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(ก) 

คํานํา 
 

  กรมอนามัยไดจัดทํา “แนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))”      

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ผูประกอบกิจการ และประชาชน มีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข อันจะเปนประโยชนในการปองกันและควบคุมดูแลดานสุขลักษณะ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ท้ังกอนการระบาด ระยะการระบาด และระยะหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยเนื้อหาภายในคูมือประกอบดวย 

สถานการณท่ัวไปเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)) บทวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) แนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกันและควบคุม   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไดแก หมวด 3 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย หมวด 7 เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานท่ีจําหนาย  

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หมวด 9 เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ รวมท้ังไดรวบรวม  

อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตัวอยางรางขอบัญญัติทองถ่ิน

ควบคุมรถเรจําหนายอาหาร คําแนะนําดานวิชาการ และสื่อใหความรู   

  กรมอนามัยหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เลมนี้       

จะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รวมท้ัง เปนประโยชนตอผูประกอบกิจการและประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือใหรับรูสิทธิและหนาท่ีในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย อันจะเปนการคุมครองสิทธิทางสุขภาพและ  

การอนามัยสิ่งแวดลอมของประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 

 

 

 

    (นางพรรณพิมล วิปุลากร) 
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สวนท่ี 1 สถานการณท่ัวไปเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

           (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซ่ึงเปนโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนใหมในชวงปลายป พ.ศ. 2562 และ

แพรไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหโรคโควิด 19  เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะนําทุกประเทศใหเรงรัด

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค เนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19  เกิดข้ึนอยางกวางขวางในหลาย

ประเทศท่ัวโลก และสามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของ 

ผูติดเชื้อ เชน น้ํามูก น้ําลาย เปนตน สําหรับประเทศไทยประกาศใหโรคโควิด 19 เปนโรคติดตออันตราย 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศขอกําหนดตามความในมาตรา 9  

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกขอกําหนดและขอปฏิบัติแก 

สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็วและปองกันมิใหเกิดเหตุการณ

รายแรงมากข้ึน 

 กรมอนามัยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการบังคับใชภายในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสูงในการเปน

แหลงแพรเชื้อหรือมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ไดแก กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานท่ี

สะสมอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหาร การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ รวมท้ัง การจัดการมูลฝอย ซ่ึงใน

สถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ราชการสวนทองถ่ินควรตองกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยจะเปนการดําเนินงานท่ีเสริมกันกับมาตรการตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ อันจะเปนประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

สวนท่ี 2 บทวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19      

          (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายท่ีเนน 

การปองกันโรคตาง ๆ ท่ียังมิไดเกิด เพียงแตอยูในขายท่ีอาจทําใหเกิดหรือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดหรือมีผลกระทบ

ตอสุขภาพชุมชน กฎหมายจึงวางกรอบไวท่ีกิจกรรมในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีความหนาแนน เชน เขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จึงใหอํานาจแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ดานสุขลักษณะเพ่ือควบคุม

ปองกันกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายท่ีเนนการควบคุมในสถานการณท่ีเกิด

โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังหรือโรคติดตออันตราย หรือเกิดโรคระบาดในเขตพ้ืนท่ีใด ๆ ท้ังในและนอก



2 

ราชอาณาจักร ก็จะใหอํานาจในการจัดการแกคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการโรคติดตอ

กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด รวมท้ังผูวาราชการจังหวัดและเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในการสั่งการ 

ควบคุมดวยมาตรการตาง ๆ ตามสภาพของปญหาโรคระบาดนั้น ๆ  

 ดังนั้น พระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับนี้ จึงเปนกฎหมายท่ีเก้ือกูลตอกันและกันในการคุมครอง

สุขภาพของประชาชน โดยในภาวะปกติกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขก็จะแสดงบทบาทในการกํากับดูแล

สภาวะดานสุขลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน มิใหเปนแหลงท่ีกอใหเกิดโรค หรือมีผลกระทบตอสุขภาพ

โดยการกําหนดเปน “ขอบัญญัติทองถ่ิน” แลวจึงควบคุมกํากับใหเปนไปตามขอบังคับนั้น แตเม่ือเกิดการ

ระบาดของโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังหรือโรคติดตออันตราย กฎหมายวาดวยโรคติดตอจะมีการดําเนินการดวย

มาตรการท่ีเขมขน ถึงขนาดใหอํานาจการสั่งการท่ีมีลักษณะจํากัดสิทธิสวนบุคคลไดอยางมาก ท้ังนี้ เพ่ือควบคุม 

ระงับโรคระบาดนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

 เม่ือตําแหนงใดไดรับการแตงตั้งใหเปน “เจาพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ  

ผูดํารงตําแหนงนั้นยอมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ ทุกฉบับ สวนจะใชอํานาจตามกฎหมายใด ข้ึนอยูกับ

เหตุการณ (ขอเท็จจริง) ท่ีเกิดข้ึน วาอยูในขายบังคับตามกฎหมายใด หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณนั้นอยูภายใต

บังคับตามกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ก็อยูท่ีดุลพินิจของเจาพนักงานวาจะเลือกใชมาตรการตามกฎหมายใดก็ได  

ท่ีคิดวาจะเกิดประสิทธิผลไดมากกวา แตในกรณีที่มีการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายพิเศษ ท่ีกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจรวมศูนยการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินได โดยใหอํานาจประกาศพ้ืนท่ีท่ีตองการใหมีผลบังคับใช (มาตรา 5) หรือ

ประกาศให พระราชบัญญัติท่ีเคยอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด มาอยูภายใตอํานาจของ

นายกรัฐมนตรีแตเพียงทานเดียวได หรือจัดตั้งหนวยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติการได (มาตรา 7) และอาจแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ แตงตั้งเจาพนักงานได (มาตรา 7 และมาตรา 15) รวมท้ังการกําหนดมาตรการควบคุม 

เพ่ือคลี่คลายสถานการณฉุกเฉินนั้น ๆ ได (มาตรา 9) ซ่ึงในขณะนี้นายกรัฐมนตรีไดกําหนดมาตรการแลว 16 เรื่อง 

