
เรื่องเสร็จที่  12 /25601 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

เรื่อง การวัดขนาดพื้นที่ของสถานที่จ าหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535               
 

------------------------------- 

เทศบาลต าบลทับมา  ได้มีหนังสือที่ รย 54105/94  ลงวันที่ 19 มกราคม 2560  
ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือ เรื่อง การวัดขนาดพ้ืนที่ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร            
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลทับมา ได้ด าเนินการตรวจวัดขนาดพ้ืนที่สถานที่จ าหน่ายอาหารชื่อ
ร้านว่าต้นทางรัก เพ่ือน าพ้ืนที่มาคิดค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติต าบลทับมา เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยในข้อก าหนดของ
กฎหมาย เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดขนาดพ้ืนที่ว่าพิจารณาอย่างไร ซึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระบุว่า สถานที่จ าหน่ายอาหารหมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ 
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม ซึ่งผู้ประกอบการเกิดข้อสงสัยเรื่องการวัดขนาดพ้ืนที่เพ่ือน าไปใช้ในการคิด
อัตราค่าธรรมเนียม จึงยอมให้เจ้าหน้าที่วัดขนาดพ้ืนที่เพียงส่วนของครัวที่ใช้ส าหรับปรุงประกอบอาหาร
ขนาด 45.83 ตารางเมตร ส่วนของบริเวณที่ตั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งส าหรับผู้มารับบริการยังไม่ยินยอมให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการวัดขนาดพ้ืนที่ เทศบาลต าบลทับมาจึงขอหารือว่า ความหมายของค าว่า สถานที่
จ าหน่ายอาหารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น เป็นการวัดพ้ืนที่
ของบริเวณที่ตั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งส าหรับผู้มารับบริการด้วยหรือไม่ ในการน าไปใช้วัดขนาดพ้ืนที่ของ
สถานที่จ าหน่ายอาหารว่ามีขนาดเกินหรือไม่เกิน 200 ตารางเมตร  

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 
ตามบทบัญญัติมาตรา 382 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าผู้ใดจะจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่
เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหากสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่
เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกับ
มาตรา ๔0 (๑) 3 ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ตามประเภทของอาหาร หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบหรือตามวิธีการ
จ าหน่าย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้เกิดสุขลักษณะที่ดีของแต่ละประเภท เช่น 
กรณีสถานที่จ าหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจานเดียว (ร้านข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวราดแกง เป็นต้น) 
ร้านอาหารประเภทภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ส่วนสถานที่สะสมอาหารอาจแบ่งเป็น
                                                           

1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/162  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560                                           
ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ มีถึงนายกเทศมนตรตี าบลทับมา 

2
 มาตรา 38 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามาตรา 48 ก่อนการจัดตั้ง 

3 มาตรา 40(1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดประเภทของ
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ
หรือตามวิธีการจ าหน่าย 

 
ส าเนาคู่ฉบับ 



-2- 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
      6 กุมภาพันธ์ 2560 

ตรวจ ....................... 
ร่าง...........................
พิมพ์/ทาน................. 

มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านของช า เป็นต้น และมาตรา 40(๒)4 ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่าย
อาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท าประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร ซึ่งการ
พิจารณาว่าการประกอบกิจการในลักษณะใดที่เข้าข่าย “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อพิจารณาตามความหมายของค าว่า สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม
มาตรา ๔5 แล้ว เห็นว่าหากราชการส่วนท้องถิ่นพบว่า บริเวณอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ มีการด าเนินการเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณส าหรับการบริโภค ไว้ ณ ที่นั้น หรือ
น าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็น “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วนั้น 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาการวัดขนาดพ้ืนที่ของสถานที่จ าหน่ายอาหารว่ามีขนาด
เกินหรือไม่เกิน 200 ตารางเมตร นั้น เห็นว่า การวัดขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องวัด
ตามขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร พ้ืนที่ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร พ้ืนที่ที่ใช้ท าประกอบ หรือ
ปรุงอาหาร พ้ืนที่ที่ใช้สะสมอาหาร ซ่ึงพ้ืนที่ดังกล่าวจะนับเป็นพ้ืนที่ที่น ามายื่นขอประกอบกิจการทั้งหมด
ตามเอกสารประกอบค าขอ 

ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาขนาดของพ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบการคิดค่าธรรมเนียมในการ
ออกใบอนุญาตแล้ว สิ่งส าคัญที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ คือ การควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ
ให้ถูกสุขลักษณะโดยการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมสุขลักษณะในการประกอบการตาม
มาตรา 40 เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องการประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและ
สุขภาพของประชาชนผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง  

                  
 

                 สมชาย  ตู้แก้ว 
 
 

              สมชาย  ตู้แก้วาย  ตู้แก้วาย  ตู้แก้ว 
 
 

 
 
   

                                                           
4
 มาตรา 40(2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแล

รักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช้ท าประกอบ หรือปรุง
อาหาร หรือใช้สะสมอาหาร 

5 มาตรา ๔ “สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนา่ยให้ผู้ซื้อสามรถบริโภคได้ทันที ท้ังนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มบีริเวณไว้ส าหรับการบรโิภค ณ ท่ีนั่น หรือน าไปบรโิภคที่อ่ืนก็ตาม  

(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ตรวจ ....................... 
ร่าง...........................
พิมพ์/ทาน................. 


