามให้ยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายแุละการช�าระค่าธรรมเนยีม            

เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบตรวจตดิตามใหผูประกอบกจิการ (กรณรีายเก่า) ใหมายืน่คาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุและชําระค่าธรรมเนียม เช่น การทําหนังสือติดตาม เปนตน

    (9) วเิคราะหและสรปุผลการออกใบอนุญาต วเิคราะหและสรปุผลการออก

ใบอนุญาตในประเด็นท่ีเก่ียวของ เช่น จํานวนกิจการที่ออกใบอนุญาต กิจการที่แจงคําส่ัง              

ไม่อนุญาต และการชําระค่าธรรมเนียม เปนตน

หมายเหตุ

   1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ป นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพยีง ในเขตอาํนาจของราชการส่วนทองถิน่ทีเ่ปนผูออกใบอนญุาตนัน้เท่านัน้ตาม

มาตรา 55

   2) การขอต่อใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอ 

(ตามขั้นตอนที่ 4) พรอมกับเสียค่าธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการต่อไปไดจนกว่า               

เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแลวไม่ชําระ             

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามกําหนด เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจปรับฐานชําระ               

ค่าธรรมเนียมล่าชา (ใหดูที่กระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี)

   3) หากยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตส้ินอายุแลว ตองดําเนินการ           

ขออนุญาตใหม่

7. ค�านิยาม

   7.1 “เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ” หมายความว่า พนกังานหรอืขาราชการของราชการ

ส่วนทองถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาคที่ถูกมอบหมายใหรับผิดชอบงานนั้น

   7.2 “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ” หมายความว่า เจาพนกังานซึง่ไดรบัแต่งตัง้จาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            

พ.ศ. 2535
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   7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

     (1) นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารส่วนจังหวัด

     (2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล

     (3) นายกองคการบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารส่วนตําบล

     (4) ผูว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

     (5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา

     (6) หวัหนาผูบรหิารทองถิน่ขององคกรปกครองส่วนทองถิน่อืน่ทีก่ฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการส่วนทองถิ่นสําหรับในเขตราชการส่วนทองถิ่นนั้น

8. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   8.1 ตัวอย่างแบบฟอรมการอนุญาต

    1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

    2)  แบบ นส.3 ขอใหแกไขความไม่ถูกตองหรือไม่สมบูรณของคําขอรับ           

ใบอนุญาต/คําขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ

    3)  แบบ นส.2/1 หนังสือแจงความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ             

หลักฐานที่ตองนํามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งตองจัดทําหนังสือแจงภายในวันที่มา

ยื่นคําขอแจงการประกอบกิจการ

    4)  แบบหนงัสอื เรือ่ง คาํแนะนาํใหแกไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบ

กิจการ

    5)  แบบบนัทกึขอความ เรือ่ง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานทีป่ระกอบ

กิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

    6)  แบบหนังสือ เรื่อง แจงเหตุผลการไม่อนุญาตใหประกอบกิจการ

    7)  แบบหนังสือ เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ

    8)  ใบอนุญาต

    9) แบบหนังสือ เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ

    10)  แบบ คส. 5/1 คําสั่งไม่อนุญาตใหประกอบกิจการ

    11)  แบบ คส. 5/2 คําสั่งไม่อนุญาตใหต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
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นางสาววราลักษณ ศรแดง
นิติกร ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

   “สถานที่จําหน่ายอาหาร” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่          
จดัไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนสาํเรจ็และจาํหน่ายใหผูซือ้สามารถบรโิภคไดทนัที 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเปนการจําหน่ายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภค
ที่อื่นก็ตาม
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑในการควบคุม
สถานที่จําหน่ายอาหารไวโดยใหผู ท่ีประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่                
เกิน 200 ตารางเมตรตองขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก่อนจึงจะจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารได และกรณีสถานท่ีจําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร                
ตองแจงต่อเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงก่อนจึงจะจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารได ทั้งนี้จะไม่รวมถึงกรณีการขายอาหารในตลาด (มาตรา 38)
   อย่างไรก็ตาม ยังมีขอสงสัยในการดําเนินงานของเจาพนักงานทองถิ่นว่ากรณี          
สถานที่จําหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีของหน่วยงานราชการหรือองคกรรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
เช่น โรงอาหารหรือรานคาสวัสดิการที่มีการจําหน่ายอาหารซึ่งเขาข่ายเปนสถานที่จําหน่าย
อาหารตามความหมายแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นัน้จะตองดาํเนนิการ                
ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงต่อเจาพนักงานทองถิ่นก่อนจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารและตองเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการหรือไม่ อย่างไร
   ต่อประเด็นนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขไดมีความเห็นว่า การจําหน่ายอาหารใน
สถานที่ราชการ หรือองคกรรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล                
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด องคการโทรศัพท การไฟฟาฝายผลิต                 
แห่งประเทศไทย เปนตน ไม่ว่าจะเขาไปใชพื้นท่ีโดยการไดรับอนุญาตหรือการเช่าจาก             
หน่วยงานนั้นก็ตามจะตองควบคุมในลักษณะ “สถานที่จําหน่ายอาหาร” และตองขอรับ             
ใบอนุญาตหรือตองแจงต่อเจาพนักงานทองถ่ินแลวแต่กรณีก่อนดําเนินกิจการ รวมถึงการ            

ภาคผนวก 3.1
การควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารในสถานที่ราชการและองคกรรัฐวิสาหกิจ
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จาํหน่ายอาหารในบรเิวณสถานขีนส่ง สถานรีถไฟหรอืชานชะลาดวย ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน
ซุมหรอืแผงทีม่ทีีต่ัง้ชดัเจนและเปนประจาํดวย แต่สาหรบักรณกีารเร่ขายอาหารหรอืสินคาจะ
ตองควบคุมในลักษณะ “การจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ”
   ในส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการนั้น พระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดกาํหนดใหราชการส่วนทองถิน่มอีาํนาจออกขอบญัญตัขิองทองถิน่
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กําหนด             
ในกฎกระทรวง (มาตรา 63) ในกรณีที่มีขอบัญญัติของทองถิ่นกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับ
การดําเนินกิจการที่ตองแจงหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. 2535 แลว ผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ           
ตามระยะเวลาทีก่าํหนดไวในขอบญัญตัขิองทองถ่ินตลอดเวลาทีย่งัดาํเนนิกจิการ (มาตรา 65) 
ดงันัน้ ผูประกอบกิจการสถานทีจ่าํหน่ายอาหารจงึมหีนาทีต่องเสยีค่าธรรมเนยีมตามทีก่าํหนด
ในขอบัญญัติของทองถ่ิน ซึ่งรวมถึงสถานที่จําหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการหรือ
ในองคกรรัฐวิสาหกิจดวย โดยบุคคลที่มีหนาที่ตองเสียค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรอง
การแจงหรือใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นคือผูประกอบกิจการจําหน่ายอาหารนั้น ๆ 
เช่นเดยีวกบัสถานทีจ่าํหน่ายอาหารในทีเ่อกชน ฉะนัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วของจงึควรแนะนาํให             
ผูจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารขอหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตจากเจาพนักงาน            
ทองถิ่นใหถูกตองตามกฎหมายดวย
   ความเห็นเพิ่มเติม กรณีสถานที่จําหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการหรือ
ในองคกรรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีผูคาหลายรายอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันนั้น การยื่นขอรับหนังสือรับรอง
การแจงหรือใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นอาจใหเจาของสถานที่เปนผูยื่นคําขอหนังสือ
รบัรองการแจงหรอืใบอนญุาตรวมเปนฉบบัเดยีวโดยคดิจากพืน้ทีท่ัง้หมดของสถานทีจ่าํหน่าย
อาหาร หรืออาจใหผูคาแต่ละรายแยกยื่นคําขอในส่วนของตนเองโดยคิดเฉลี่ยจากพื้นที่ที่ได
ใชประกอบกิจการเฉลี่ยกับผูรายอื่นก็ได

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

เอกสารอ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 5-3/2538
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ลักษณะและวธิีการในการแสดงเครือ่งหมายเขตปลอดบหุรี่ 

และเครื่องหมายเขตสูบบหุรี ่  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  ลักษณะและวิธีการ 
ในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย  รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง  

และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น  โดยมีเส้นตรงสีแดง
ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน  พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง 

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่”  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย  รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า  
และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น 

ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว   

พ้ืนหลัง  หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า   

๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า  “ห้ามสูบบุหรี่  ฝ่าฝืน 

มีโทษปรับตามกฎหมาย”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking.  It  is  against  the  law  to  smoke  
in  this  area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

(๔) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดงในยานพาหนะสาธารณะ  ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์
เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๒  ของขนาดสัญลักษณ์ 
เขตปลอดบุหรี่ตาม  (๒)  โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ  (๓)  ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ทีจ่ะใช้ตดิแสดง  ณ  สถานท่ีสาธารณะ  เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้ระยะห่างจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศ  หรือ
พ้ืนที่โดยรอบ  เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย  ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า  
“ห้ามสูบบุหรี่  ในระยะ  ๕  เมตร”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking  within  5  meters”  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว   

พ้ืนหลัง  หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า   

๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า  “ห้ามสูบบุหรี่  ฝ่าฝืน 

มีโทษปรับตามกฎหมาย”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking.  It  is  against  the  law  to  smoke  
in  this  area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

(๔) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดงในยานพาหนะสาธารณะ  ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์
เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๒  ของขนาดสัญลักษณ์ 
เขตปลอดบุหรี่ตาม  (๒)  โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ  (๓)  ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ทีจ่ะใช้ตดิแสดง  ณ  สถานที่สาธารณะ  เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้ระยะห่างจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศ  หรือ
พ้ืนที่โดยรอบ  เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย  ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า  
“ห้ามสูบบุหรี่  ในระยะ  ๕  เมตร”  หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No  smoking  within  5  meters”  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ภาคผนวก 3.2
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมาย

เขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
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หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน  ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม 
ถึงระยะห่างดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้

พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม   
เป็นเขตปลอดบุหรี่   

 (ก) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น   
 (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  บริเวณพ้ืนที่

นอกอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคาร  โรงเรือน  

หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น   
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้

พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น  เป็นเขตปลอดบุหรี่   
 (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน  

พ้ืนที่ใต้หลังคา  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  หรือโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนด  

ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายใน
ยานพาหนะ 

ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว  พ้ืนหลัง  

หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๗๐  มิลลิเมตร  

และต้องไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความท่ีมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า   “เขตสูบบุหรี่”  หรือ

เป็นภาษาอังกฤษว่า  “Smoking  Area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ภายในบริเวณ  
ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่  ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว  มีทางเข้าอย่างชัดเจน  ให้ติดแสดงเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่  ณ  ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย   

ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน  ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม 
ถึงระยะห่างดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้

พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ท้ังภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม   
เป็นเขตปลอดบุหรี่   

 (ก) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น   
 (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  บริเวณพ้ืนที่

นอกอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคาร  โรงเรือน  

หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น   
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้

พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น  เป็นเขตปลอดบุหรี่   
 (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ณ  ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน  

พ้ืนที่ใต้หลังคา  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายในและ

ดาดฟ้าของอาคาร  หรือโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
   (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนด  

ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  และในจ านวนที่เหมาะสม  ภายใน
ยานพาหนะ 

ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์  แผ่นป้าย  หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว  พ้ืนหลัง  

หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  และข้อความตาม  (๓)  ได้อย่างชัดเจน 
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า  ๗๐  มิลลิเมตร  

และต้องไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อความท่ีมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า   “เขตสูบบุหรี่”  หรือ

เป็นภาษาอังกฤษว่า  “Smoking  Area”  หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจน  ภายในบริเวณ  
ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่  ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว  มีทางเข้าอย่างชัดเจน  ให้ติดแสดงเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่  ณ  ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย   

ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ท างาน  และยานพาหนะ 

ให้ส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรอืเขตสูบบหุรี่ในเขตปลอดบหุรี่   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือ 
ชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ท างาน  และยานพาหนะ  ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อม 
หรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งระยะ  ๕  เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

  (๓.๑) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
   (๓.๑.๑) คลินิก  สหคลินิก  โรงพยาบาล  รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๓.๑.๒) คลินิก  โรงพยาบาลสัตว์  รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์   
   (๓.๑.๓) สถานีอนามัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานบริการสุขภาพ

ทุกประเภท 
  (๓.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
   (๓.๒.๑) สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน   
   (๓.๒.๒) สถานศึกษาระดับที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา   
   (๓.๒.๓) สถานกวดวิชา  สถานที่สอนกีฬา  ดนตรี  ขับร้อง  การแสดง   

ศิลปะป้องกันตัว  ศิลปะ  ภาษา  และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ภาคผนวก 3.3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ

สถานที่ท�างาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

  (๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น ๆ   
   (๓.๓.๑) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก   ผู้เยาว์  หรือสมาคม  มูลนิธิ   

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
   (๓.๓.๒) สนามเด็กเล่น  หรือสถานที่ให้บริการส าหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน 
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน  การวัดระยะ  ๕  เมตร  ให้วัดระยะ

จากขอบทางเข้า - ออกทั้งสองด้าน  ออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศนี้ 
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งไม่มทีางเข้า - ออกอย่างชัดเจน  หรือเข้า - ออกได้ทุกทิศทาง  การวัดระยะ  

๕  เมตร  ให้วัดระยะเฉพาะจากขอบทางเข้า - ออกหลักที่ผู้ด าเนินการก าหนดให้เป็นทางเข้า - ออกออกไป   
๕  เมตร 

ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไวใ้ห้ผู้มารบับริการใชป้ระโยชนร์่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรอืไม่กต็าม  
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

  (๔.๑) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (๔.๑.๑) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย  หรือแผนโบราณ   
   (๔.๑.๒) สถานที่ให้บริการอบความร้อน  อบไอน้ า  อบสมุนไพร   
   (๔.๑.๓) สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ   กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ   