โดยออกประกาศตามมาตรา 9  กําหนดให อํานาจหนา ท่ีของรัฐมนตรีว าการระทรวงสาธารณสุข 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนอํานาจของ

นายกรัฐมนตรีแลว ซ่ึงในตอนทายของประกาศระบุวา “ใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย

ขางตน ยังคงใชอํานาจหนาท่ีเชนเดิมตอไปตามหลักเกณฑท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีประกาศหรือ

คําสั่งเปนอยางอ่ืน” จากขอกําหนดนี้ จึงมีนัยวาเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 

วาดวยโรคติดตอ และกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จึงยังคงมีอํานาจเหมือนเดิม แตจะตองพิจารณา

ขอกําหนดของนายกรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 9 ซ่ึงไดออกไปแลว ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 (16 มาตรการ) 

และตองดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดนั้นดวย และดวยเหตุท่ี

นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบภารกิจดานสาธารณสุขซ่ึงครอบคลุมถึง 

ภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และอ่ืน ๆ 

ใหเปนผูบังคับบัญชาและสั่งการสวนราชการ ขาราชการ และพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

การจัดการปญหาโรคโควิด 19 นี้ไดดวย ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัด หรือเจาพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจตาม
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กฎหมายเฉพาะตางๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 จึงตองถือปฏิบัติตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคโควิด 19 นี้ดวย 

(ศุมล ศรีสุขวัฒนา,2563) ซ่ึงขอกลาวโดยสรุปในสวนของพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้  

       (1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายท่ีเก้ือกูลตอกันในการคุมครองสุขภาพของประชาชน 
       (2) “เจาพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ ยอมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ  

ทุกฉบับ สวนจะใชอํานาจตามกฎหมายใด ข้ึนอยูกับเหตุการณ (ขอเท็จจริง) ท่ีเกิดข้ึน วาอยูในขายบังคับตาม

กฎหมายใด หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณนั้นอยูภายใตบังคับตามกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ก็อยู ท่ีดุลพินิจของ  

เจาพนักงานวาจะเลือกใชมาตรการตามกฎหมายใดก็ได ท่ีคิดวาจะเกิดประสิทธิผลไดมากกวา 
       (3) “เจาพนักงานทองถ่ิน” ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและ

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จึงยังคงมีอํานาจเหมือนเดิม แตจะตองพิจารณาขอกําหนดของนายกรัฐมนตรี 

ท่ีออกประกาศหรือขอกําหนดตามมาตรา 9 และตองดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการท่ีนายกรัฐมนตรี 

ไดประกาศกําหนดนั้นดวย  

สวนท่ี 3 แนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกันและควบคุม 

           โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 (1) ในภาวะปกติท่ียังไมมีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายท่ีเนนการปองกันโรคตาง ๆ ท่ียังมิไดเกิด 

เพียงแตอยูในขายท่ีอาจทําใหเกิดหรือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดหรือมีผลกระทบตอสุขภาพชุมชน ซ่ึงกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุขนี้เปนกฎหมายท่ีกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบังคับใชภายในเขตพ้ืนท่ี    

เพ่ือควบคุมดูแลกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหาร  

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ รวมท้ัง การจัดการมูลฝอย ใหมีการจัดการหรือปฏิบัติใหถูกตอง

เก่ียวกับสุขลักษณะ โดยมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑดานสุขลักษณะ กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ

รับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ดวย อีกท้ังยังกําหนดใหมี 

“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หนวยงานราชการตาง ๆ          

ท่ีเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคประชาชน เปนกรรมการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการ

และเลขานุการ และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน 

ผูแทนจากราชการสวนกลางภาคสวนตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคประชาชน เปนกรรมการ และ

ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตาม

นโยบาย แผนงาน และมาตรการตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสาธารณสุข ใหความเห็นแกราชการสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหคําปรึกษา

แนะนําหรือสนับสนุนราชการสวนทองถ่ินในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดสอง กํากับ ติดตาม ดูแลและ
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สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขของราชการสวนทองถ่ิน เสนอความเห็นเก่ียวกับการ

แกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 

ซ่ึงจะเห็นไดวากลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เปนระบบกลไกการบริหารจัดการดานการสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เนนการบูรณาการมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบและกํากับดูแลงาน 

ดานกฎหมายและการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานดาน 

อนามัยสิ่งแวดลอมและเกิดการบังคับใชกฎหมายในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนโซขอกลาง 

ในการเชื่อมโยงการดําเนินงานดานการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางสวนกลางและราชการสวน

ทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนในการคุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนใหอยูในสภาวะสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ 

ตอการมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน 

 (2) ในระยะสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินก็ยังคงมี

อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เชนเดิม แตใหราชการสวน

ทองถ่ินมีการตรวจตราแนะนําและบังคับใชใหปฏิบัติถูกตองดวยสุขลักษณะอยางเครงครัดมากข้ึน โดยเฉพาะ

มาตรการดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขนี้จะเปนการ

เสริมหรือเปนกฎหมายท่ีเก้ือกูลตอกันและกันกับการบังคับใชอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

ในการคุมครองสุขภาพของประชาชน ท้ังนี้ เจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข และตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ จะตองพิจารณาขอกําหนดของนายกรัฐมนตรีท่ีออก

ประกาศ หรือขอกําหนดตามมาตรา 9 และตองดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการท่ีนายกรัฐมนตรีได

ประกาศกําหนดนั้นดวย สําหรับ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 

หนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคประชาชน เปนกรรมการ และนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ก็ยังคงมี

อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดเชนเดิม แตในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อาจให

คําแนะนําปรึกษาและกํากับติดตามการดําเนินงานของราชการสวนทองถ่ินเพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายและ

ตรวจตราควบคุมดูแลการประกอบกิจการใหถูกสุขลักษณะอยางเครงครัดมากข้ึน ท้ังนี้ เม่ือวิเคราะห “คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข    

ประกอบกับ “คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด” และ “คณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร”               

มีองคประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมือนกันในบางตําแหนง เชน ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน และมี 

ปลัดจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 

เปนกรรมการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น ในสถานการณท่ีการ

