
 

 

 

 

แนวทางการบังคับใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ในการควบคุมดูแลสถานท่ีจําหนายอาหาร เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการบังคับใชภายในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสูง   

ในการเปนแหลงแพรเชื้อหรือมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ไดแก กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด 

สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหาร การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ รวมท้ัง การจัดการมูลฝอย 

ซ่ึงในสถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ราชการสวนทองถ่ินควรตองกํากับดูแลและบังคับใช

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยจะเปนการดําเนินงานท่ีเสริมกันกับมาตรการตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะเปนประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการ
สถานท่ีจําหนายอาหารในเขตพ้ืนท่ี  ใหปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับสุขลักษณะ ดังนี้ 

(1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 
ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑเพ่ือดูแลสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(2) ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 56 หรือหนังสือรับรองการแจง ตามมาตรา 48 ใหผูท่ีจะดําเนิน
กิจการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาต  

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน     
มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการหรือผูไดรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจง ปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนาย
อาหาร พ.ศ. 2561 

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 
 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินตองตรวจตรา ควบคุมดูแล ใหมีการ

ปฏิบั ติตามขอบัญ ญัติท องถ่ินและกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถาน ท่ีจํ าหน ายอาหาร พ .ศ. 2561  
อยางเครงครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
  สุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร  

ขอ 3 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสถานท่ีและบริเวณท่ีใชทํา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร จําหนายอาหาร และบริโภคอาหาร โดยพ้ืนบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารตองสะอาด ทําดวย
วัสดุท่ีแข็งแรง ไมชํารุด และทําความสะอาดงาย มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ีสถานท่ีจําหนายอาหาร     

เปนสถานท่ี... 
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 เปนสถานท่ีสาธารณะ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ มีท่ีลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับสถานท่ีและบริเวณสําหรับ 
ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เวนแตสถานท่ีหรือบริเวณบริโภคอาหารไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอ 
สําหรับจัดใหมีท่ีลางมือ ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือท่ีเหมาะสม โตะหรือเกาอ้ีท่ีจัดไวสําหรับ
บริโภคอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และไมชํารุด (การเวนระยะหางระหวางโตะอาหาร) 

ขอ 4 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสวม โดยมีอางลางมือท่ีถูกสุขลักษณะและ
มีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชอ่ืนๆ 
ขอ 19 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช ตาม

หลักเกณฑ เชน มีอางลางมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 
ขอ 20 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และ

เครื่องใช ตามหลักเกณฑ เชน มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชท่ีถูกสุขลักษณะ และใชสารทํา
ความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผูผลิต และจัดใหมีการฆา
เชื้อภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชภายหลังการทําความสะอาด 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 
ขอ 21 ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เชน 
(1)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือ

พาหะนําโรคติดตอ โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน ในกรณีท่ีเจ็บปวย
ตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานได  
    (2) ผูสัมผัสอาหารตองรักษาความสะอาดของรางกาย สวมใสเสื้อผาและอุปกรณปองกันท่ีสะอาด
และสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได 
   (3) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหนายและ เสิรฟ
อาหาร ใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทําการใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรค 

บทบาทหนาท่ีของประชาชนหรือผูประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร 
(1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขาย

ของในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจง (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปน
การขายของในตลาด) โดยยื่นตอราชการสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(2) ดําเนินกิจการใหถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเนนสุขลักษณะตามหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 ดังนี้ 

- หม่ันเช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนผิวและจุดท่ีสัมผัสรวมกัน เชน ลูกบิดประตู กอกน้ํา ราวบันได 
- จัดใหมีท่ีลางมือพรอมมีสบูหรือแอลกอฮอลลเจลสําหรับทําความสะอาดมือตลอดเวลา 
- ลางภาชนะ อุปกรณใหสะอาดและฆาเชื้อโรค 
- ผูเตรียมหรือปรุงประกอบอาหาร ผูเสิรฟหรือผูจําหนายอาหาร ผูเก็บและทําความสะอาด

อุปกรณ ตองแตงกายใหสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมใสผากันเปอน สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม สวมหนากาก
อนามัยตลอดเวลา และไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง หากมีอาการปวย ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ  
ใหหยุดงานและไปพบแพทยทันที ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดใน
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

 
 

แนวทางการ ... 
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 แนวทางการบังคับใชมาตรการตามกฎหมาย กรณี ท่ีมีการระบาดของโรคติดตอโควิด 19 ในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร และกิจการประเภทอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  

กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอโควิด 19 ซ่ึงเปนโรคติดตออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ในสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยพบวา

ประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร เปนโรคติดตอ หรือพบผูปวยเปนโรคติดตอซ่ึงยืนยัน

วาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากสถานท่ีจําหนายอาหารนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซ่ึงทําใหเกิดการระบาด

ของโรคในสินคาท่ีจําหนายในสถานท่ีจําหนายอาหารนั้น ซ่ึงถือวาเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซ่ึงไดใชเหตุเทียบเคียง

กรณีดังกลาวนี้กับขอ 26 แหงกฎกระทรวงวาดวยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงสามารถเพ่ือพิจารณา

บังคับใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยดําเนินการไดดังนี้  

          1. อธิบดีกรมอนามัย มีอํานาจตามมาตรา 8 ออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของกับการ          

กอเหตุนี้ระงับการกระทําหรือกระทําการใดๆ เพ่ือแกไขหรือปองกันความเสียหายนี้ไดตามสมควร โดยอธิบดี            

ไดมอบอํานาจตามมาตรา 8 ใหกับผูวาราชการจังหวัดแลวทุกจังหวัด ตามคําสั่งกรมอนามัย ท่ี 1032/2547            

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดจึงมีอํานาจในการออกคําสั่งตามมาตรา 8 นี้ได 

 2. เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจตามความในมาตรา 45 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ี

พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

 3. เจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข

ตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน 

หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดย

เรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุ

นั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

บทกําหนดโทษ 
(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามความในมาตรา 40 (2) หรือ (3) 

มีโทษตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามความในมาตรา 40 (1) (4) (5) (6) 

หรือ (7) มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 25,000 บาท  
(3) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร 

พ.ศ. 2561 มีโทษตามมาตรา 68 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท 
(4) ผูใดฝาฝนประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยไมไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา 

38 กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ    
ไมเกิน 50,000 บาท กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรโดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 25,000 บาท 

(5) ผูใด ... 
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   (5) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 มีโทษตามมาตรา 69 ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(6) ผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 45 มีโทษตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไมเกินวันละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม
ปฏิบัติตามคําสั่ง 

(7) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง มีโทษตามมาตรา 
81 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 25,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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