หรือกิจการนวดเพ่ือความงาม  หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (๔.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
   (๔.๒.๑) สถานฝึกอบรมอาชีพ  อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้ 
   (๔.๒.๒) หอศิลป์  พิพิธภัณฑ์  หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
   (๔.๒.๓) ห้องสมุดสาธารณะ  หรือห้องสมุดประชาชน 
  (๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   (๔.๓.๑) สถานที่ออกก าลังกาย  หรือเล่นกีฬา  ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
    (๔.๓.๑.๑) สนามกีฬา  สถานการกีฬา  หรือสถานที่ส าหรบัแขง่ขันกีฬา 
    (๔.๓.๑.๒) อัฒจันทร์  หรือสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับดูกีฬา 
    (๔.๓.๑.๓) โรงยิมเนเซียม  ฟิตเนส  โยคะ  สถานที่ออกก าลังกาย   
    (๔.๓.๑.๔) สถานที่ฝึกซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ   
    (๔.๓.๑.๕) สระว่ายน้ า 
   (๔.๓.๒) สถานที่ให้บริการ  ร้านค้า  และสถานบันเทิง 
    (๔.๓.๒.๑) สถานีบริการน้ ามัน  ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

รวมทั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ท างาน  และยานพาหนะ 

ให้ส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรอืเขตสูบบหุรี่ในเขตปลอดบหุรี ่  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือ 
ชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ท างาน  และยานพาหนะ  ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อม 
หรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งระยะ  ๕  เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

  (๓.๑) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
   (๓.๑.๑) คลินิก  สหคลินิก  โรงพยาบาล  รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๓.๑.๒) คลินิก  โรงพยาบาลสัตว์  รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์   
   (๓.๑.๓) สถานีอนามัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานบริการสุขภาพ

ทุกประเภท 
  (๓.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
   (๓.๒.๑) สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน   
   (๓.๒.๒) สถานศึกษาระดับที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา   
   (๓.๒.๓) สถานกวดวิชา  สถานที่สอนกีฬา  ดนตรี  ขับร้อง  การแสดง   

ศิลปะป้องกันตัว  ศิลปะ  ภาษา  และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
  (๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น ๆ   
   (๓.๓.๑) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก   ผู้เยาว์  หรือสมาคม  มูลนิธิ   

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
   (๓.๓.๒) สนามเด็กเล่น  หรือสถานที่ให้บริการส าหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน 
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีทางเข้า - ออกอย่างชัดเจน  การวัดระยะ  ๕  เมตร  ให้วัดระยะ

จากขอบทางเข้า - ออกทั้งสองด้าน  ออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งไม่มทีางเข้า - ออกอย่างชัดเจน  หรือเข้า - ออกได้ทุกทิศทาง  การวัดระยะ  

๕  เมตร  ให้วัดระยะเฉพาะจากขอบทางเข้า - ออกหลักที่ผู้ด าเนินการก าหนดให้เป็นทางเข้า - ออกออกไป   
๕  เมตร 

ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไวใ้ห้ผู้มารบับริการใชป้ระโยชนร์่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรอืไม่กต็าม  
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

  (๔.๑) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (๔.๑.๑) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย  หรือแผนโบราณ   
   (๔.๑.๒) สถานที่ให้บริการอบความร้อน  อบไอน้ า  อบสมุนไพร   
   (๔.๑.๓) สถานประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ   กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ   

หรือกิจการนวดเพ่ือความงาม  หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (๔.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
   (๔.๒.๑) สถานฝึกอบรมอาชีพ  อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้ 
   (๔.๒.๒) หอศิลป์  พิพิธภัณฑ์  หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
   (๔.๒.๓) ห้องสมุดสาธารณะ  หรือห้องสมุดประชาชน 
  (๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   (๔.๓.๑) สถานที่ออกก าลังกาย  หรือเล่นกีฬา  ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
    (๔.๓.๑.๑) สนามกีฬา  สถานการกฬีา  หรือสถานที่ส าหรบัแขง่ขันกีฬา 
    (๔.๓.๑.๒) อัฒจันทร์  หรือสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับดูกีฬา 
    (๔.๓.๑.๓) โรงยิมเนเซียม  ฟิตเนส  โยคะ  สถานที่ออกก าลังกาย   
    (๔.๓.๑.๔) สถานที่ฝึกซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ   
    (๔.๓.๑.๕) สระว่ายน้ า 
   (๔.๓.๒) สถานที่ให้บริการ  ร้านค้า  และสถานบันเทิง 
    (๔.๓.๒.๑) สถานีบริการน้ ามัน  ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

รวมทั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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    (๔.๓.๒.๒) ธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  ตู้กดเงินอัตโนมัติ  หรือ 
ตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ 

    (๔.๓.๒.๓) สถานที่จ าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีระบบปรับอากาศ 

    (๔.๓.๒.๔) สถานเสริมความงาม  หรือสถานที่ให้บริการด้านความงาม 
    (๔.๓.๒.๕) อู่ซ่อมรถ  ศูนย์รถยนต์  หรือสถานที่ให้บริการด้านรถยนต์  

รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน 
    (๔.๓.๒.๖) อาคารจอดรถ  อาคารจอดแล้วจร  อาคารจอดรถชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๗) ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภค  และร้านขายยา 
    (๔.๓.๒.๘) ร้านตัดผม  ร้านตัดเสื้อ  ร้านซักรีด  หรือร้าน  สถานที่  

หรือจุดให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ  หรือร้าน  สถานที่  หรือจุดที่ให้บริการในลักษณะอื่นใด 
    (๔.๓.๒.๙) โรงมหรสพ  โรงละคร  โรงภาพยนตร์  หรือสถานที่

แสดงมหรสพชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๑๐) สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  หรือเกม 

ทุกประเภท 
    (๔.๓.๒.๑๑) สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ  หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ  

ในลักษณะเดียวกันและสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๔.๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น 
    (๔.๓.๓.๑) สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน  หรือสถานที่ส าหรับ

ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา  ลัทธิ  หรือนิกายต่าง ๆ   
    (๔.๓.๓.๒) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์  ผู้หญิง  ผู้ชรา  ผู้พิการ  

หรือสมาคม  มูลนิธิ  หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน   
    (๔.๓.๓.๓) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์  หรือสมาคม  มูลนิธิ  

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๓.๓.๔) สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนสนุก  สวนน้ า   
    (๔.๓.๓.๕) สถานที่จัดนิทรรศการ  ประชุม  อบรม  หรือสัมมนา 
    (๔.๓.๓.๖) สถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยง  หรือสันทนาการ 
    (๔.๓.๓.๗) ตลาด  ตลาดนัด  ตลาดน้ า  ตลาดถนนคนเดิน  หรือ

สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพ่ือจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจัดเป็นประจ าทุกวัน  
ตามวันเวลาที่ก าหนดหรือเป็นครั้งคราว 

    (๔.๓.๓.๘) ห้อง  ตู้  หรือยานพาหนะที่ให้บริการสุขาสาธารณะ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

    (๔.๓.๓.๙) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  หรือสถานที่ให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

    (๔.๓.๓.๑๐) ลิฟต์โดยสารของสถานที่สาธารณะทุกประเภท   
  (๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 
   (๔.๔.๑) ยานพาหนะสาธารณะ  ในขณะใหบ้รกิารไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม   
    (๔.๔.๑.๑) รถโดยสารประจ าทาง 
    (๔.๔.๑.๒) รถแท็กซี่  รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๔.๑.๓) รถจักรยานยนต์รับจ้าง  หรือรถสามล้อรับจ้าง 
    (๔.๔.๑.๔) รถตู้โดยสาร 
    (๔.๔.๑.๕) รถโรงเรียน  ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้รับส่งนักเรียน  

หรือนิสิตนักศึกษา 
    (๔.๔.๑.๖) ยานพาหนะรับส่งบุคลากร  พนักงาน  คนงาน  ของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งของเอกชน 
    (๔.๔.๑.๗) รถบรรทุกคนโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๘) รถม้า  หรือรถที่ใช้สัตว์อื่นลากจูงเพ่ือโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๙) กระเช้าโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๑๐) เรือโดยสาร  เรือส าราญ  แพโดยสาร  แพขนานยนต์   
    (๔.๔.๑.๑๑) รถฉุกเฉิน  รถดับเพลิง  รถพยาบาล  หรือรถอื่นที่ได้รับ

อนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ  หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือ
เสียงสัญญาณอย่างอื่น 

    (๔.๔.๑.๑๒) รถไฟ  รถไฟฟ้า  รถไฟใต้ดิน  รถราง 
    (๔.๔.๑.๑๓) เครื่องบิน  หรืออากาศยาน  เรือเหาะ  (Zeppelin) 
    (๔.๔.๑.๑๔) ยานพาหนะสาธารณะอื่นใด  ทั้งประเภทประจ าทาง 

และไม่ประจ าทาง 
   (๔.๔.๒) จุดพักคอยยานพาหนะ  หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ส าหรับ

รอยานพาหนะสาธารณะซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    (๔.๔.๒.๑) ป้ายรถโดยสารประจ าทางและพ้ืนที่โดยรอบของป้าย 

รถโดยสารประจ าทางในระยะรัศมี  ๓  เมตร  จากเสากลาง  หรือจากส่วนขอบริมสุดของที่พักผู้โดยสาร  
แล้วแต่กรณี 

    (๔.๔.๒.๒) ท่าเทียบเรือ  ท่ารับส่งคนโดยสาร 
    (๔.๔.๒.๓) จุดพักคอยรับส่งผู้โดยสารของรถตู้  แท็กซี่  รถสองแถว  

รถสามล้อ  และรถจักรยานยนต์ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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    (๔.๓.๒.๒) ธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  ตู้กดเงินอัตโนมัติ  หรือ 
ตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ 

    (๔.๓.๒.๓) สถานที่จ าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีระบบปรับอากาศ 

    (๔.๓.๒.๔) สถานเสริมความงาม  หรือสถานที่ให้บริการด้านความงาม 
    (๔.๓.๒.๕) อู่ซ่อมรถ  ศูนย์รถยนต์  หรือสถานที่ให้บริการด้านรถยนต์  

รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน 
    (๔.๓.๒.๖) อาคารจอดรถ  อาคารจอดแล้วจร  อาคารจอดรถชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๗) ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภค  และร้านขายยา 
    (๔.๓.๒.๘) ร้านตัดผม  ร้านตัดเสื้อ  ร้านซักรีด  หรือร้าน  สถานที่  

หรือจุดให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ  หรือร้าน  สถานที่  หรือจุดที่ให้บริการในลักษณะอื่นใด 
    (๔.๓.๒.๙) โรงมหรสพ  โรงละคร  โรงภาพยนตร์  หรือสถานที่

แสดงมหรสพชั่วคราว 
    (๔.๓.๒.๑๐) สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  หรือเกม 

ทุกประเภท 
    (๔.๓.๒.๑๑) สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ  หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ  

ในลักษณะเดียวกันและสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๔.๓.๓) สถานที่สาธารณะอื่น 
    (๔.๓.๓.๑) สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน  หรือสถานที่ส าหรับ

ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา  ลัทธิ  หรือนิกายต่าง ๆ   
    (๔.๓.๓.๒) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์  ผู้หญิง  ผู้ชรา  ผู้พิการ  

หรือสมาคม  มูลนิธิ  หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน   
    (๔.๓.๓.๓) สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์  หรือสมาคม  มูลนิธิ  

หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๓.๓.๔) สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนสนุก  สวนน้ า   
    (๔.๓.๓.๕) สถานที่จัดนิทรรศการ  ประชุม  อบรม  หรือสัมมนา 
    (๔.๓.๓.๖) สถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยง  หรือสันทนาการ 
    (๔.๓.๓.๗) ตลาด  ตลาดนัด  ตลาดน้ า  ตลาดถนนคนเดิน  หรือ

สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้ามาชุมนุมเพ่ือจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจัดเป็นประจ าทุกวัน  
ตามวันเวลาที่ก าหนดหรือเป็นครั้งคราว 

    (๔.๓.๓.๘) ห้อง  ตู้  หรือยานพาหนะที่ให้บริการสุขาสาธารณะ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

    (๔.๓.๓.๙) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  หรือสถานที่ให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

    (๔.๓.๓.๑๐) ลิฟต์โดยสารของสถานที่สาธารณะทุกประเภท   
  (๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 
   (๔.๔.๑) ยานพาหนะสาธารณะ  ในขณะใหบ้รกิารไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม   
    (๔.๔.๑.๑) รถโดยสารประจ าทาง 
    (๔.๔.๑.๒) รถแท็กซี่  รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 
    (๔.๔.๑.๓) รถจักรยานยนต์รับจ้าง  หรือรถสามล้อรับจ้าง 
    (๔.๔.๑.๔) รถตู้โดยสาร 
    (๔.๔.๑.๕) รถโรงเรียน  ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้รับส่งนักเรียน  

หรือนิสิตนักศึกษา 
    (๔.๔.๑.๖) ยานพาหนะรับส่งบุคลากร  พนักงาน  คนงาน  ของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งของเอกชน 
    (๔.๔.๑.๗) รถบรรทุกคนโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๘) รถม้า  หรือรถที่ใช้สัตว์อื่นลากจูงเพ่ือโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๙) กระเช้าโดยสาร 
    (๔.๔.๑.๑๐) เรือโดยสาร  เรือส าราญ  แพโดยสาร  แพขนานยนต์   
    (๔.๔.๑.๑๑) รถฉุกเฉิน  รถดับเพลิง  รถพยาบาล  หรือรถอื่นที่ได้รับ

อนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ  หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือ
เสียงสัญญาณอย่างอื่น 

    (๔.๔.๑.๑๒) รถไฟ  รถไฟฟ้า  รถไฟใต้ดิน  รถราง 
    (๔.๔.๑.๑๓) เครื่องบิน  หรืออากาศยาน  เรือเหาะ  (Zeppelin) 
    (๔.๔.๑.๑๔) ยานพาหนะสาธารณะอื่นใด  ทั้งประเภทประจ าทาง 