ระบาดของโรคโควิด 19 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการของ “คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด” อาจพิจารณาจัดประชุมท้ัง 2 คณะ รวมกัน            

โดยมีกําหนดการท่ีตอเนื่องกันก็ได เนื่องจากมีประเด็นหรือเนื้อหาในการประชุมเปนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องกัน เชน 

การประชุมชวงเชา (เวลา 08.30-13.00 น.) เปนการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และชวงบาย 

(เวลา 13.00 – 17.00 น.) ในวันและสถานท่ีเดียวกัน เปนการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยท่ี

ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ของคณะกรรมการโรคติดตอท่ีเปนคนเดิมกับคณะกรรมการสาธารณสุข
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จังหวัดก็จะสามารถเขาประชุมตอได ท้ังนี้ การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในชวงบายให

เลขานุการเชิญกรรมการทานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนด เพ่ือเขารวมประชุมในชวงบาย

เพ่ือใหครบองคประชุม และสามารถมีมติและเบิกจายคาตอบแทนไดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

นอกจากนี้ ควรมีการจัดทํากําหนดการท่ีเก่ียวเนื่องกับการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 เชน การพิจารณา

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนในชวงสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 การ

ควบคุมดูแลสุขลักษณะการประกอบกิจการตลาด รานอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงเปนสถานประกอบ

กิจการท่ียังเปดใหบริการแกประชาชนในชวงการระบาด เปนตน นอกจากนี้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดย

ศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรณีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในภาคผนวกแนบทายนี้ 

(3) ในระยะสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคล่ีคลาย และระยะหลังการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินก็ยังคงมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เชนเดิม แตใหราชการสวนทองถ่ินมีการตรวจตราแนะนําและบังคับใชให

ปฏิบัติถูกตองดวยสุขลักษณะอยางเครงครัด โดยเนนใหคําแนะนําสถานประกอบกิจการท่ีไดมีการสั่งปดในชวง

สถานการณการระบาด เพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับการกลับมาเปดใหบริการอีกครั้ง เชน การดูแลทํา

สะอาดของอาคารสถานท่ี ภาชนะอุปกรณ และฆาเชื้อโรค การใหความรูกับผูประกอบกิจการและพนักงาน

เก่ียวกับการปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ การตรวจสุขภาพพนักงานซ่ึงตองไมเปนโรคติดตอ เปนตน สําหรับ

“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข ปฏิบัติตามอาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนราชการสวนทองถ่ินในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดสอง กํากับ ติดตาม ดูแลและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขของราชการสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการระบาดซํ้า รวมท้ังเพ่ือใหมีการจัดการดานอนามัย

สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในการคุมครองใหประชาชนสุขภาพดี และไดอยูในสภาวะท่ี

เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

3.1 หมวด 3 เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม บัญญัติใหการจัดการมูลฝอยใน

พ้ืนท่ีของราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินนั้นตามความในมาตรา 18 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 3.1.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น  

  (1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมดูแลการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินหามการถายเท ท้ิง 

หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให กําหนดใหมีท่ี

รองรับ มูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยหรือให

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช

อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ รวมท้ังกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน อัตรา
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ

รับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

  (2) จัดใหมีจุดรวบรวมมูลฝอยพรอมภาชนะรองรับท่ีมีฝาปดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

  (3) จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการขนมูลฝอยโดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย 

  (4) กําจัดมูลฝอยใหถูกตองตามประเภทของมูลฝอย  

  (5) ออกใบอนุญาตใหผูท่ีจะดําเนินการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาต  

  (6) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการหรือผูไดรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

(กรณีมูลฝอยติดเชื้อ) และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 (กรณีมูลฝอยท่ัวไป)  

 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินควรตองกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามขอบัญญัติทองถ่ินและกฎกระทรวงฯ อยางเครงครัด  

 กรณีท่ี 1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

โดยเนนการกํากับดูแลเพ่ือใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 

  ขอ 3 หามผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยท่ัวไป นอกจาก

ถาย เท ท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดหรือจัดให 

  ขอ 5 เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอยท่ัวไป ใหผู ซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยท่ี     

อยางนอยตองคัดแยกเปนมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอย         

นํากลับมาใชใหมออกจากมูลฝอยท่ัวไปดวย 

  ขอ 9 ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 

      ขอ 14 (4) จัดใหมีสถานท่ีคัดแยก มูลฝอยท่ัวไป ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

สุขลักษณะ โดยจัดใหมีหองน้ํา หองสวม และอางลางมือท่ีสะอาดและเพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย 

 กรณีท่ี 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545       

โดยในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดอาศัยอํานาจตามความในขอ 3     

แหงกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดหองรักษา

ผูปวยติดเชื้อรายแรง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 มีนาคม 2563  ซ่ึงมีผลใชบังคับใหสถานบริการ

การสาธารณสุข ท่ีใหบริการรักษาผูปวยโรคโควิด 19 จะตองดําเนินการ ดังนี้  

         (1) จัดเปนหองแยกเฉพาะสําหรับรักษาผูปวยดวยโรคติดเชื้อรายแรงท่ีติดตองายและหรือโรคท่ีมีอัตรา

ปวยตายสูงและหรือรักษายาก 

          (2) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจาก “หองรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)” เปนมูลฝอยติดเชื้อ 

จะตองมีการเก็บ ขน กําจัด ใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 3.1.2 บทบาทหนาท่ีของประชาชนและผูประกอบกิจการตามความในมาตรา 19  
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   (1) ประชาชนมีหนาท่ีคัดแยก เก็บรวบรวม และท้ิงมูลฝอย ใหถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติ

ทองถ่ินและกฎกระทรวงฯ  

    (2) กรณีมูลฝอยท่ีปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่งของผูท่ีแยกสังเกตอาการโรคโควิด 19  

ท่ีบาน เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู เปนตน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  - เก็บรวบรวมโดยใสถุงมูลฝอย 2 ชั้น  

  - ทําลายเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาว 

  - มัดปากถุงใหแนน แลวซอนถุงอีก 1 ชั้น มัดปากถุงใหแนนอีกครั้ง 

  - นําไปท้ิงลงถังรวบรวมมูลฝอยรวมกับมูลฝอยท่ัวไปหรือเก็บแยกไวเฉพาะตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ินกําหนด  

  (3) ผูท่ีจะดําเนินการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการ ตองขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเขาไปดําเนินการ 

 3.1.3 บทกําหนดโทษ 

  (1) ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 มีโทษตามมาตรา 68 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท 

  (2) ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 มีโทษตามมาตรา 68/1 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (3) ผูใดฝาฝน ประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยท่ัวไปตามความในมาตรา 19 โดยไมไดรับ

ใบอนุญาต มีโทษตามมาตรา 71 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (4) ผูใดฝาฝนขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 20(1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีท่ี

เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ มีโทษตามมาตรา 73/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (5) ผูใดฝาฝนขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 20(5) ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

มีโทษตามมาตรา 73/2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3.2 หมวด 7 เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหอํานาจราชการสวนทองถ่ิน

ในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการในเขตพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับสุขลักษณะ รวมท้ังกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ

รับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

3.2.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น 

 (1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมกิจการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32 ประกอบกับ

มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุก

กิจการใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนิน
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กิจการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกัน

อันตรายตอสุขภาพ  

(2) ออกใบอนุญาตใหผูท่ีจะดําเนินกิจการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาต  

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต

ปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ. 2560  

 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินควรตองกํากับดูแลให         

ผูประกอบกิจการมีการปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินและกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัดดวย โดยเฉพาะหลักเกณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สําหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขไดอาศัยอํานาจตามในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 ขอ 4. กําหนดให “สถานประกอบกิจการ” ซ่ึงเปนกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 ขอ 3 ของ 9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ (1) การประกอบกิจการ

สปา เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการสถานพยาบาล หรือในสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (2) การประกอบกิจการอาบ อบ 

นวด (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (4) 

การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับ

คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน (6) การประกอบกิจการหอพัก 

อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน (7) การประกอบกิจการโรง

มหรสพ (8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน (9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) (10) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด 

หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ (12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย (13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม (15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร (16)  

การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ (17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทาง

การแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวน

หนึ่งสวนใดของรางกาย (19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ (20)  
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การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดในประกาศฯ 

ฉบับนี้เพ่ือปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 เชน 

 ขอ 4 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือผูประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) การควบคุมเก่ียวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณเครื่องใชท่ีมีอยูในอาคาร 

(2) การจัดอุปกรณทําความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

(3) การปองกันสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

(4) การใหความรู คําแนะนํา และเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 

 3.2.2 บทบาทหนาท่ีของประชาชนหรือผูประกอบกิจการ 

 (1) ผูใดจะดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ

ควบคุม โดยดําเนินกิจการในลักษณะท่ีเปนการคา ตองขอรับใบอนุญาตตอราชการสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเปน

ท่ีตั้ งของสถานประกอบกิจการ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เ ง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ๆ กรณีกิจการใดเขาขายตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑในการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวของ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภท

หรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูขออนุญาตจะตองดําเนินการกอนการพิจารณา

ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ดวย 

 (2) ดําเนินกิจการใหถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติทองถ่ิน กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

มาตรการการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID–19)) สําหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 อยางเครงครัด 

3.2.3 บทกําหนดโทษ 

 (1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามความในมาตรา 32(2) มีโทษตาม

มาตรา 73 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 (2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงฯ มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

 (3) ผูใดฝาฝนประกอบกิจการโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง มีโทษตาม

มาตรา 71 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3.3 หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยไดกําหนดมาตรการโดยสั่งปดสถานประกอบ

กิจการหลายประเภท ยกเวน ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร เนื่องจากประชาชนยังคง

มีความจําเปนตองซ้ืออาหารสําหรับบริโภค แตใหสถานประกอบกิจการดังกลาวนี้ปฏิบัติตามกฎหมายและ

มาตรการในการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 อยางเครงครัด สําหรับแนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุขในการควบคุมดูแลกิจการดังกลาว รายละเอียด ดังนี้ 
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3.3.1 ตลาด  

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหอํานาจราชการสวนทองถ่ิน

ในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการตลาดในเขตพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับสุขลักษณะ รวมท้ังกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ

รับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  

3.3.1.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น 

 (1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมดูแลตลาด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 35 มาตรา 37 

ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหผูรับใบอนุญาต

จัดตั้งตลาดปฏิบัติเ ก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับการรักษา 

ความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน 

(2) ออกใบอนุญาตใหผูท่ีจะดําเนินกิจการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาต  

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการหรือผูไดรับใบอนุญาต

ปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  

 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินควรตองตรวจตรา 

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินและกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

อยางเครงครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 

 “การลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย

สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอยบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ท่ีเก็บรวบรวม

หรือท่ีรองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมี สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช ตองไมมีผลกระทบตอระบบ

บําบัดน้ําเสียของตลาดรวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ 

  สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 : ตองมีอางลางมือ ที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย  

การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบ

ระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือ ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบ

และจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 : ตองมีอางลางมือ ที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย

น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ สําหรับทําความสะอาดอาหาร และภาชนะ ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ 

และอางลางมือตามจํานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ เวนแตจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี  
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สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมี

ระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร 

การดําเนินการกิจการตลาด : กําหนดเวลาการเปด-ปดตลาด  

- จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ

แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตามหลักสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมี

การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 1 ครั้งก็ได (ตลาดประเภทท่ี 1)  

  - จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวันโดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ

แผงจําหนายอาหาร ประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการลางตลาด

ตามหลักสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหปฏิบัติ 

(ตลาดประเภทท่ี 2) 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด : ในกฎกระทรวงฯ  

ขอ 22 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาต

ใหตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข เชน  การลางตลาด เขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาล

อาหารและอ่ืนๆ และตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   ขอ 24 สุขอนามัยของผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

    (1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (3) ระหวางการขายของประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ

หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชนและตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น 

