
 

 

 

 

แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 ในสถานบรกิาร ผับ บาร์ สถานที่ท่ีให้บริการในทำนองเดียวกันและกิจการประเภทอ่ืน ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

1. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข : กรณีที่สถานประกอบกิจการไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 1.1 แนวทางการควบคุมสถานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออก
ตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และมาตรา 33 กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมโดยกระทำในลักษณะที่
เป็นการค้าต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มดำเนินกิจการ และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยสถานบริการ ผับ บาร์ 
สถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกันและกิจการประเภทอ่ืน ๆ เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 หากราชการส่วนท้องถิ่นได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแล้ว จะต้องตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแลการ
ประกอบกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการควบคุม
ป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
พิจารณาลักษณะของการประกอบกิจการ ดังนี้ 
  1) หากสถานประกอบกิจการมีการสะสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือจำหน่ายให้กับผู้บริโภค จะเข้าข่าย
กิจการประเภท 3 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
  2) หากสถานประกอบกิจการมีกิจกรรมให้บริการอาบ อบ นวด จะเข้าข่ายกิจการประเภท 9 (2) 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
  3) หากสถานประกอบกิจการมีการจัดแสดงดนตรี รำวง คาราโอเกะ จะเข้าข่ายกิจการประเภท 9 (8) 
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
  ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้น  ๆ ตั้งอยู่ ก่อนประกอบกิจการ และต้อง
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับ
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 และข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย หากผู้ประกอบกิจการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ



 

 

อนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 71 โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจำ
ทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนกฎกระทรวงฯ จะมีโทษตามมาตรา 68 โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และหาก
ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น จะมีโทษตามมาตรา 73 โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

1.2 แนวทางการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร ในกรณีที่มีการจำหน่ายอาหารในสถานบริการ ผับ บาร์ 
สถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกันและกิจการประเภทอ่ืน ๆ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 47 ก่อนการจัดตั้ง มาตรา 39 ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 56 หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 และผู้จำหน่าย ทำ 
ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารที่
ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  (1) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลกัษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจำหน่าย 

 (2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่
ใช้จำหน่ายอาหารที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

 (3) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ 
  (4) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร 
  (5) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้

ให้บริการ 
 (6) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง 

เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร 
  (7) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้ และของใช้อื่น ๆ 
 ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการที่มีการจำหน่ายอาหารสถานบริการ ผับ บาร์ สถานที่ที่ให้บริการในทำนอง

เดียวกันและกิจการประเภทอ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ ก่อนดำเนินกิจการ และต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
และข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 72 
โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และหากประกอบกิจการโดยไม่ได้รับหนังสือรับรอง
การแจ้ง จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท และหากฝ่าฝืนกฎกระทรวงฯ จะมี
โทษตามมาตรา 68 โดยระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และหากฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 
40 จะมีโทษตามมาตรา 73 โดยระวางโทษจำคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
 



 

 

2. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข : กรณีที่สถานประกอบกิจการพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ในสถานบริการ ผับ 
บาร์ สถานที่ที่ให้บริการในทำนองเดียวกันและกิจการประเภทอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดย
พบว่าผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งยืนยันว่าได้รับเชื้อโรคมาจากสถาน
ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน จึงสามารถใช้เหตุดังกล่าวนี้เพ่ือพิจารณาบังคับใช้
มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 32 สถานที่สะสม
อาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรา 38 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 
โดยดำเนินการได ้ดังนี้  
          1. อธิบดีกรมอนามัย มีอำนาจตามมาตรา 8 ออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการ          
ก่อเหตุนี้ระงับการกระทำหรือกระทำการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนี้ได้ตามสมควร โดยอธิบดี            
ได้มอบอำนาจตามมาตรา 8 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วทุกจังหวัด ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 1032/2547            
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจในการออกคำสั่งตามมาตรา 8 นี้ได ้
 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจตามความในมาตรา 45 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่
พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
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รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
3. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสีย่งจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
6. คำสั่งกรมอนามัย ท่ี 1032/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งตามมาตรา 8  
    แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
7. ตัวอย่างการออกคำสั่งอธิบดีกรมอนามัย/ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีไดร้ับมอบอำนาจตามมาตรา 8 
8. ตัวอย่างการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 
9. ตัวอย่างการออกคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้แกไ้ขหรือระงับเหตุที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 วรรคสอง 
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