และไม่ประจ าทาง 
   (๔.๔.๒) จุดพักคอยยานพาหนะ  หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ส าหรับ

รอยานพาหนะสาธารณะซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    (๔.๔.๒.๑) ป้ายรถโดยสารประจ าทางและพ้ืนที่โดยรอบของป้าย 

รถโดยสารประจ าทางในระยะรัศมี  ๓  เมตร  จากเสากลาง  หรือจากส่วนขอบริมสุดของที่พักผู้โดยสาร  
แล้วแต่กรณี 

    (๔.๔.๒.๒) ท่าเทียบเรือ  ท่ารับส่งคนโดยสาร 
    (๔.๔.๒.๓) จุดพักคอยรับส่งผู้โดยสารของรถตู้  แท็กซี่  รถสองแถว  

รถสามล้อ  และรถจักรยานยนต์ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  
เป็นเขตปลอดบุหรี่  แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่  เป็นการเฉพาะได้  ในพ้ืนที่นอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

  (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (๕.๒) สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๕.๓) ท่าอากาศยาน   
ข้อ ๖ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  

โดยก าหนดให้พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุ  รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  
หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง  ๕  เมตร  เป็นเขตปลอดบุหรี่   

  (๖.๑) พ้ืนที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ 
   (๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า   
   (๖.๑.๒) สถานที่ท างานของเอกชน 
   (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า   
   (๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ   
   (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวนอุทยานแห่งชาติ  โบราณสถาน  

สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน   
  (๖.๒) พ้ืนท่ีภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  พ้ืนที่ใต้หลังคา  และบริเวณ 

ชานชาลาของ 
   (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
   (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถราง 
   (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร   
  (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และทางเดิน

ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ 
   (๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม   
   (๖.๓.๒) ห้องเช่า  หอพัก  แมนชั่น  อพาร์ทเมนต์  คอร์ท  หรือสถานที่ให้บริการ 

ในลักษณะเดียวกัน 
   (๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะ

เดียวกัน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

  (๖.๔) บริเวณที่จ าหน่าย  หรือให้บริการอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม  ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

การวัดระยะ  ๕  เมตร  ให้วัดระยะจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  
ท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

136



ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   
โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  
เป็นเขตปลอดบุหรี่  แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่  เป็นการเฉพาะได้  ในพ้ืนที่นอกอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

  (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (๕.๒) สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๕.๓) ท่าอากาศยาน   
ข้อ ๖ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  

โดยก าหนดให้พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุ  รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  
หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง  ๕  เมตร  เป็นเขตปลอดบุหรี่   

  (๖.๑) พ้ืนที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ 
   (๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า   
   (๖.๑.๒) สถานที่ท างานของเอกชน 
   (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า   
   (๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ   
   (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวนอุทยานแห่งชาติ  โบราณสถาน  

สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน   
  (๖.๒) พ้ืนที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  พ้ืนที่ใต้หลังคา  และบริเวณ 

ชานชาลาของ 
   (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
   (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถราง 
   (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร   
  (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และทางเดิน

ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ 
   (๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม   
   (๖.๓.๒) ห้องเช่า  หอพัก  แมนชั่น  อพาร์ทเมนต์  คอร์ท  หรือสถานที่ให้บริการ 

ในลักษณะเดียวกัน 
   (๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะ

เดียวกัน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

  (๖.๔) บริเวณที่จ าหน่าย  หรือให้บริการอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม
ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม  ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

การวัดระยะ  ๕  เมตร  ให้วัดระยะจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  
ท่อหรือช่องระบายอากาศออกไป  ๕  เมตร  ตามภาพประกอบหมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ภาคผนวก 3.4
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

4. สถานที่สาธารณะ ประเภทที่เป็นยานพาหนะ
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ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 

และสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น 
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะ”  หมายความว่า  ส้วมที่สร้างด้วยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  

มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักที่ป้องกันสัตว์และแมลงซ่ึงเป็นพาหะนําโรคได้  
และไม่มีกล่ินเหม็นหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญต่อผู้ใช้รวมทั้งผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  และต้องไม่ซึม
หรือปนเป้ือนแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 

ข้อ ๔ ห้องส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง  และต้องมีความกว้าง 

ภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  แต่ถ้าห้องอาบน้ําและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน  ต้องมีขนาด
พื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  ตารางเมตร 

ภาคผนวก 3.5
กฎกระทรวงก�าหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจ�าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 
และสถานีบริการการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส�าหรับยานพาหนะ พ.ศ. 2555

หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) มีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ําสุดของคานหรือเพดานหรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน

ต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  ทั้งที่มีและไม่มีระบบปรับอากาศ 

(๓) มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง  หรือมีพัดลมระบายอากาศในจํานวน 

ที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ 

(๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 

(๕) มีความลาดเอียงของพื้นห้องไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  ส่วน  และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ใน

ตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 

(๖) มีน้ําใช้ที่สะอาดและเพียงพอ  ถ้ามีภาชนะเก็บกักน้ํา  ต้องดูแลให้สะอาดและมิให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง   

(๗) มีสายฉีดน้ําชําระหรือภาชนะตักน้ํา  หรือจัดให้มีกระดาษชําระอย่างเพียงพอ 

(๘) มีสบู่หรือน้ํายาล้างมือ 

(๙) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่น 

(๑๐) มีอ่างล้างมือที่สะอาดและต้องมีระบบการดักกลิ่น  พร้อมก๊อกน้ํา 

(๑๑) มีโถส้วมแบบนั่งยองหรือแบบนั่งราบ  ถ้าเป็นโถส้วมแบบนั่งยอง  ให้ที่วางเท้าของโถส้วม 

สูงกว่าพื้นห้องได้ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  ในกรณีมีความจําเป็น  ให้ที่วางเท้าของโถส้วมสูงกว่าพื้นห้องเกิน   

๕  เซนติเมตร  และให้มีพื้นที่ด้านข้างของโถส้วมอย่างเพียงพอ 

(๑๒) ในกรณีที่มีท่อระบายอุจจาระ  ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  

และมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐  ส่วน 

(๑๓) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตรที่ฐานส้วม  หรือที่

ท่อส่งส่ิงปฏิกูลซ่ึงอยู่ใกล้กับโถส้วม  โดยให้เดินท่อออกไปด้านนอกผนัง 

(๑๔) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  หรือมีท่อรับสิ่งปฏิกูลส่งไปยังระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม   

ทั้งนี้  ให้ประเภทและขนาดของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่  และค่ามาตรฐานของน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ออกจากระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 

แบบติดกับที่หรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม  เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ 

ในขณะเดียวกันไม่ต่ํากว่ายี่สิบคน  และเจ้าของสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซสําหรับ 

ยานพาหนะ  ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะซ่ึงเปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการใช้ได้ตลอดระยะเวลา 

ที่ให้บริการ  และต้องจัดให้มีเครื่องสุขภัณฑ์ตามจํานวนอันสมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้   

ดังต่อไปนี้ 

144



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 

และสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น 
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะ”  หมายความว่า  ส้วมที่สร้างด้วยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  

มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักที่ป้องกันสัตว์และแมลงซ่ึงเป็นพาหะนําโรคได้  
และไม่มีกล่ินเหม็นหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญต่อผู้ใช้รวมทั้งผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  และต้องไม่ซึม
หรือปนเป้ือนแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 

ข้อ ๔ ห้องส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง  และต้องมีความกว้าง 

ภายในไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  แต่ถ้าห้องอาบน้ําและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน  ต้องมีขนาด
พื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  ตารางเมตร 

หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) มีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ําสุดของคานหรือเพดานหรือส่ิงอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดาน

ต้องไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  ทั้งที่มีและไม่มีระบบปรับอากาศ 

(๓) มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง  หรือมีพัดลมระบายอากาศในจํานวน 

ที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ 

(๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 

(๕) มีความลาดเอียงของพื้นห้องไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  ส่วน  และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ใน

ตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 

(๖) มีน้ําใช้ที่สะอาดและเพียงพอ  ถ้ามีภาชนะเก็บกักน้ํา  ต้องดูแลให้สะอาดและมิให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง   

(๗) มีสายฉีดน้ําชําระหรือภาชนะตักน้ํา  หรือจัดให้มีกระดาษชําระอย่างเพียงพอ 

(๘) มีสบู่หรือน้ํายาล้างมือ 

(๙) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่น 

(๑๐) มีอ่างล้างมือที่สะอาดและต้องมีระบบการดักกลิ่น  พร้อมก๊อกน้ํา 

(๑๑) มีโถส้วมแบบนั่งยองหรือแบบนั่งราบ  ถ้าเป็นโถส้วมแบบนั่งยอง  ให้ที่วางเท้าของโถส้วม 

สูงกว่าพื้นห้องได้ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  ในกรณีมีความจําเป็น  ให้ที่วางเท้าของโถส้วมสูงกว่าพื้นห้องเกิน   

๕  เซนติเมตร  และให้มีพื้นที่ด้านข้างของโถส้วมอย่างเพียงพอ 

(๑๒) ในกรณีที่มีท่อระบายอุจจาระ  ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  

และมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐  ส่วน 

(๑๓) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เซนติเมตรที่ฐานส้วม  หรือที่

ท่อส่งส่ิงปฏิกูลซ่ึงอยู่ใกล้กับโถส้วม  โดยให้เดินท่อออกไปด้านนอกผนัง 

(๑๔) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  หรือมีท่อรับสิ่งปฏิกูลส่งไปยังระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม   

ทั้งนี้  ให้ประเภทและขนาดของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบ 

กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  และค่ามาตรฐานของน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ออกจากระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 

แบบติดกับที่หรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม  เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ 

ในขณะเดียวกันไม่ต่ํากว่ายี่สิบคน  และเจ้าของสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซสําหรับ 

ยานพาหนะ  ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะซ่ึงเปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการใช้ได้ตลอดระยะเวลา 

ที่ให้บริการ  และต้องจัดให้มีเครื่องสุขภัณฑ์ตามจํานวนอันสมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้   

ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) สําหรับร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 

(๒) สําหรับสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ 

ข้อ ๖ ให้ร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ใน
ขณะเดียวกันไม่ต่ํากว่ายี่สิบคน  และสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ
ซ่ึงประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิทยา  บุรณศิร ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

จํานวนที่น่ังสําหรับลูกค้า 
(ที่น่ัง) 

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง 
ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

ที่ปัสสาวะ 
(ที่) 

ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

๒๐ - ๓๐   ให้มีส้วม  ๑  ที่  อ่างล้างมือ  ๑  ที่  และที่ปสัสาวะ  ๑  ที่ 
ใช้ร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

๓๑ - ๕๐   
๕๑ - ๗๐   
๗๑ - ๑๐๐   

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๒ 
๔ 
๖ 

๑ 
๒ 
๓ 

มากกว่า  ๑๐๐ ให้เพิ่มส้วม  อ่างล้างมือและทีป่ัสสาวะ  อย่างละ  ๑  ที่  ทั้งห้องส้วมชายและ
ห้องส้วมหญิง  ต่อจํานวนที่น่ัง  สําหรบัจํานวนที่น่ังสําหรบัลกูค้าที่เพิ่มข้ึนทุกๆ  
๓๐  ที่น่ัง 

จํานวนตู้จ่ายนํ้ามันเช้ือเพลงิ 
หรือก๊าซ 
(ตู้จ่าย) 

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง 
ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

ที่ปัสสาวะ 
(ที่) 

ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

๑ - ๔   
๕ - ๘   

ต้ังแต่  ๙  ตู้จ่ายข้ึนไป 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๒ 
๔ 
๖ 

๑ 
๒ 
๓ 

หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรปรับปรุงการกําหนดสุขลักษณะของส้วมในร้ายจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องด่ืม 
ซึ่งจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบคนและในสถานีบริการการจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
หรือก๊าชสําหรับยานพาหนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) สําหรับร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 

(๒) สําหรับสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ 

ข้อ ๖ ให้ร้านจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ใน
ขณะเดียวกันไม่ต่ํากว่ายี่สิบคน  และสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ
ซ่ึงประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิทยา  บุรณศิร ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

จํานวนที่น่ังสําหรับลูกค้า 
(ที่น่ัง) 

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง 
ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

ที่ปัสสาวะ 
(ที่) 

ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

๒๐ - ๓๐   ใหม้ีส้วม  ๑  ที่  อ่างล้างมือ  ๑  ที่  และที่ปสัสาวะ  ๑  ที่ 
ใช้ร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

๓๑ - ๕๐   
๕๑ - ๗๐   
๗๑ - ๑๐๐   

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๒ 
๔ 
๖ 

๑ 
๒ 
๓ 

มากกว่า  ๑๐๐ ให้เพิ่มส้วม  อ่างล้างมือและทีป่ัสสาวะ  อย่างละ  ๑  ที่  ทั้งห้องส้วมชายและ
ห้องส้วมหญิง  ต่อจํานวนที่น่ัง  สําหรบัจํานวนที่น่ังสําหรบัลกูค้าที่เพิ่มข้ึนทุกๆ  
๓๐  ที่น่ัง 

จํานวนตู้จ่ายนํ้ามันเช้ือเพลงิ 
หรือก๊าซ 
(ตู้จ่าย) 

ห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง 
ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

ที่ปัสสาวะ 
(ที่) 

ส้วม 
(ที่) 

อ่างล้างมือ 
(ที่) 

๑ - ๔   
๕ - ๘   

ต้ังแต่  ๙  ตู้จ่ายข้ึนไป 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๑ 
๒ 
๓ 

๒ 
๔ 
๖ 

๑ 
๒ 
๓ 

หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรปรับปรุงการกําหนดสุขลักษณะของส้วมในร้ายจําหน่ายอาหารและหรือเครื่องด่ืม 
ซึ่งจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบคนและในสถานีบริการการจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
หรือก๊าชสําหรับยานพาหนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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ภาคผนวก 3.6
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๙  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๙  หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สรางดวยวัสดุทนทาน  และทําความสะอาดงาย 
(๒) ระยะด่ิงระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนตํ่าสุดตองไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  เมตร 

หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง  หรือมีพัดลมระบายอากาศได
เพียงพอ 

(๔) พื้นหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐๐  สวน  และมีจุดระบาย
น้ําทิ้งอยูในตําแหนงตํ่าสุดบนพื้นหอง 

(๕) ในกรณีที่มีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  
และมีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐  สวน 

(๖) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒.๕๐  เซนติเมตร  และมีความสูง 
อยูในระดับที่กลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 

(๗) ที่ปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล 
(๘) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น  การจะจัดใหมีหองสวม 

และที่ปสสาวะในชั้นใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๙) ในกรณีที่หองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน  ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของหอง

ไมนอยกวา  ๑.๕๐  ตารางเมตร  แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน  ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหอง
ไมนอยกวา  ๐.๙๐  ตารางเมตร  และมีความกวางภายในไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๙  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ัง
ระบบการปองกันอัคคีภัย  และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไว
โดยเฉพาะแลว  ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  เวนแต 
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ  และมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับเร่ืองดังกลาวไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ือง
ดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกตารางที่  ๒  ทายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชตารางทายกฎกระทรวงนี้แทน 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๕)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๙  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๙  หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สรางดวยวัสดุทนทาน  และทําความสะอาดงาย 
(๒) ระยะด่ิงระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนตํ่าสุดตองไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  เมตร 

หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง  หรือมีพัดลมระบายอากาศได
เพียงพอ 

(๔) พื้นหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐๐  สวน  และมีจุดระบาย
น้ําทิ้งอยูในตําแหนงตํ่าสุดบนพื้นหอง 

(๕) ในกรณีที่มีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  
และมีความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐  สวน 

(๖) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒.๕๐  เซนติเมตร  และมีความสูง 
อยูในระดับที่กลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 

(๗) ที่ปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล 
(๘) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น  การจะจัดใหมีหองสวม 

และที่ปสสาวะในชั้นใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๙) ในกรณีที่หองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน  ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของหอง

ไมนอยกวา  ๑.๕๐  ตารางเมตร  แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน  ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหอง
ไมนอยกวา  ๐.๙๐  ตารางเมตร  และมีความกวางภายในไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๙  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ัง
ระบบการปองกันอัคคีภัย  และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไว
โดยเฉพาะแลว  ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  เวนแต 
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ  และมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับเร่ืองดังกลาวไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ือง
ดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกตารางที่  ๒  ทายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชตารางทายกฎกระทรวงนี้แทน 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสรางไวกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหากจะมีการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว  ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุพล  ฟองงาม 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสรางไวกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  แตหากจะมีการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว  ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุพล  ฟองงาม 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒ จํานวนหองน้าํและหองสวมของอาคาร

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

(๑) อาคารอยูอาศัย    ตอ ๑ หลัง ๑ - ๑ -
(๒) หองแถวหรอืตึกแถว
      ไมวาจะใชเพ่ือการ
      พาณิชยหรือพักอาศัย  

   (๑) ตอพ้ืนทีอ่าคารทุกชั้นรวมกนัแตละคูหา
ไมเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร
   (๒) ตอพ้ืนทีอ่าคารทกุชัน้รวมกันแตละคหูา
เกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร
   (๓) ตอหนึง่คูหา ในกรณีที่สงูเกินสามชัน้ 

๑

๒

๒ 

-

๑

๑

-

๑

๑ 

-

-

- 
(๓) โรงงานตามกฎหมาย
      วาดวยโรงงาน  

   (๑) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกนิ ๑๕ คน
   (๒) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกนิ ๑๕ คน
   (๓) ตอจํานวนคนงานชาย ตั้งแต ๑๖ คน
แตไมเกนิ ๔๐ คน
   (๔) ตอจํานวนคนงานหญิง ตั้งแต ๑๖ คน
แตไมเกนิ ๔๐ คน
   (๕) ตอจํานวนคนงานชาย ตัง้แต ๔๑ คน
แตไมเกนิ ๘๐ คน
   (๖) ตอจํานวนคนงานหญงิ ตัง้แต ๔๑ คน
แตไมเกนิ ๘๐ คน
   จํานวนคนงานทีเ่กินตาม (๕) และ (๖) ใหเพ่ิม
อยางละ ๑ ที่ ตอจํานวนคนงานทุก ๕๐ คน

๑
๒
๒

๔

๓

๖ 

๑
-
๒

-

๓

-

๑
๑
๒

๒

๓

๓
 

๑
๑
๒

๒

๓

๓ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมาย
      วาดวยโรงแรม และ
      บานเชาพักชั่วคราว  

   ตอหองพัก ๑ หองพัก ๑ - ๑ ๑

(๕) อาคารชุดตามกฎหมาย
      วาดวยอาคารชุด 

   ตอ ๑ ชดุ ๑ - ๑ ๑

(๖) หอพักตามกฎหมาย
      วาดวยหอพัก 

   ตอพ้ืนที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร ๑ - ๑ ๑

(๗) หอประชุมหรือ
       โรงมหรสพ 

   ตอพ้ืนทีอ่าคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือตอ ๑๐๐ คน
ที่กาํหนดใหใชสอยอาคารนัน้  ทั้งนี้ ใหถอืจํานวน
ที่มากกวาเปนเกณฑ
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง

๑
๓

๒
-

-
-

๑
๑
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๒ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

(๘) สถานศึกษา    (๑) ตอจํานวนนกัเรียน นกัศึกษาชาย ๕๐ คน
สําหรับจํานวนนกัเรียน นกัศึกษาชายไมเกนิ ๕๐๐ คน
   สวนที่เกนิ ๕๐๐ คน ใหเพ่ิมอยางละ ๑ ที ่ตอ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาชายทกุ ๑๐๐ คน
   (๒) ตอจํานวนนกัเรียน นักศึกษาหญิง ๕๐ คน
สําหรับจํานวนนักเรียน นกัศึกษาหญิงไมเกิน ๕๐๐ คน
   สวนที่เกนิ ๕๐๐ คน ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ๒ ที่
และอางลางมอื ๑ ที่ ตอจํานวนนกัเรียน นกัศึกษาหญิง
ทุก ๑๐๐ คน

๑

๒ 

๑ 

-

-

-

๑

๑

(๙) สํานกังาน    ตอพ้ืนที่อาคาร ๓๐๐ ตารางเมตร
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง

๑
๓

๒
-

-
-

๑
๑

(๑๐) ภัตตาคาร รานจําหนาย
        อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

   (๑) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้โตะอาหารนอยกวา
๓๐ ตารางเมตร หรือจํานวนที่นัง่นอยกวา ๒๐ ที่นัง่
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
   (ใชรวมกนัระหวางผูชายและผูหญิง) 

๑ - - ๑

    (๒) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา
๓๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๕ ตารางเมตร หรือ
จํานวนที่นัง่ต้ังแต ๒๐ ทีน่ั่งข้ึนไป แตไมเกิน ๓๐ 
ท่ีนั่ง  ท้ังนี้ ใหถือจํานวนท่ีมากกวาเปนเกณฑ
   (ใชรวมกนัระหวางผูชายและผูหญิง) 

๑ ๑ - ๑

    (๓) ตอพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชตั้งโตะอาหารมากกวา 
๔๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร หรือ
จํานวนท่ีนั่งตัง้แต ๓๑ ท่ีนั่งขึน้ไป แตไมเกิน ๕๐ 
ท่ีนั่ง  ท้ังนี้ ใหถือจํานวนท่ีมากกวาเปนเกณฑ  

   

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
    (๔) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้โตะอาหารมากกวา
๗๕ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๑๐๕ ตารางเมตร หรือ
จํานวนทีน่ัง่ตัง้แต ๕๑ ทีน่ัง่ข้ึนไป แตไมเกนิ ๗๐ ที่นัง่
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
 

๑
๒ 

๑
-

-
-

๑
๑
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๓ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง 

๒
๔

๒
-

-
-

๒
๒

    (๕) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้โตะอาหารมากกวา
๑๐๕ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๑๕๐ ตารางเมตร
หรือจํานวนทีน่ั่งตัง้แต ๗๑ ทีน่ั่งข้ึนไป แตไมเกนิ
๑๐๐ ที่นัง่  ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
   สวนที่เกนิตาม (๕) ใหเพ่ิมอยางละ ๑ ที่ สําหรับ
ผูชาย และอยางละ ๑ ที่ สําหรับผูหญิง ตอพ้ืนที่อาคาร
ที่ใชตัง้โตะอาหารทกุ ๑๕๐ ตารางเมตร หรือจํานวน
ที่นัง่ทกุ ๑๐๐ ที่นัง่  ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวา
เปนเกณฑ 

๓
๖ 

๓
-

-
-

๓
๓

(๑๑) อาคารพาณิชย    (๑) ตอพ้ืนทีอ่าคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สาํหรับ
ผูชาย
   พ้ืนทีอ่าคารสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป
ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ๑ ที่ ที่ถายปสสาวะ ๒ ที่
และอางลางมือ ๑ ที่ ตอพ้ืนที่อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร 

๑ ๒ - ๑

    (๒) ตอพ้ืนทีอ่าคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สําหรับ
ผูหญิง
   พ้ืนทีอ่าคารสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป
ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ๒ ที ่และอางลางมือ ๑ ที่
ตอพ้ืนทีอ่าคาร ๖๐๐ ตารางเมตร 

๓ - - ๑ 

(๑๒) สถานทีเ่ก็บสินคา    ตอพ้ืนที่อาคาร ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง

๑
๒

๑
-

-
-

๑
๑

(๑๓) สถานพยาบาลตาม
        กฎหมายวาดวยสถาน
        พยาบาล 

   (๑) ตอพ้ืนทีอ่าคารเฉพาะในสวนของผูปวย
ไมคางคนื (ผูปวยนอก) และที่เปดใหบรกิารแก
ประชาชนที่มาติดตอทุก ๒๐๐ ตารางเมตร
         (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง

๒
๔

๒
-

-
-

๑
๑
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๔ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

   (๒) ตอจํานวนเตียงสาํหรับผูปวยคางคนื
(ผูปวยใน) ทุก ๕ เตียง
   (๓) สวนบรกิารบําบัดรักษา เชน หองคลอด
หองผาตัด หองผูปวยภาวะวิกฤต หองผูปวยภาวะ
วิกฤตโรคหัวใจ ใหมีจํานวนหองน้าํและหองสวม
ที่เหมาะสมตอการประกอบโรคศิลปะ และ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑ ๑ ๑ ๑

(๑๔) สถานบรกิารตาม
        กฎหมายวาดวยสถาน
        บรกิาร 

   ตอพ้ืนที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง

๑
๓

๒
-

-
-

๑
๑

(๑๕) อาคารสถานีขนสง
        มวลชน 

   ตอพ้ืนที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง 

๒
๖

๔
-

-
-

๑
๑

(๑๖) อาคารที่จอดรถสําหรับ
        บุคคลทั่วไป 

   ตอพ้ืนที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง 

๒
๖

๔
-

-
-

๑
๑

(๑๗) สถานกีฬาในรม    ตอพ้ืนทีอ่าคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือตอ ๑๐๐ คน
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 
   (๑) สําหรับผูชาย
   (๒) สาํหรับผูหญิง

๑
๓

๒
-

-
-

๑
๑

(๑๘) ตลาดตามกฎหมาย
        วาดวยการสาธารณสุข 

   (๑) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้แผงไมเกนิ
๑๐๐ ตารางเมตร หรือจํานวนแผงไมเกนิ ๕๐ แผง
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
   (๒) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตั้งแผงเกิน  

๑
๒

๑
-

-
-

๑
(ใช

รวมกัน)
 ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร

หรือจํานวนแผงเกนิ ๕๐ แผง แตไมเกิน ๑๐๐ แผง
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย 
         (ข) สาํหรับผูหญิง
 

๒
๔

๒
-

-
-

๑
๑
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๕ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

    (๓) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชตัง้แผงเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร
แตไมเกนิ ๔๐๐ ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน
๑๐๐ แผง แตไมเกิน ๒๐๐ แผง  ทั้งนี้ ใหถือจํานวน
ที่มากกวาเปนเกณฑ
         (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง 

๓
๖ 

๓
- 

-
- 

๑
๑ 

    (๔) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้แผงเกิน ๔๐๐ 
ตารางเมตร แตไมเกนิ ๖๐๐ ตารางเมตร หรือ
จํานวนแผงเกิน ๒๐๐ แผง แตไมเกิน ๓๐๐ แผง
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง 

๔
๘ 

๔
- 

-
- 

๒
๒ 

    (๕) ตอพ้ืนทีอ่าคารที่ใชตัง้แผงเกิน ๖๐๐ 
ตารางเมตร แตไมเกนิ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ
จํานวนแผงเกิน ๓๐๐ แผง แตไมเกนิ ๕๐๐ แผง
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง

๕
๑๐

๕
-

-
-

๒
๒

    (๖) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร แตไมเกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ
จํานวนแผงเกิน ๕๐๐ แผง แตไมเกนิ ๑,๐๐๐ แผง
ทั้งนี้ ใหถอืจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ 

    

          (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
   สวนที่เกนิตาม (๖) ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระและ
ที่ถายปสสาวะอยางละ ๑ ที่ สาํหรับผูชาย และ
หองถายอุจจาระอยางละ ๒ ที่ สําหรับผูหญิง ตอ
จํานวนพืน้ทีอ่าคารที่ใชตัง้แผงทุก ๔๐๐ ตารางเมตร
หรือทกุ ๒๐๐ แผง และใหเพ่ิมอางลางมอือยางละ
๑ ที่ ตอจํานวนพื้นทีอ่าคารที่ใชตั้งแผงทกุ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทกุ ๕๐๐ แผง
 

๗
๑๔

๗
-

-
-

๓
๓
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๖ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