หรือองคการของรัฐ 

      ขอ 26 เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ

กระทรวง ทบวง กรม ราชการ สวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ซ่ึงจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง เชน  

 กรณีตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอโควิด 19 โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขาย

ของในตลาดเปนโรคติดตอโควิด 19 หรือพบผูปวยเปนโรคติดตอโควิด 19 ซ่ึงยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับ

เชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคท่ีทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ีจําหนายในตลาดนั้น  

- อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจตามมาตรา 8 ออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซ่ึง

เก่ียวของกับการกอเหตุนี้ระงับการกระทําหรือกระทําการใดๆ เพ่ือแกไขหรือปองกันความเสียหายนี้ไดตามสมควร 

(อธิบดีไดมอบอํานาจตามมาตรา 8 ใหกับผูวาราชการจังหวัดแลวทุกจังหวัด ดังนั้น ผูวา

ราชการจังหวัดจึงมีอํานาจตามมาตรา 8)  
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- เจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง ออกคําสั่งให

ผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว แกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุ

นั้นไดตามสมควร แลวแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

 3.3.1.2 บทบาทหนาท่ีของประชาชนหรือผูประกอบกิจการตลาด 

(1) ผู ใดจะจัดตั้งตลาด ตองขอรับใบอนุญาตตอราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนพ้ืนท่ีของ 

สถานประกอบกิจการตามความในมาตรา 34 

(2) ดําเนินกิจการใหถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกรณีตลาดในเขตเทศบาล       

เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ผูประกอบกิจการตลาดตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของ

ตลาด พ.ศ. 2551 ดวย โดยในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ใหเนนสุขลักษณะ ดังนี้ ตองมีอางลางมือ      

มีท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ตองลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน ผูขายของและผูชวยขายของ 

ในตลาดตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ และตองปฏิบัติตามสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเครงครัด 

หากมีไข ไอ จาม หอบเหนื่อย ควรหยุดและไปพบแพทย 

3.3.1.3 บทกําหนดโทษ 

(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามความในมาตรา 35(1) หรือ (4) มีโทษ

ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามความในมาตรา 35(2) หรือ (3)  

มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 25,000 บาท  

(3) ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 มีโทษตามมาตรา 68  

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท 

(4) ผูใดฝาฝน ประกอบกิจการตลาดโดยไมไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา 34 มีโทษตาม

มาตรา 71 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3.3.2 สถานท่ีจําหนายอาหาร 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหอํานาจราชการสวนทองถ่ิน

ในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารในเขตพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับสุขลักษณะ 

รวมท้ังกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงประกอบกิจการ ไมเกินอัตราท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

3.3.2.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น 

(1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 

ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑเพ่ือดูแลสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(2) ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหผูท่ีจะดําเนินกิจการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนด

เง่ือนไขทายใบอนุญาต  
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(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการหรือผูไดรับใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจง ปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ี

จําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 

 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ินตองตรวจตรา ควบคุมดูแล ใหมี

การปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินและกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561  

อยางเครงครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 

  สุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ขอ 3 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสถานท่ีและบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ

หรือปรุงอาหาร จําหนายอาหาร และบริโภคอาหาร โดยพ้ืนบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารตอง

สะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ไมชํารุด และทําความสะอาดงาย มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ี

สถานท่ีจําหนายอาหารเปนสถานท่ีสาธารณะ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มีท่ีลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับ

สถานท่ีและบริเวณสําหรับใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เวนแตสถานท่ีหรือบริเวณบริโภค

อาหารไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอ สําหรับจัดใหมีท่ีลางมือ ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือท่ีเหมาะสม 

โตะหรือเกาอ้ีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองสะอาด ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง และไมชํารุด (การเวนระยะหาง

ระหวางโตะอาหาร) 

ขอ 4 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสวม โดยมีอางลางมือท่ีถูกสุขลักษณะ

และมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชอ่ืนๆ 

ขอ 19 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช ตาม

หลักเกณฑ เชน มีอางลางมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

ขอ 20 สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ 

และเครื่องใช ตามหลักเกณฑ เชน มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชท่ีถูกสุขลักษณะ และใช

สารทําความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผูผลิต และจัดให

มีการฆาเชื้อภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชภายหลังการทําความสะอาด 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

ขอ 21 ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เชน 

(1)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรือ

พาหะนําโรคติดตอ โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน ในกรณีท่ีเจ็บปวย

ตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานได  

    (2) ผูสัมผัสอาหารตองรักษาความสะอาดของรางกาย สวมใสเสื้อผาและอุปกรณปองกัน      

ท่ีสะอาดและสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได 
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   (3) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหนายและ เสิรฟ

อาหาร ใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทําการใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรค 

3.3.2.2 บทบาทหนาท่ีของประชาชนหรือผูประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการ

ขายของในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจง (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตรและ

มิใชเปนการขายของในตลาด) 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 ตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัติทองถ่ิน 

3.3.2.3 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 หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(3) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนาย

อาหาร พ.ศ. 2561 มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

(4) ผูใดฝาฝน ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร โดยไมไดรับใบอนุญาตตามความใน

มาตรา 38 กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 

หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรโดยไมมีหนังสือรับรองการแจง        

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 25,000 บาท 

3.3.3 สถานท่ีสะสมอาหาร 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหอํานาจราชการสวนทองถ่ิน

ในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการสถานท่ีสะสมอาหารในเขตพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับสุขลักษณะ 

รวมท้ังกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงประกอบกิจการ ไมเกินอัตราท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 
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3.3.3.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น 

 (1) ออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือควบคุมสถานท่ีสะสมอาหาร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 

ประกอบกับมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑเพ่ือควบคุมหรือ

กํากับดูแลสถานท่ีสะสมอาหาร 

 (2) ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหผูท่ีจะดําเนินกิจการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนด

เง่ือนไขทายใบอนุญาต  

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหประชาชน และผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ิน โดยในสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 

ราชการสวนทองถ่ินควรตองตรวจตรา ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินอยางเครงครัดดวย  

3.3.3.2 บทบาทหนาท่ีของประชาชนหรือผูประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร 

(1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการ

ขายของในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจง (กรณีพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตรและ

มิใชเปนการขายของในตลาด) โดยยื่นตอราชการสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ีสะสมอาหาร 

(2) ดําเนินกิจการใหถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติทองถ่ิน โดยเฉพาะมาตรการในการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ ดังนี้ 

- การดูแลทําความสะอาดอาคารสถานท่ี การใหความรูกับผูปฏิบัติงานในการปฏิบัติตน เชน

สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเวนระยะหางระหวางผูซ้ือ 1-2 เมตร  

          - หากพนักงานหรือผูปฏิบัติงานมีอาการปวย ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน

และไปพบแพทยทันที 

3.3.3.3 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 หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(3) ผูใดฝาฝน ประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร โดยไมไดรับใบอนุญาตตามความใน

มาตรา 38 กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 

หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท กรณีที่มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรโดยไมมีหนังสือรับรองการแจง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 25,000 บาท 

3.4 หมวด 9 เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  สถานการณปจจุบันไดมีการระบาดโรคโควิด 19 ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกทําใหมีผูปวย

และเสียชีวิตจํานวนมาก โดยโรคดังกลาวสามารถติดตอไดงายผานทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง
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ของผูติดเชื้อ ซ่ึงรัฐบาลไทยไดมีมาตรการใหหนวยงานทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนมี

สวนรวมในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอยางเขมขน เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรค และ

จากการกําหนดมาตรการหามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังขอความรวมมือให

ประชาชน “อยูบาน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ”  

 การประกอบกิจการ “รถเรจําหนายอาหาร” จึงเปนอีกทางเลือกท่ีประชาชนสามารถเลือก

ซ้ืออาหารสําหรับบริโภคไดอยางสะดวกและเขาถึงงายและมีผูใชบริการจํานวนมาก อยางไรก็ตามการประกอบ

กิจการรถเรจําหนายอาหารหรือรถเรขายอาหารท่ีมีลักษณะการจัดใหมีอาหารแหง อาหารสด หรืออาหารปรุง

สําเร็จพรอมบริโภคไวบนยานพาหนะและเรขายหรือจําหนายใหผูบริโภคตามชุมชนหรือบานเรือนนั้น อาจมี

ความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ เชน การเก็บรักษาอาหารสดไมถูกสุขลักษณะอาจเกิดการเนาเสีย การดูแลทํา

ความสะอาดภาชนะ/อุปกรณไมถูกสุขลักษณะอาจปนเปอนเชื้อโรค ผูขายหรือผูสัมผัสอาหารจะตองดูแลรักษา

ความสะอาดของรางกาย สวมเสื้อมีแขน สวมผากันเปอน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย หากมีอาหารไข 
ไอ จาม อาจแพรเชื้อโรคได เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการประกอบกิจการใหถูก

สุขลักษณะเพ่ือปองกันความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพและปองกันควบคุมโรคติดตอดวย โดยราชการ 

สวนทองถ่ินสามารถบังคับใชมาตรการทางกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลได ดังนี้ 
 

“รถเรจําหนายอาหาร” ท่ีมีลักษณะการจัดใหมีอาหารแหง อาหารสด หรืออาหารปรุงสําเร็จ

พรอมบริโภคไวบนยานพาหนะและเรขายหรือจําหนายใหผูบริโภคตามท่ีหรือทางสาธารณะใบบริเวณชุมชนหรือ

บานเรือน เขาขายเปน “การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ” ตามหมวด 9 แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้มีหลักการกระจายอํานาจใหแกราชการสวนทองถ่ิน 

ในการออกขอบัญญัติทองถ่ินและบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ดังนี ้

3.4.1 บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น  

  3.4.1.1 ออกขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือควบคุมดูแลการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะให     

ถูกสุขลักษณะ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 43 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ

มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

  (1) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา  

  (2) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง 

หรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ  

       (3) หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ       

  (4) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 

        (5) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญและโรคติดตอ 

  (6) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และไมเกินอัตราท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
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  3.4.1.2 ประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีจุดผอนผัน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 42 เจาพนักงาน

ทองถ่ินโดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร ออกประกาศได ดังนี้ 

        (1) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตหาม

จําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด ซ่ึงหมายถึงวาผูใดขายสินคาหรือซ้ือสินคาในเขตดังกลาวมีความผิด  

  (2) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตหาม

จําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท เชน ในพ้ืนท่ีท่ีสกปรกมีฝุนละอองมากก็อาจกําหนดใหหามขายสินคา

ประเภทอาหารได หรือ 

(3) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตหาม

จําหนายสินคาตามกําหนดเวลา เชน เวลาท่ีการจราจรหนาแนน ก็อาจหามขายได หรือ                 

(4) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตหาม

จําหนายสินคา โดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการ

จําหนาย ณ บริเวณนั้น เชน ในบริเวณริมฝงแมน้ํา ลําคลอง อาจกําหนดเง่ือนไขไมใหผูจําหนายอาหารท้ิงน้ําเสีย

หรือขยะมูลฝอยหรือเศษอาหารลงแมน้ําลําคลองโดยตรง หรือกําหนดใหผูเรขายอาหารบางชนิดไมตักแบง

บรรจุใสถุงพลาสติกขณะเรขาย แตใหบรรจุใหเรียบรอยจากท่ีผลิตเลยก็ได เปนตน 

    3.4.1.3 ออกใบอนุญาต กําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาต และตรวจตราควบคุมดูแล  

(1) เจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนท่ัวไป และพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณสะไมวาจะเปนการ

จําหนายโดยลักษณะการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 41 วรรคสอง  

(2) มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขอยางใดเพ่ือเปนการควบคุมดูแลดานสุขลักษณะตามท่ีเห็นสมควร

ไวทายใบอนุญาตดวยก็ได ตามมาตรา 41 วรรคสาม  

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติ

ทองถ่ินและตามพระราชบัญญัตินี้  
 

3.4.2 บทบาทหนาท่ีของผูประกอบกิจการ  

   (1) มีหนาท่ีขอรับใบอนุญาตตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาไปเรขายอาหาร ตามความใน