(๑๙) สถานีบรกิารน้ํามัน
        เชือ้เพลงิตามกฎหมาย
        วาดวยการควบคมุ
        น้าํมนัเชื้อเพลงิ และ
        สถานีบรกิารกาซ
        ตามกฎหมายวาดวย
        การบรรจกุาซ
        ปโตรเลียมเหลว 

   (๑) ตอจํานวนตูจายไมเกนิ ๔ ตูจาย
         (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
   (๒) ตอจํานวนตูจายตั้งแต ๕ ตูจาย แตไมเกิน
๘ ตูจาย 
         (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง
   (๓) ตอจํานวนตูจายตัง้แต ๙ ตูจายข้ึนไป
         (ก) สาํหรับผูชาย
         (ข) สาํหรับผูหญิง 

๑
๒

๒
๔

๓
๖

๑
-

๒
-

๓
-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๒
๒

๓
๓

(๒๐) อาคารชั่วคราวประเภท
        อาคารที่พักคนงาน 
        หรือลักษณะอืน่ที่
        คลายคลึงกัน หรือเพ่ือ
        แทนอาคารเดมิทีถ่กู
        ทําลายหรอืทาํให
        เสียหายจากภัย
        ธรรมชาติหรือเพลิงไหม 

   (๑) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย
ไมเกนิ ๑๕ คน
   (๒) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง
ไมเกนิ ๑๕ คน
   (๓) ตอจํานวนคนงานชายหรอืผูอยูอาศัยชาย
ตั้งแต ๑๖ คน แตไมเกิน ๔๐ คน
   (๔) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอย ูอาศัยหญิง
ตั้งแต ๑๖ คน แตไมเกิน ๔๐ คน
   (๕) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอย ูอาศัยชาย
ตั้งแต ๔๑ คน แตไมเกนิ ๘๐ คน
   (๖) ตอจํานวนคนงานหญงิหรือผูอย ูอาศัยหญิง
ตั้งแต ๔๑ คน แตไมเกนิ ๘๐ คน
   จํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยทีเ่กนิตาม (๕)
และ (๖) ใหเพ่ิมอยางละ ๑ ที่ตอจํานวนคนงาน
หรือผูอยูอาศัยทกุ ๕๐ คน 

๑

๑

๒

๒

๓

๓

-

-

-

-

-

- 

๑

๑

๒

๒

๓

๓ 

๑

๑

๑

๑

๑

๑

(๒๑) อาคารอืน่นอกจาก 
        (๑) - (๒๐) ทีม่ี
        คนทาํงานอยูใน
        อาคารนัน้
 

   (๑) ตอจํานวนผูชายไมเกนิ ๑๕ คน
   (๒) ตอจํานวนผูหญิง ไมเกิน ๑๕ คน
   (๓) ตอจํานวนผูชายตั้งแต ๑๖ คน แตไมเกนิ
๔๐ คน
   (๔) ตอจํานวนผูหญิงต้ังแต ๑๖ คน แตไมเกนิ
๔๐ คน

๒
๓
๒

๔

๑
-
๒

-

๑
๑
๒

๒

๑
๑
๒

๒
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๗ 
 

หองสวม
ชนิดหรอืประเภทของอาคาร เกณฑการกาํหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้าํ
อาง

ลางมอื

   (๕) ตอจํานวนผูชายตัง้แต ๔๑ คน แตไมเกนิ
๘๐ คน
   (๖) ตอจํานวนผูหญิงตัง้แต ๔๑ คน แตไมเกนิ
๘๐ คน
   จํานวนลกูจางที่เกินตาม (๕) และ (๖) ใหเพ่ิม
อยางละ ๑ ที่ ตอจํานวนลูกจางทกุ ๕๐ คน

 

๓

๖

๓

-

๓

๓

๓

๓
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันไดมีการกําหนดรายละเอียด
ในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวมไวในกฎหมายหลายฉบับและมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไป   
ทําใหเกิดปญหาและความยุงยากแกผูประกอบกิจการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ  คณะรัฐมนตรี 
จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  ใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวม
ในอาคารประเภทตาง ๆ  ไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เพื่อกําหนดใหเปนกฎหมายกลาง  และให
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของใชอางอิงได  ซ่ึงจะชวยใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
สมควรกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในอาคารประเภทตาง ๆ  ตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ในสวน 
ที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันไดมีการกําหนดรายละเอียด
ในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวมไวในกฎหมายหลายฉบับและมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไป   
ทําใหเกิดปญหาและความยุงยากแกผูประกอบกิจการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ  คณะรัฐมนตรี 
จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  ใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวม
ในอาคารประเภทตาง ๆ  ไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เพื่อกําหนดใหเปนกฎหมายกลาง  และให
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของใชอางอิงได  ซ่ึงจะชวยใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
สมควรกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในอาคารประเภทตาง ๆ  ตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ในสวน 
ที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

ภาคผนวก 3.7
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�า้ทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนข้ึนไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 

หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนข้ึนไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 

หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 

หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 

หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 

การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เก่ียวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับไดมีการแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด  โดยใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูใหความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐาน 
การระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไวแทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด 
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคาร 

เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   
ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ภาคผนวก 3.8
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)   
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา 
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา 
(๑) อาคารชดุที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนข้ึนไป 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๒๐๐  หองนอนข้ึนไป 
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย 

สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕)  อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖)  อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 

การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เก่ียวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับไดมีการแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด  โดยใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูใหความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐาน 
การระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไวแทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด 
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคาร 

เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   
ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)   
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา 
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา 
(๑) อาคารชดุที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนข้ึนไป 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๒๐๐  หองนอนข้ึนไป 
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย 

สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕)  อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖)  อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย  เพื่อใหเปนไปตาม 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แตทั้งนี้  หามมิให 
ใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๓ ใหอาคารตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู 
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
หรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท  ก.  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

1

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีท่ีวางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ

แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีท่ี

วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบ
ครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือ
ลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน

หมวด 1
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย

ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน

ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวล
ชน ท่ีจอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน

(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้นขึ้นไป

ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง

อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดตลอดเวลา
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 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย  เพื่อใหเปนไปตาม 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แตทั้งนี้  หามมิให 
ใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๓ ใหอาคารตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู 
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
หรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท  ก.  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เร่ือง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

1

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีท่ีวางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ

แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีท่ี

วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบ
ครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือ
ลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน

หมวด 1
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย

ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน

ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวล
ชน ท่ีจอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน

(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้นขึ้นไป

ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง

อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง

การติดต้ังเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดตลอดเวลา

ภาคผนวก 3.9
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

2

ขอ 4 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติด
ตั้งอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา

หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายใน
อาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา

ขอ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหน่ึง ท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย

ขอ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ

ทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหหนีไฟ

ขอ 7 อาคารตามขอ 2(2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารตามขอ 2(4) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

หมวด 2
แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม

ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองน้ําและหองสวมไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตา
รางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้

จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ําที่ตองจัดใหมี แมวาอาคารนั้นจะมี
พ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม

ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีหองน้ํา
และหองสวมเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถือจํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางดังกลาวเปนหลัก

1 ขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร
(3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
(4) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน

ตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหอง
(5) ในกรณีท่ีมีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และมีความลาด

เอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
(6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับที่กล่ิน

เหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(7) ท่ีปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล

                                               
1 ขอ 9 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

กฎกระทรวง
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(8) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะในชั้น
ใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม

(9) ในกรณีท่ีหองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพื้นท่ีภายในของหองไมนอยกวา 
1.50 ตารางเมตร แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหองไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร และมี
ความกวางภายในไมนอยกวา 90 เซนติเมตร

ขอ 10 บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา 10 เมตร เวน
แตสวมที่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 3
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได

ขอ 13 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตู หนาตาง 
หรือชองระบายอากาศดานติดกบัอากาศภายนอกเปนพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่ของหองนั้น ท้ังนี้ ไมนับรวม
พ้ืนที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกอาคารหรือสถานที่ท่ีใชเก็บของหรือสินคา

ขอ 14 ในกรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดย
วิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยพ้ืนที่นั้น และการระบายอากาศตอง
มีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงท่ีเกิดของ
กล่ิน ควัน หรือกาซ ท่ีตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 15 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาใน
พ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทาย
กฎกระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 16 ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร

การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
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ขอ 4 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติด
ตั้งอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา

หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายใน
อาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา

ขอ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหน่ึง ท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย

ขอ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใชมือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ

ทราบอยางทั่วถึงเพ่ือใหหนีไฟ

ขอ 7 อาคารตามขอ 2(2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารตามขอ 2(4) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณท่ีอยูในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

หมวด 2
แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม

ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองน้ําและหองสวมไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตา
รางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้

จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ําที่ตองจัดใหมี แมวาอาคารนั้นจะมี
พ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม

ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีหองน้ํา
และหองสวมเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถือจํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางดังกลาวเปนหลัก

1 ขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร
(3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
(4) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน

ตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหอง
(5) ในกรณีท่ีมีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และมีความลาด

เอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
(6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับที่กล่ิน

เหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(7) ท่ีปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล

                                               
1 ขอ 9 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(8) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะในชั้น
ใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม

(9) ในกรณีท่ีหองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพ้ืนท่ีภายในของหองไมนอยกวา 
1.50 ตารางเมตร แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหองไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร และมี
ความกวางภายในไมนอยกวา 90 เซนติเมตร

ขอ 10 บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงนํ้าสาธารณะ ไมนอยกวา 10 เมตร เวน
แตสวมที่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 3
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมท่ีกําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได

ขอ 13 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตู หนาตาง 
หรือชองระบายอากาศดานติดกบัอากาศภายนอกเปนพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่ของหองนั้น ท้ังนี้ ไมนับรวม
พ้ืนที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกอาคารหรือสถานที่ท่ีใชเก็บของหรือสินคา

ขอ 14 ในกรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดย
วิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยพ้ืนที่นั้น และการระบายอากาศตอง
มีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงท่ีเกิดของ
กล่ิน ควัน หรือกาซ ท่ีตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 15 ในกรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาใน
พ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทาย
กฎกระทรวงนี้

สถานที่อื่นท่ีมิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 16 ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร

การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
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ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน 
หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเคร่ืองกําเนิดไฟ
ฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน 
หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซ.ีซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบส่ือ
สาร และเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด

ขอ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูยื่นคําขอจะตองแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศสําหรับ
อาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย

2 ขอ 19 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคี
ภัย และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น

ขอ 20 อาคารตามขอ 2 ท่ีไดกอสรางไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือเปล่ียน
การใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
แบบและจํานวนของหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน เพ่ือประโยชน แหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผัง
เมือง ดังน้ัน สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวน และระบบดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537

                                               
2 ขอ 19 ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

กฎกระทรวง
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5

ตารางท่ี 1  ชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา

(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว (1) น้ําอัดความดัน 10 ลิตร
และบานแฝด ท่ีมีความสูง (2) กรด-โซดา 10 ลิตร
ไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี 10 ลิตร

(4) กาซคารบอนไดออกไซด 3 กิโลกรัม
(5) ผงเคมีแหง 3 กิโลกรัม
(6) เฮลอน (HALON 1211) 3 กิโลกรัม

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (1) โฟมเคมี 10 ลิตร
(2) กาซคารบอนไดออกไซด 4 กิโลกรัม
(3) ผงเคมีแหง 4 กิโลกรัม
(4) เฮลอน (HALON 1211) 4 กิโลกรัม

3 ตารางท่ี 2  จํานวนหองนํ้าและหองสวมของอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) อาคารอยูอาศัย ตอ 1 หลัง 1 - 1 -
(1) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร
1 - - -

(2) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง
เมตร

2 1 1 -

(2) หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพ่ือการ
พาณิชยหรือพักอาศัย

(3) ตอหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น 2 1 1 -
(1) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน 1 1 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน 2 - 1 1

(3) โรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน

(3) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3
(6) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนคนงานทุก 50 คน

6 - 3 3

(4) โรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรมและบานเชา
พักชั่วคราว

ตอหองพัก 1 หองพัก 1 - 1 1

                                               
3 ตารางที่ 2 ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชตารางใหมแทนดังที่พิมพไวแลว172



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

4

ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน 
หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเคร่ืองกําเนิดไฟ
ฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน 
หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซ.ีซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบส่ือ
สาร และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด

ขอ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูยื่นคําขอจะตองแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศสําหรับ
อาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย

2 ขอ 19 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคี
ภัย และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น

ขอ 20 อาคารตามขอ 2 ท่ีไดกอสรางไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือเปล่ียน
การใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
แบบและจํานวนของหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน เพ่ือประโยชน แหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และการผัง
เมือง ดังนั้น สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวน และระบบดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537

                                               
2 ขอ 19 ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

5

ตารางท่ี 1  ชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา

(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว (1) น้ําอัดความดัน 10 ลิตร
และบานแฝด ท่ีมีความสูง (2) กรด-โซดา 10 ลิตร
ไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี 10 ลิตร

(4) กาซคารบอนไดออกไซด 3 กิโลกรัม
(5) ผงเคมีแหง 3 กิโลกรัม
(6) เฮลอน (HALON 1211) 3 กิโลกรัม

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (1) โฟมเคมี 10 ลิตร
(2) กาซคารบอนไดออกไซด 4 กิโลกรัม
(3) ผงเคมีแหง 4 กิโลกรัม
(4) เฮลอน (HALON 1211) 4 กิโลกรัม

3 ตารางท่ี 2  จํานวนหองนํ้าและหองสวมของอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) อาคารอยูอาศัย ตอ 1 หลัง 1 - 1 -
(1) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร
1 - - -

(2) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง
เมตร

2 1 1 -

(2) หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพ่ือการ
พาณิชยหรือพักอาศัย

(3) ตอหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น 2 1 1 -
(1) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน 1 1 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน 2 - 1 1

(3) โรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน

(3) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3
(6) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนคนงานทุก 50 คน

6 - 3 3

(4) โรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรมและบานเชา
พักชั่วคราว

ตอหองพัก 1 หองพัก 1 - 1 1

                                               
3 ตารางที่ 2 ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชตารางใหมแทนดังที่พิมพไวแลว 173



 

 

 

 

 

ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได 

_____________________________________ 

 กรมอนามัย เห็นควรปรับปรุงเกณฑคุณภาพน้ําประปา พ.ศ.2543 ท่ียึดถือเปนเกณฑรับรองคุณภาพ

น้ําประปาดื่มได เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัยท่ีตองการใหประชาชนมีน้ําบริโภคท่ีสะอาด

ปลอดภัย อันจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงกําหนดเกณฑคุณภาพน้ําประปาข้ึนเพ่ือรับรองเปน

น้ําประปาดื่มไดโดยตองมีคุณภาพไมดอยไปกวาขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 

 

หมวดท่ี 1 

1   คุณภาพน้ําทางกายภาพ 

 -  ความเปนกรด - ดาง (pH) ตองมีคาอยูระหวาง 6.5 – 8.5 

      -  ความขุน (Turbidity) ตองมีคาไมเกิน 5 เอ็นทียู 

      -  สี (Colour) ตองมีคาไมเกิน 15 หนวย แพลทินัม-โคบอลต 

 2  คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป 

-  สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย(Total Dissolved Solids) ตองมีคาไมเกิน 1,000  

    มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ความกระดาง (Hardness) ตองมีคาไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ซัลเฟต (SO=
4 ) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  คลอไรด(Cl- ) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ไนเตรท (NO-
3 as NO-

3) ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ฟลูออไรด (F-) ตองมีคาไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร 

 3 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 

-  เหล็ก (Fe) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  แมงกานีส (Mn) ตองมีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ทองแดง (Cu) ตองมีคาไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  สังกะสี (Zn) ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 4 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ีเปนพิษ 

-  ตะก่ัว (Pb) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  โครเมียม (Cr) ตองมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  แคดเมียม (Cd) ตองมีคาไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

ภาคผนวก 3.10
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน�้าประปาดื่มได้

-  สารหน ู(As) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ปรอท (Hg) ตองมีคาไมเกิน 0.001มิลลิกรัม/ลิตร 

 5 คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย 

-  แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform bacteria) ตองตรวจไมพบในตัวอยาง  

   100  ลูกบาศกเซนติเมตร 

-  แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม(Faecal coliform bacteria) ตองตรวจไมพบในตัวอยาง  

   100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

หมวดท่ี 2 
 

  การตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางคุณภาพน้ําประปา ตามหมวด 1  จะตองเปนไปตามวิธีการ
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 -  ความเปนกรด - ดาง (pH) ตองมีคาอยูระหวาง 6.5 – 8.5 
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      -  สี (Colour) ตองมีคาไมเกิน 15 หนวย แพลทินัม-โคบอลต 

 2  คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป 

-  สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย(Total Dissolved Solids) ตองมีคาไมเกิน 1,000  

    มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ความกระดาง (Hardness) ตองมีคาไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร 
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4 ) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร 
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3) ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ฟลูออไรด (F-) ตองมีคาไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร 

 3 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 

-  เหล็ก (Fe) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  แมงกานีส (Mn) ตองมีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  ทองแดง (Cu) ตองมีคาไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  สังกะสี (Zn) ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 4 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ีเปนพิษ 

-  ตะก่ัว (Pb) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  โครเมียม (Cr) ตองมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  แคดเมียม (Cd) ตองมีคาไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร 
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หนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005  APHA  

AWWA  WEF. 

 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  13   ตุลาคม  พ.ศ.  2553 

 

สมยศ   ดีรัศมี 

(นายสมยศ   ดีรัศมี) 

อธิบดีกรมอนามัย 
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เกณฑคุณภาพนํ้าประปาดื่มได ป พ.ศ. 2553 
 

 

หมายเหตุ  1.  คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กําหนดใหมีท่ี 

                   ปลายเสนทอ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา 

2. วิธีตรวจวิเคราะหเปนไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the   

 Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF.   

3. ประกาศกรมอนามัย  (13 ตุลาคม 2553) 
 
 

พารามิเตอร หนวยวัด เกณฑที่กําหนด  

คุณภาพนํ้าทางกายภาพ   

ความเปนกรด - ดาง (pH)  อยูระหวาง 6.5-8.5 

ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู ไมเกิน 5 

สี (Colour) แพลทินัม-โคบอลต ไมเกิน 15 

คุณภาพนํ้าทางเคมีทั่วไป   

สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย(TDS) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 1,000 

ความกระดาง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 500 

ซัลเฟต (SO=
4) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 250 

คลอไรด( Cl-) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 250 

ไนเตรท (NO-
3 as NO-

3)  มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 50 

ฟลูออไรด (F-) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.7 

คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักทั่วไป   

เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.5 

แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.3 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 1.0 

สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 3.0 

คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักสารเปนพิษ   

ตะก่ัว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.01 

โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.003 

สารหน ู(As) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.01 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.001 

คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย   

แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตองตรวจไมพบ 

แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal coliform bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตองตรวจไมพบ 
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เกณฑคุณภาพนํ้าประปาดื่มได ป พ.ศ. 2553 
 

 

หมายเหตุ  1.  คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กําหนดใหมีท่ี 

                   ปลายเสนทอ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา 

2. วิธีตรวจวิเคราะหเปนไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the   

 Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF.   

3. ประกาศกรมอนามัย  (13 ตุลาคม 2553) 
 
 

พารามิเตอร หนวยวัด เกณฑที่กําหนด  

คุณภาพนํ้าทางกายภาพ   

ความเปนกรด - ดาง (pH)  อยูระหวาง 6.5-8.5 

ความขุน (Turbidity) เอ็นทียู ไมเกิน 5 

สี (Colour) แพลทินัม-โคบอลต ไมเกิน 15 

คุณภาพนํ้าทางเคมีทั่วไป   

สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย(TDS) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 1,000 

ความกระดาง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 500 

ซัลเฟต (SO=
4) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 250 

คลอไรด( Cl-) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 250 

ไนเตรท (NO-
3 as NO-

3)  มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 50 

ฟลูออไรด (F-) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.7 

คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักทั่วไป   

เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.5 

แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.3 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 1.0 

สังกะส ี(Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 3.0 

คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักสารเปนพิษ   

ตะก่ัว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.01 

โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.003 

สารหน ู(As) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.01 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 0.001 

คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย   

แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม (Coliform bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตองตรวจไมพบ 

แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอรม (Faecal coliform bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตองตรวจไมพบ 

เทคนิคการใช้ชุดทดสอบ
   ชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ตัวอย่างอาหาร และมือ               
ผู สัมผัสอาหารหรือชุดตรวจสอบ อ.13 (SI  Medium) ใชสําหรับตรวจการปนเป อน                       
เชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณหรือมือ เปนวิธีการที่สะดวกสําหรับผูเก็บ
ตัวอย่างและสามารถอ่านผลการตรวจวิเคราะหดวยตนเอง โดยใชโคลิฟอรมแบคทีเรีย               
เปนตัวบ่งชี้สภาวะการปนเป อน โคลิฟอรมแบคทีเรียเปนเชื้อโรคที่มักพบอยู ่ในระบบ                         
ทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุ่นถึง 95% ดังนั้นถาตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย                         
ย่อมหมายความว่าอาหารหรือภาชนะอุปกรณที่ตรวจสอบนั้นอาจถูกปนเปอนดวยอุจจาระ
   หลักการทํางานของชุดทดสอบ คือ เมื่อโคลิฟอรมแบคทีเรียย่อยสลายน้ําตาล          
จากแลคโตสจะทําใหเกิดกรดและกาซขึ้น กรดทําให pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง จึงทําให
เกดิการเปลีย่นสีของตวัชีว้ดัจากสม่ีวงเปนสเีหลอืง ภายใน 17 ชัว่โมง แสดงว่ามเีชือ้โคลิฟอรม
แบคทีเรียในตัวอย่างที่ทดสอบเกินเกณฑชี้วัดคุณภาพทางแบคทีเรีย

ชุดอุปกรณการตรวจประกอบด้วย 
   1. นํ้ายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอรมขั้นตน (อ.13)**   
   2. ไมพันสําลีที่ฆ่าเชื้อแลว
   3. กรรไกร*
   4. ปากคีบและชอนชา*
   5. คัทเตอร*
   6. แอลกอฮอล 70%
   7. ตะเกียงแอลกอฮอล

หมายเหตุ *  อุปกรณขอ 3, 4, 5 ใหฆ่าเชื้อโดยการเช็ดดวยแอลกอฮอลฆ่าเชื้อโรคแลว            
    ลนไฟทุกครั้งก่อนนํามาใช
   **  นํ้ายา อ.13 ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น ถาเก็บที่อุณหภูมิหองเก็บไดนาน             
    3 เดือนถาเก็บในตูเย็นไดนาน  6  เดือน

ภาคผนวก 4 
การใช้ชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ในภาชนะสัมผัสอาหาร  ตัวอย่างอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร

ภาคผนวก 4  
การใชชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

ในภาชนะสัมผัสอาหาร ตัวอยางอาหาร และมือผูสัมผัสอาหาร

เทคนิคการใชชุดทดสอบ 
ชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ตัวอยางอาหาร และมือผูสัมผัสอาหาร

หรือชุดตรวจสอบ อ.13 (SI  Medium) ใชสําหรับตรวจการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร 
ภาชนะอุปกรณหรือมือ เปนวิธีการที่สะดวกสําหรับผูเก็บตัวอยางและสามารถอานผลการตรวจ
วิเคราะหดวยตนเอง โดยใชโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนตัวบงช้ีสภาวะการปนเปอน โคลิฟอรมแบคทีเรีย
เปนเช้ือโรคที่มักพบอยูในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุนถึง 95% ดังน้ันถาตรวจพบโค
ลิฟอรมแบคทีเรีย ยอมหมายความวาอาหารหรือภาชนะอุปกรณที่ตรวจสอบน้ันอาจถูกปนเปอนดวย
อุจจาระ 

หลักการทํางานของชุดทดสอบ คือ เมื่อโคลิฟอรมแบคทีเรียยอยสลายนํ้าตาลจากแลคโตสจะ
ทําใหเกิดกรดและกาซข้ึน กรดทําให pH ของอาหารเลี้ยงเช้ือลดลง จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนสีของ
ตัวช้ีวัดจากสีมวงเปนสีเหลือง ภายใน 17 ช่ัวโมง แสดงวามีเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียในตัวอยางที่
ทดสอบเกินเกณฑช้ีวัดคุณภาพทางแบคทีเรีย 

ชุดอุปกรณการตรวจประกอบดวย 
1. นํ้ายาตรวจหาเช้ือโคลิฟอรมข้ันตน (อ.13)**   
2. ไมพันสําลีที่ฆาเช้ือแลว 
3. กรรไกร* 
4. ปากคีบและชอนชา*
5. คัทเตอร*
6. แอลกอฮอล70%
7. ตะเกียงแอลกอฮอล 

หมายเหตุ * อุปกรณขอ ๓, ๔, ๕ ใหฆาเช้ือโดยการเช็ดดวยแอลกอฮอลฆาเช้ือโรคแลวลนไฟ 
ทุกครั้งกอนนํามาใช 
** นํ้ายาอ.13 ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น ถาเก็บที่อุณหภูมิหองเก็บไดนาน๓เดือน 
ถาเก็บในตูเย็นไดนาน ๖  เดือน 
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วิธีการเก็บตัวอย่างภาชนะอุปกรณ
  • ใชไมพันสําลี 1 อัน ต่อชุดทดสอบ 1 ชุด และต่อภาชนะอุปกรณ 5 ชิ้นต่อ 1 
ประเภท
  • ฉีกห่อกระดาษไมพันสําลีทางดานที่เปนไม แลวนําไมพันสําลีจุ่มลงในขวด อ.13 
บิดไมเพื่อใหสําลีแหงพอหมาด ๆ กับขางขวดแกว

  • นําไมพันสําลีมาปายผิวภาชนะอุปกรณที่จะตรวจโดยปายพรอมหมุนไมไปชา ๆ 
4 ตารางนิ้ว (2 X 2) ปายซํ้าจุดเดิม 3 ครั้ง
  • เมื่อปายผิวภาชนะครบ 3 ครั้งแลว นําไมพันสําลีมาจุ่มในขวดนํ้ายา แลวหมุนไม
หลาย ๆ ครั้ง  แลวบิดใหแหงพอหมาด ๆ กับขางหลอด จึงนําไปปายอุปกรณชิ้นต่อไป

  

วิธีการเก็บตัวอยางภาชนะอุปกรณ 

• ใชไมพันสําลี 1 อัน ตอชุดทดสอบ 1 ชุด และตอภาชนะอุปกรณ 5 ช้ินตอ 1 ประเภท 

• ฉีกหอกระดาษไมพันสําลีทางดานที่เปนไม แลวนําไมพันสําลีจุมลงในขวด อ.13 บิดไม 
เพื่อใหสําลีแหงพอมาดๆ กับขางขวดแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นําไมพันสําลีมาปายผิวภาชนะอุปกรณที่จะตรวจโดยปายพรอมหมุนไมไปชาๆ 4 ตารางน้ิว 
(2X2) ปายซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง 

• เมื่อปายผิวภาชนะครบ 3 ครั้งแลว นําไมพันสําลีมาจุมในขวดนํ้ายา แลวหมุนไมหลายๆ ครั้ง 
แลวบิดใหแหงพอมาดๆ กับขางหลอด จึงนําไปปายอุปกรณช้ินตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทําเชนน้ีจนครบ 5 ช้ิน แลวหักไมสวอป โดยดึงไมใหโผลข้ึนมาจากปากหลอดประมาณ
ครึ่งหน่ึงแลวหักไมกับปากขวดแกวปลอยใหสวนที่มีสําลีอยูในขวดนํ้ายาแลวปดฝาหลอดทันที 

• ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 17 ช่ัวโมง อานและรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หมายเหตุ: ทุกครั้งที่มีการเปด-ปดฝาขวดนํ้ายา ควรลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเช้ือโรคทุกครั้ง 

  

วิธีการเก็บตัวอยางภาชนะอุปกรณ 

• ใชไมพันสําลี 1 อัน ตอชุดทดสอบ 1 ชุด และตอภาชนะอุปกรณ 5 ช้ินตอ 1 ประเภท 

• ฉีกหอกระดาษไมพันสําลีทางดานที่เปนไม แลวนําไมพันสําลีจุมลงในขวด อ.13 บิดไม 
เพื่อใหสําลีแหงพอมาดๆ กับขางขวดแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นําไมพันสําลีมาปายผิวภาชนะอุปกรณที่จะตรวจโดยปายพรอมหมุนไมไปชาๆ 4 ตารางน้ิว 
(2X2) ปายซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง 

• เมื่อปายผิวภาชนะครบ 3 ครั้งแลว นําไมพันสําลีมาจุมในขวดนํ้ายา แลวหมุนไมหลายๆ ครั้ง 
แลวบิดใหแหงพอมาดๆ กับขางหลอด จึงนําไปปายอุปกรณช้ินตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทําเชนน้ีจนครบ 5 ช้ิน แลวหักไมสวอป โดยดึงไมใหโผลข้ึนมาจากปากหลอดประมาณ
ครึ่งหน่ึงแลวหักไมกับปากขวดแกวปลอยใหสวนที่มีสําลีอยูในขวดนํ้ายาแลวปดฝาหลอดทันที 

• ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 17 ช่ัวโมง อานและรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หมายเหตุ: ทุกครั้งที่มีการเปด-ปดฝาขวดนํ้ายา ควรลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเช้ือโรคทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บตัวอยางภาชนะอุปกรณ 

• ใชไมพันสําลี 1 อัน ตอชุดทดสอบ 1 ชุด และตอภาชนะอุปกรณ 5 ช้ินตอ 1 ประเภท 

• ฉีกหอกระดาษไมพันสําลีทางดานที่เปนไม แลวนําไมพันสําลีจุมลงในขวด อ.13 บิดไม 
เพื่อใหสําลีแหงพอมาดๆ กับขางขวดแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นําไมพันสําลีมาปายผิวภาชนะอุปกรณที่จะตรวจโดยปายพรอมหมุนไมไปชาๆ 4 ตารางน้ิว 
(2X2) ปายซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง 

• เมื่อปายผิวภาชนะครบ 3 ครั้งแลว นําไมพันสําลีมาจุมในขวดนํ้ายา แลวหมุนไมหลายๆ ครั้ง 
แลวบิดใหแหงพอมาดๆ กับขางหลอด จึงนําไปปายอุปกรณช้ินตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทําเชนน้ีจนครบ 5 ช้ิน แลวหักไมสวอป โดยดึงไมใหโผลข้ึนมาจากปากหลอดประมาณ
ครึ่งหน่ึงแลวหักไมกับปากขวดแกวปลอยใหสวนที่มีสําลีอยูในขวดนํ้ายาแลวปดฝาหลอดทันที 

• ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 17 ช่ัวโมง อานและรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หมายเหตุ: ทุกครั้งที่มีการเปด-ปดฝาขวดนํ้ายา ควรลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเช้ือโรคทุกครั้ง 

   • ทาํเช่นนีจ้นครบ 5 ช้ิน แลวหกัไมสวอป โดยดงึไมใหโผล่ขึน้มาจากปากหลอด
ประมาณครึ่งหน่ึงแลวหักไมกับปากขวดแกวปล่อยใหส่วนที่มีสําลีอยู ่ในขวดนํ้ายาแลว                    
ปดฝาหลอดทันที
   • ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 17-24 ชั่วโมง อ่านและรายงานผล

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเปด-ปดฝาขวดนํ้ายา ควรลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

วิธีการสวอป
1. มือผูสัมผัสอาหาร :  สวอปฝามอืและนิว้มอื โดยสวอปนิว้จากปลายนิว้ขอที ่2 นอกจาก

หัวแม่มือใหสวอปถึงขอที่ 1
2. แกวนํ้า    :  สวอปครึ่งนิ้วจากขอบบนทั้งภายในและภายนอกปากแกว
3. ชอนสอม       :  สวอปที่ตัวชอนสอมทั้งดานนอกและดานในส่วนที่สัมผัสอาหาร
4. จานชาม  ถวยขนม :  สวอปพื้นที่สัมผัสอาหาร  2 x 2  ตารางนิ้ว
5. เขียง     :  สวอปดานที่ใชงาน 2 x 2 ตารางนิ้ว
6. ตะเกียบ    :  สวอปตรงปลายที่สัมผัสอาหาร 1 น้ิวครึ่ง รอบปลายซ่ึงสัมผัส

อาหาร

  

วิธีการสวอป 
1. มือผูสัมผัสอาหาร : สวอปฝามือและน้ิวมือ โดยสวอปน้ิวจากปลายน้ิวขอที่ 2  

นอกจากหัวแมมือใหสวอปถึงขอที่ 1 
2. แกวนํ้า   :สวอปครึ่งน้ิวจากขอบบนทั้งภายในและภายนอกปากแกว 
3. ชอนสอม      : สวอปที่ตัวชอนสอมทั้งดานนอกและดานในสวนที่สัมผัสอาหาร 
4. จานชาม  ถวยขนม   : สวอปพื้นที่สัมผัสอาหาร  ๒ x ๒  ตารางน้ิว 
5. เขียง   : สวอปดานที่ใชงาน ๒ x ๒ ตารางน้ิว 
6. ตะเกียบ   : สวอปตรงปลายที่สัมผัสอาหาร ๑ น้ิวครึ่ง 

รอบปลายซึ่งสัมผัสอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิธีการสวอป 
1. มือผูสัมผัสอาหาร : สวอปฝามือและน้ิวมือ โดยสวอปน้ิวจากปลายน้ิวขอที่ 2  

นอกจากหัวแมมือใหสวอปถึงขอที่ 1 
2. แกวนํ้า   :สวอปครึ่งน้ิวจากขอบบนทั้งภายในและภายนอกปากแกว 
3. ชอนสอม      : สวอปที่ตัวชอนสอมทั้งดานนอกและดานในสวนที่สัมผัสอาหาร 
4. จานชาม  ถวยขนม   : สวอปพื้นที่สัมผัสอาหาร  ๒ x ๒  ตารางน้ิว 
5. เขียง   : สวอปดานที่ใชงาน ๒ x ๒ ตารางน้ิว 
6. ตะเกียบ   : สวอปตรงปลายที่สัมผัสอาหาร ๑ น้ิวครึ่ง 

รอบปลายซึ่งสัมผัสอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิธีการสวอป 
1. มือผูสัมผัสอาหาร : สวอปฝามือและน้ิวมือ โดยสวอปน้ิวจากปลายน้ิวขอที่ 2  

นอกจากหัวแมมือใหสวอปถึงขอที่ 1 
2. แกวนํ้า   :สวอปครึ่งน้ิวจากขอบบนทั้งภายในและภายนอกปากแกว 
3. ชอนสอม      : สวอปที่ตัวชอนสอมทั้งดานนอกและดานในสวนที่สัมผัสอาหาร 
4. จานชาม  ถวยขนม   : สวอปพื้นที่สัมผัสอาหาร  ๒ x ๒  ตารางน้ิว 
5. เขียง   : สวอปดานที่ใชงาน ๒ x ๒ ตารางน้ิว 
6. ตะเกียบ   : สวอปตรงปลายที่สัมผัสอาหาร ๑ น้ิวครึ่ง 

รอบปลายซึ่งสัมผัสอาหาร 
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วิธีเก็บตัวอย่างอาหาร
  1. เปดฝาขวดชุดทดสอบ อ.13 แลวนําไปลนไฟตะเกียงแอลกอฮอลเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  2. เก็บตัวอย่างอาหาร
   2.1 อาหารเหลว ใชชอนชาที่ผ่านการฆ่าเช้ือโรคแลว (เช็ดดวยแอลกอฮอลแลว     
นําไปลนไฟ)
   2.2 อาหารแหง / แข็ง ใชกรรไกรที่ฆ่าเชื้อโรคแลวตัดอาหารใหมีขนาดเล็กลง
แลวใชปากคีบที่ฆ่าเชื้อโรคแลวคีบชิ้นอาหารใส่ในขวดนํ้ายาประมาณ  1  กรัม
   2.3 ลนไฟทีป่ากขวดแลวปดฝาเกบ็ไวทีอ่ณุหภมูหิองอ่านในเวลา 17 – 24 ชัว่โมง

การอ่านและบันทึกผลการตรวจวิเคราะห
  1. หากสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเปนสีเหลือง ภายใน 17 – 24 ช่ัวโมง แสดงว่า      
มีเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียใหรายงานผลเปนบวก (+, positive)
  2. หากสารละลายยังคงมีสีม่วงแดงหรือจางเล็กนอย  แสดงว่าตัวอย่างน้ันไม่มีเช้ือ             
โคลิฟอรมแบคทีเรียใหรายงานผลเปนลบ ( -, negative)

  

 
วิธีเก็บตัวอยางอาหาร 

1. เปดฝาขวดชุดทดสอบอ.13แลวนําไปลนไฟตะเกียงแอลกอฮอลเพื่อฆาเช้ือโรค 
2. เก็บตัวอยางอาหาร 

2.1 อาหารเหลว ใชชอนชาที่ผานการฆาเช้ือโรคแลว 
(เช็ดดวยแอลกอฮอลแลวนําไปลนไฟ) 
2.2 อาหารแหง / แข็ง ใชกรรไกรที่ฆาเช้ือโรคแลวตัดอาหารใหมีขนาดเล็กลง 
แลวใชปากคีบที่ฆาเช้ือโรคแลวคีบช้ินอาหารใสในขวดนํ้ายาประมาณ  ๑  กรัม 
2.3 ลนไฟที่ปากขวดแลวปดฝาเก็บไวที่อุณหภูมิหองอานในเวลา๑๗ – ๒๔ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอานและบันทึกผลการตรวจวิเคราะห 

1. หากสารละลายเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลือง ภายใน ๑๗ – ๒๔ ช่ัวโมง แสดงวามีเช้ือโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียใหรายงานผลเปนบวก(+ , positive) 

2. หากสารละลายยังคงมีสีมวงแดงหรือจางเล็กนอย  แสดงวาตัวอยางน้ันไมมีเช้ือโคลิฟอรม
แบคทีเรียใหรายงานผลเปนลบ( - , negative) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
วิธีเก็บตัวอยางอาหาร 

1. เปดฝาขวดชุดทดสอบอ.13แลวนําไปลนไฟตะเกียงแอลกอฮอลเพื่อฆาเช้ือโรค 
2. เก็บตัวอยางอาหาร 

2.1 อาหารเหลว ใชชอนชาที่ผานการฆาเช้ือโรคแลว 
(เช็ดดวยแอลกอฮอลแลวนําไปลนไฟ) 
2.2 อาหารแหง / แข็ง ใชกรรไกรที่ฆาเช้ือโรคแลวตัดอาหารใหมีขนาดเล็กลง 
แลวใชปากคีบที่ฆาเช้ือโรคแลวคีบช้ินอาหารใสในขวดนํ้ายาประมาณ  ๑  กรัม 
2.3 ลนไฟที่ปากขวดแลวปดฝาเก็บไวที่อุณหภูมิหองอานในเวลา๑๗ – ๒๔ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอานและบันทึกผลการตรวจวิเคราะห 

1. หากสารละลายเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลือง ภายใน ๑๗ – ๒๔ ช่ัวโมง แสดงวามีเช้ือโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียใหรายงานผลเปนบวก(+ , positive) 

2. หากสารละลายยังคงมีสีมวงแดงหรือจางเล็กนอย  แสดงวาตัวอยางน้ันไมมีเช้ือโคลิฟอรม
แบคทีเรียใหรายงานผลเปนลบ( - , negative) 
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ประเภทของอาหารและการเก็บ

ประเภทอาหาร การเก็บ

อาหารคาว

1. พรอมรับประทาน เช่น
 ขาวแกง
2.  อาหารจานเดียว เช่น
 ขาวมันไก่
3.  กวยเตี๋ยว

4.  อาหารตามสั่ง
5.  ขนมจีน
6.  โจก ตมเลือดหมู เครื่องใน
7.  อาหารอีสาน
8.  ขายอาหารหลายอย่าง

อาหารหวาน

1.  ขนมนํ้าแข็ง
2.  ขนมกะทิ
3.  ไอศกรีม

4. อาหารว่าง
5. ขนมหวานแหง

-  เก็บที่วางจําหน่าย

- เก็บรวม 1 กรัม

- เก็บผักโรย เนื้อหมู
 หรือลูกชิ้น
- เก็บผักที่ทานคู่กัน
- เก็บผักและเสน
- เก็บเครื่องในหรือหมูที่ลวกไว
-  เก็บผักดิบต่างๆ
-  ใหเลือกอาหารที่เสี่ยง

- เก็บพวกที่ใชมือสัมผัสมากที่สุด
- เก็บตัวขนม
- เก็บตัวไอศกรีม ผลไมโรยหนา
  (ถามี)
- เก็บอาหารที่พรอมรับประทาน
- เก็บที่คิดว่าเสี่ยง
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   การกําจัดน้ํามันและไขมันโดยใชบ่อดักไขมัน เปนการแยกไขมันไม่ใหไหลปนไป
กับนํ้าทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ หรือท่อระบาย นํ้าทิ้ง ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการลดนํ้ามัน และไขมันที่ปนเปอนในน้ําเสียจากบานเรือน โดยทั่วไป
บ่อดักไขมันจะเปนถังทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม ประกอบดวยแผ่นกั้นหรือระบบท่อเพื่อแยกช้ัน
ไขมันและนํ้าออกจากกัน สําหรับอากาศท่ีรอนของเมืองไทย การจับตัวของไขมันจะชา                  
ดงันัน้ควรปล่อยใหไขมนัจบัตวัในบ่อดกัไม่นอยกว่า 6 ช่ัวโมงก่อนนาํออกไปกาํจดัหรอืแปรรปู      
ซึง่บ่อดกัไขมนัจะสามารถกาํจดัไขมนัได ประมาณรอยละ 60 หากมกีารดแูลทีด่ ี(กรมควบคุม
มลพิษ, 2551)

หลักการท�างานของบ่อดักไขมัน
   1) นํ้าเสียจะผ่านเขามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทําหนาที่แยกเศษอาหารที่
ปะปนมากับนํ้าเสีย
   2) นํา้เสยีจากขัน้ตอนแรกจะไหลผ่านมายงัส่วนดกัไขมนั โดยไขมนัที่แยกตวัออก
จากนํ้าเสีย จะลอยขึ้นเปนชั้นเหนือนํ้า ซึ่งเราสามารถตักไขมันส่วนนี้ออกไปได
   3) น้ําเสียท่ีอยู่ใตช้ันไขมันจะไหลลงสู่ท่อระบายนํ้าผ่านเขาสู่ถังบําบัดขั้นต่อไป 
ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายนํ้าเสียสาธารณะ

ภาคผนวก 5
การก�าจัดน�้ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมัน

ภาคผนวก 5 
การกําจัดน้ํามันและไขมันโดยใชบอดักไขมัน 

 
การกําจัดน้ํามันและไขมันโดยใชบอดักไขมัน เปนการแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําท้ิง กอนปลอยลง

สูแหลงน้ําสาธารณะ หรือทอระบาย น้ําท้ิง ซึ่งเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดน้ํามัน และ
ไขมันท่ีปนเปอนในน้ําเสียจากบานเรือน โดยท่ัวไปบอดักไขมันจะเปนถังทรงกลมหรือส่ีเหล่ียม ประกอบดวย
แผนกั้นหรือระบบทอเพื่อแยกช้ันไขมันและน้ําออกจากกัน สําหรับอากาศท่ีรอนของเมืองไทย การจับตัวของ
ไขมันจะชา ดังนั้นควรปลอยใหไขมันจับตัวในบอดักไมนอยกวา 6 ช่ัวโมงกอนนําออกไปกําจัดหรือแปรรูป      
ซึ่งบอดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมันได ประมาณรอยละ 60 หากมีการดูแลท่ีดี (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) 
 
หลักการทํางานของบอดักไขมัน 

1) น้ําเสียจะผานเขามาท่ีตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทําหนาท่ีแยกเศษอาหารท่ีปะปนมากับน้ําเสีย 
2) น้ําเสียจากข้ันตอนแรกจะไหลผานมายังสวนดักไขมัน โดยไขมันท่ีแยกตัวออกจากน้ําเสีย จะลอย

ข้ึนเปนช้ันเหนือน้ํา ซึ่งเราสามารถตักไขมันสวนนี้ออกไปได 
3) น้ําเสียท่ีอยูใตช้ันไขมันจะไหลลงสูทอระบายน้ําผานเขาสูถังบําบัดข้ันตอไป กอนปลอยออกสูทอ

ระบายน้ําเสียสาธารณะ 

 
หลักการทํางานของบอดักไขมัน 

 
รูปแบบบอดักไขมัน 

บอดักไขมันท่ีเปนท่ีนิยมใช ไดแก 1) บอดักไขมันแบบสําเร็จรูป 2) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต 
และ 3) บอดักไขมันอยางงาย 

 
1. บอดักไขมันสําเร็จรูป 
บอดักไขมันสําเร็จรูป เปนบอทําจากไฟเบอรกลาส มีน้ําหนักเบาสะดวกในการเคล่ือนยายและติดต้ัง 

ประกอบดวยตะแกรงดักเศษอาหารและสวนแยกไขมัน 

หลักการทํางานของบ่อดักไขมัน
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รูปแบบบ่อดักไขมัน
   บ่อดักไขมันที่เปนที่นิยมใช ไดแก่ 1) บ่อดักไขมันแบบสําเร็จรูป 2) บ่อดักไขมัน
แบบวงขอบซีเมนต และ 3) บ่อดักไขมันอย่างง่าย

   1. บ่อดักไขมันส�าเร็จรูป
   บ่อดักไขมันสําเร็จรูป เปนบ่อทําจากไฟเบอรกลาส มีนํ้าหนักเบาสะดวกในการ
เคลื่อนยายและติดตั้ง ประกอบดวยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน

 
สวนประกอบบอดักไขมันสําเร็จรูป 

 

 
รูปแบบบอดักไขมันสําเร็จรูป 

 
2. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต 
สามารถสรางไดโดยใชวงขอบซีเมนต ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 0.8-1.2 เมตร นํามาวางซอน

กันเปนตัวบอจนมีปริมาตรตามท่ีตองการ หากตองการปริมาตรมาก ๆ ก็สามารถทําไดโดยการเพิ่มขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 

ส่วนประกอบบ่อดักไขมันสําเร็จรูป

รูปแบบบ่อดักไขมันสําเร็จรูป

 
สวนประกอบบอดักไขมันสําเร็จรูป 

 

 
รูปแบบบอดักไขมันสําเร็จรูป 

 
2. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต 
สามารถสรางไดโดยใชวงขอบซีเมนต ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 0.8-1.2 เมตร นํามาวางซอน

กันเปนตัวบอจนมีปริมาตรตามท่ีตองการ หากตองการปริมาตรมาก ๆ ก็สามารถทําไดโดยการเพิ่มขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 
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   2. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต
   สามารถสรางไดโดยใชวงขอบซีเมนต ซึ่งมีขนาดเสนผ่านศูนยกลางตั้งแต่               
0.8 - 1.2 เมตร นาํมาวางซอนกนัเปนตวับ่อจนมปีรมิาตรตามทีต่องการ หากตองการปรมิาตร
มาก ๆ ก็สามารถทําไดโดยการเพิ่มขนาดเสนผ่านศูนยกลาง

 
 

 
 
3. บอดักไขมันอยางงาย 
บอดักไขมันอยางงายเปนบอดักไขมันแบบภูมิปญญาชาวบานท่ีสามารถประดิษฐใชไดเองในครัวเรือน 

โดยใชวัสดุท่ีหางายในทองถ่ินตัวอยางบอดักไขมันอยางงาย ไดแก 
 3.1 บอดักไขมันแบบนําถังน้ํามาประยุกตใชเปนบอดักไขมันอยางงายและประหยัด ใชกับ

บานเรือน โดยมีสวนประกอบ คือ ถังน้ําพลาสติกท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด ขนาดประมาณ 50 ลิตร ใช
ทอพีวีซีพรอมขอตอสามทางขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว เจาะรูถังน้ําพลาสติกแลวตอทอพีวีซียาดวยกาว
พลาสติกแบบใชความรอนละลาย โดยใหทอเขาอยูสูงกวาทอออกประมาณ 5 เซนติเมตร นําตระกราพลาสติก
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   3. บ่อดักไขมันอย่างง่าย

   บ่อดกัไขมนัอย่างง่ายเปนบ่อดกัไขมนัแบบภมูปิญญาชาวบานทีส่ามารถประดษิฐ

ใชไดเองในครัวเรือน โดยใชวัสดุที่หาง่ายในทองถิ่นตัวอย่างบ่อดักไขมันอย่างง่าย ไดแก่

   3.1 บ่อดักไขมันแบบนําถังนํ้ามาประยุกตใชเปนบ่อดักไขมันอย่างง่ายและ    

ประหยัด ใชกับบานเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังนํ้าพลาสติกที่มีขายทั่วไปในทองตลาด 

ขนาดประมาณ 50 ลิตร ใชท่อพีวีซีพรอมขอต่อสามทางขนาดเสนผ่านศูนยกลาง 2 นิ้ว        

เจาะรูถังนํ้าพลาสติกแลวต่อท่อพีวีซียาดวยกาวพลาสติกแบบใชความรอนละลาย โดยใหท่อ

เขาอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ 5 เซนติเมตร นําตระกราพลาสติกที่เปนตะแกรงมาประกอบ

เขากับไมแขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทําเปนหูหิ้ว แขวนไวที่ทางน้ําเขา เพื่อดักขยะและ     

เศษอาหาร ส่วนท่อน้ําออกน้ันใหต่อท่อในถังใหลึกลงไปถึงกนถังโดยปลายท่ออยู่ห่างจาก        

กนถังประมาณ 15 เซนติเมตร

   3.2 บ่อดักไขมันแบบครัวเรือนเปนบ่อดักไขมันประจําบานแบบประหยัด                 

เปนเทคโนโลยีที่คิดและออกแบบโดยชาวบานท่ีอาศัยอยู่ริมคลองบางบัว กรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย 2 ส่วนเชื่อมต่อกัน คือ ถังพักนํ้าซึ่งเปนถังพลาสติก ปากถังมีตะแกรงกรอง           

เศษอาหารมีท่อพีวีซีเช่ือมต่อเพื่อระบายน้ําจากถังพักไปยังถังที่สองคือ ถังกรองนํ้า ซึ่งมี               

ตัวกรองชนิดต่าง ๆ บรรจุอยู่ เพื่อช่วยกรองน้ําใหสะอาดแลวระบายนํ้าทิ้งออกทางท่อ                 

ระบายนํ้าดานล่าง

   การติดตั้งบ่อดักไขมันสามารถต่อเขากับอ่างลางจานไดเลย โดยใหท่อระบายน้ํา

จากอ่างลางจานต่อเขาสู่ดานบนของถังพักนํ้าซึ่งมีกระชอนวางอยู่ดานบน หรืออาจใชวิธี               

ยกเทใส่ถังก็ไดถาไม่มีอ่างลางจาน

ท่ีเปนตะแกรงมาประกอบเขากับไมแขวนเส้ืออลูมิเนียมหรือลวดท่ีทําเปนหูห้ิว แขวนไวท่ีทางน้ําเขา เพื่อดัก
ขยะและเศษอาหาร สวนทอน้ําออกนั้นใหตอทอในถังใหลึกลงไปถึงกนถังโดยปลายทออยูหางจากกนถัง
ประมาณ 15 เซนติเมตร 

บอดักไขมันอยางงาย 

3.2 บอดักไขมันแบบครัวเรือนเปนบอดักไขมันประจําบานแบบประหยัดเปนเทคโนโลยีท่ีคิด
และออกแบบโดยชาวบานท่ีอาศัยอยูริมคลองบางบัว กรุงเทพมหานครประกอบดวย 2 สวนเช่ือมตอกัน คือ 
ถังพักน้ําซึ่งเปนถังพลาสติก ปากถังมีตะแกรงกรองเศษอาหารมีทอพีวีซีเช่ือมตอเพื่อระบายน้ําจากถังพักไปยัง
ถังท่ีสองคือ ถังกรองน้ํา ซึ่งมีตัวกรองชนิดตาง ๆ บรรจุอยู เพื่อชวยกรองน้ําใหสะอาดแลวระบายน้ําท้ิงออกทาง
ทอระบายน้ําดานลาง 

การติดต้ังบอดักไขมันสามารถตอเขากับอางลางจานไดเลย โดยใหทอระบายน้ําจากอางลางจานตอเขา
สูดานบนของถังพักน้ําซึ่งมีกระชอนวางอยูดานบน หรืออาจใชวิธียกเทใสถังก็ไดถาไมมีอางลางจาน 

การดูแลรักษาบอดักไขมัน
การใชงานบอดักไขมันใหมีประสิทธิภาพในการดักไขมัน จะตองมีขอปฏิบัติท่ีถูกตอง
1. ตองติดตะแกรงดักขยะและเศษผงกอนเขาบอดักไขมัน 
2. ตองไมทะลวง หรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงไปเขาบอดักไขมัน
3. ตองไมเอาตะแกรงดักขยะออก แลวปลอยใหเศษขยะเขาไปในบอดักไขมัน
4. ตองหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวหนาตะแกรง ออกเสมออยางนอยทุกวัน 
5. หามเอาน้ําจากสวนอื่น ๆ เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซักเส้ือผา น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอดักไขมัน 
6. ตองหมั่นตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาหโดยใสภาชนะท่ีปดมิดชิดและใหรถ

เทศบาลนําไปกําจัด หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 
7. ลางถังดักไขมันอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน 

บ่อดักไขมันอย่างง่าย
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การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

  การใชงานบ่อดักไขมันใหมีประสิทธิภาพในการดักไขมัน จะตองมีขอปฏิบัติที่ถูกตอง

  1. ตองติดตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเขาบ่อดักไขมัน

  2. ตองไม่ทะลวง หรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผ่านตะแกรงไปเขาบ่อดักไขมัน

  3. ตองไม่เอาตะแกรงดักขยะออก แลวปล่อยใหเศษขยะเขาไปในบ่อดักไขมัน

  4. ตองหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวหนาตะแกรง ออกเสมออย่างนอยทุกวัน

  5. หามเอานํ้าจากส่วนอื่น ๆ เช่น นํ้าลางมือ นํ้าอาบ นํ้าซักเสื้อผา นํ้าฝน ฯลฯ เขามา

ในบ่อดักไขมัน

  6. ตองหม่ันตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างนอยทุกสัปดาหโดยใส่ภาชนะที่                

ปดมิดชิดและใหรถเทศบาลนําไปกําจัด หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑต่าง ๆ

  7. ลางถังดักไขมันอย่างสมํ่าเสมออย่างนอยทุก 6 เดือน



1. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับ            
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ผูประกอบกิจการดานอาหาร สําหรับเจาหนาที่ระดับทองถิ่น. พิมพครั้งที่ 4. 

กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพชมุชนสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั. 2554
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หนา 15-18.
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พ.ศ. 2522. (2551, 9 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 69 ก.              
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15. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานควบคมุ
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ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 125ง. หนา 4-10.
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ตอนที่ 125 ง. หนา 33-35.
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