มาตรา 41 ผูท่ีจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา

ในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย จะตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนเริ่มดําเนินกิจการ ซ่ึงเจา

พนักงานทองถ่ินจะระบุชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนาย และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคา และ

เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรในใบอนุญาตก็ได หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคาลักษณะวิธีการ

จําหนายสินคา หรือสถานท่ีจัดวางสินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต ตองมีการแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินกอนจึงจะกระทําการนั้นได 

  (2) ในกรณีท่ีมีการเรขายอาหารหรือมีการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะแบบเคลื่อนท่ี

โดยมีลักษณะการเรขายอาหารขามเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง ผูประกอบกิจการตองไดรับ

ใบอนุญาตในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจากเจาพนักงานทองถ่ินทุกแหงท่ีเขาไปเรขายอาหาร    
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โดยใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนผูออก

ใบอนุญาตนั้น  

3.4.3 บทกําหนดโทษ 

  ผูใดฝาฝนกฎหมาย กรณีการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ มีโทษตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(1) ประกอบกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือฝาฝน

ประกาศของเจาพนักงานท่ีออกตามมาตรา 42(1) มีโทษตามมาตรา 77 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 

(2) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต ตามมาตรา 76 ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 

(3) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ิน หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานท่ีออก

ตามมาตรา 42(2) มีโทษตามมาตรา 78 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  

 
 

สวนท่ี 4 คําถามคําตอบท่ีพบบอย 

 

 

 

 คําถาม กรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และเปนเจา

พนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ควรใชอํานาจตามกฎหมายใดในการควบคุมดูแลเพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคโควิด 19 

 ความเห็น  “เจาพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ ยอมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนั้นๆ  

ทุกฉบับ สวนจะใชอํานาจตามกฎหมายใด ข้ึนอยูกับเหตุการณ (ขอเท็จจริง) ท่ีเกิดข้ึน วาอยูในขายบังคับตาม

กฎหมายใด หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณนั้นอยูในภายใตบังคับตามกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ก็อยูท่ีดุลพินิจของ      

เจาพนักงานวาจะเลือกใชมาตรการตามกฎหมายใดก็ได ท่ีคิดวาจะเกิดประสิทธิผลไดมากกวา 

 

   

 

 

 คําถาม กรณีท่ีราชการสวนทองถ่ินยังไมไดออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือควบคุมดูแลการจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะไว ผูประกอบกิจการตองขอรับใบอนุญาตหรือไม 

 ความเห็น ตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 41 กําหนดใหผูใดท่ีจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ จะตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนเริ่มดําเนินกิจการ ดังนั้น ผูประกอบกิจการมีหนาท่ี

ตองมายื่นขอรับใบอนุญาต แมราชการสวนทองถ่ินจะยังไมออกขอบัญญัติทองถ่ินไวก็ตาม และหากมีผูประกอบ

กิจการมายื่นขอรับใบอนุญาต ใหราชการสวนทองถ่ินพิจารณาการอนุญาตตามบทบาทอํานาจหนาท่ี แต

คําถาม 2. 

คําถาม 1. 
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ราชการสวนทองถ่ินจะไมมีหลักเกณฑดานสุขลักษณะสําหรับไปควบคุมดูแลและไมสามารถเก็บคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตได เนื่องจากยังไมไดออกขอบัญญัติทองถ่ินไว ดังนั้น จึงแนะนําใหราชการสวนทองถ่ินเรงรัดออก

ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการดังกลาว  

 

 

 

 คําถาม กรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมหนากากอนามัยไวเปนจํานวนมากและนํามาทําความสะอาด รีด

ใหเรียบ และจําหนายใหแกประชาชนท่ัวไปนั้น กรณีดังกลาวนี้ ถือวาเปน “มูลฝอย” หรือไม และการกระทํา

ดังกลาวนี้มีความผิดตามกฎหมายใดหรือไมอยางไร 

 ความเห็น ใหราชการสวนทองถ่ินประสานการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบ

ขอเท็จจริงรวมกัน หากไดขอมูลขอเท็จจริงครบถวนถูกตองก็นํามาพิจารณาประกอบกับขอกฎหมาย  

 กรณีท่ี 1 หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีการนําหนากากอนามัยท่ีผานการใชงานแลวมาทําความ

สะอาด รีดใหเรียบ และจําหนายหนากากอนามัยใหแกประชาชนท่ัวไปนั้น กรณีดังกลาวนี้ “หนากากอนามัยท่ีผาน

การใชงานแลว” ถือวาเปน   “มูลฝอย”  

 สําหรับแนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอย มีดังนี้ 

 หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวาเปนมูลฝอยท่ัวไป 

 มาตรา 19 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก         

เจาพนักงานทองถ่ิน ดังนั้น  ผูประกอบกิจการตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ

เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากฝาฝนจะมีโทษตามมาตรา 71 

โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 หากผูประกอบกิจการมีการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยท่ัวไปไมถูกสุขลักษณะ อันเปนการฝาฝน

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 จะมีโทษตามมาตรา 68 โดยตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

 กรณีท่ี 2 หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวาหนากากอนามัยท่ีเก็บรวบรวมไวเปนจํานวนมาก ได

มีการรับซ้ือหรือรับบริจาคมาจากโรงงานผลิตหนากากอนามัยท่ีไมผานการควบคุมคุณภาพสินคา หรือหนากาก

ท่ีเสื่อมสภาพโดยยังไมผานการใชงาน ใหถือวาเปนส่ิงของเหลือใช และหากมีการรับซ้ือ นํามาแยกชิ้นสวน 

และขายชิ้นสวนหนากากอนามัยตาง ๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลตอไป โดยการดําเนินการดังกลาวนี้ มีลักษณะท่ีเปน

การคา ถือวาเขาขายเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท 13(5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด 

ใชแลวหรือเหลือใช ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข   

คําถาม 3. 
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  มาตรา 33 กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ ดังนั้น หากทองถ่ินไดออกขอบัญญัติทองถ่ินควบคุมกิจการประเภท 13(5) 

การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

แลวผูประกอบกิจการตองมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจากเจา

พนักงานทองถ่ินท่ีราชการสวนทองถ่ินท่ีสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ตั้งอยู กอนประกอบ

กิจการ และตองประกอบกิจการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  กฎกระทรวง

ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 และขอบัญญัติทองถ่ินดวย 

หากประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 71 โดยตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และหากดําเนินกิจการไมถูก

สุขลักษณะอันเปนการฝาฝนกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 จะมีโทษตามมาตรา 68 โดยตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

 กรณีท่ีราชการสวนทองถ่ินไมไดออกขอบัญญัติทองถ่ินควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ไว หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา สถานประกอบกิจการมีการดําเนินกิจการท่ีอาจ

กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง หรือผูท่ีจองประสบกับเหตุนั้น เขาขาย 

“เปนเหตุรําคาญ” เจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกคําสั่งตามมาตรา 28 ใหเจาของหรือ       

ผูครอบครองสถานท่ีนั้น ระงับเหตุรําคาญในเวลาอันสมควร ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น โดยเจาของหรือ         

ผูครอบครองสถานท่ีนั้นตองเปนผูเสียคาใชจายหากฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน มีโทษ

ตามาตรา 74 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับไมเกิน 25,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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(1) แผนภูมิแสดงกลไกการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงกลไกการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง 

คณะกรรมการสาธารณสุข 

อธิบดีกรมอนามัย(เลขานุการ) 

เจาพนักงาน 

สาธารณสุข 

ผูประกอบการ/เอกชน/ประชาชน 

ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ออกคําสั่งใหแกไข 

กรณีรายแรงและตองแกไขโดยเรงดวน 

(ม.๘ และ ม. ๘/๑) 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี

เจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมาย 

(ตามท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมาย) 

ออก 

ใหคําแนะนํา 

ใหความเห็น 
มอบหมาย 

แตงตั้ง 

แจง 

ถายังฝาฝนพระราชบัญญัต ิ

เปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดีทางศาล 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ราชการสวนทองถ่ิน 

 

ยื่นคําอุทธรณ 

- สนับสนุน 

    - สอดสองดูแล 

แตงตั้ง 

- ตรวจตรา 

- แนะนํา 

- ออกคําสั่ง 

  กรณีจําเปน 
- ออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

- ออกประกาศ 

- ออกคําสั่ง 

- อนุญาต/ไมอนุญาต 

- และอ่ืนๆ 

 

คณะอนกุรรมการ คณะอนุกรรมการ 

- ตรวจตรา 

- แนะนํา 

แตงตั้ง 

คสจ./คสก. 

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ 

แจง 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ราชการสวนทองถ่ิน 

ออกขอบัญญัติของทองถ่ิน 

อัตราคาธรรมเนียมไมเกิน

กฎกระทรวง 

เรื่องการหามถายเทท้ิง 

เรื่องอ่ืนใดท่ีจําเปนตองกําหนด 

ม. 18 วรรคสาม 

อาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการภายใต 

การควบคุมดูแลของ

ราชการสวนทองถ่ิน 

ภาระหนาท่ีหลัก 

เรื่องการจัดใหมีท่ีรองรับมลูฝอย 

เรื่องวิธีการเก็บ ขน และกําจัดของ

เจาของ/ผูครอบครองอาคารหรือ

สถานท่ีใดๆ 

หลักเกณฑวิธีการ เง่ือนไขในการปฏิบัติ

ของผูไดรับอนุญาตและอัตราคาบริการ 
แตตอง

ปฏิบัติตาม 

กรณีท่ีมเีหตุอันสมควร 

เก็บ/ขน/กําจัดเอง 

โดยเก็บคาบริการ 

ม. 18 วรรคสาม 

อาจอนุญาตใหบุคคลใด  

เปนผูดําเนินกิจการเก็บ ขน 

หรือกําจัด มลูฝอยตามม. 19 

ม. 18 วรรคสอง 

ดําเนินการรวมกับหนวยงาน

รัฐ หรือ ราชการสวนทองถ่ิน

อ่ืน 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข 

ราชการสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน 

ประกาศรายช่ือกิจการฯ ใน

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

กําหนดเง่ือนไขเฉพาะ

ตามมาตรา 33 

กําหนดรายช่ือกิจการฯ ท่ี

ตองควบคุมในทองถ่ินน้ัน

ตามมาตรา 32 (1) 

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไป

ตามมาตรา 32 (2) 

ตองขอใบอนุญาตตอ

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ท่ีเปนลักษณะ

การคา 

ท่ีไมเปนลักษณะ

การคา 

ประชาชน 

ผูดําเนินกิจการตาม 

มาตรา 32 (1) 

กําหนดในใบอนุญาต มีอํานาจออก

ขอบัญญัติทองถ่ิน 

ตองปฏิบัต ิ

ตองปฏิบัต ิ
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงแสดงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองขออนุญาต เปลี่ยนแปลงขยาย/

ลดขนาดตลาด 

เง่ือนไขเฉพาะท่ี

แจงเปนหนังสือ 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

มีอํานาจออกขอบัญญัติ

ทองถ่ิน 

สุขลกัษณะเกี่ยวกบั 

- ท่ีตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสราง 

- การจัดสถานท่ีการวางสิ่งของ 

- การรกัษาความสะอาด 

- การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายนํ้าท้ิง 

- การปองกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรค 

- สุขลักษณะของผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

ผูจัดต้ังตลาด 

เอกชน กระทรวง ทบวง กรม 

ตองปฏิบัติตามขอบัญญตัิ

ทองถ่ิน 

ไมตองขออนุญาต 

แตตองปฏิบัตติาม 

ราชการสวนทองถ่ินทองถ่ิน 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในควบคุมสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดตั้งสถานท่ี

จําหนาย/สะสม

อาหาร 

กรณท่ีีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.และมิใชเปน

การขายของในตลาด 

กรณท่ีีมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตร.ม.และมิใช

เปนการขายของในตลาด 

ตองปฏิบัติตามขอบัญญตัิทองถ่ิน 

ตองขออนุญาต 

ตองแจง 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

สุขลกัษณะเกี่ยวกบั 

- ท่ีตั้ง การใชสถานท่ี 

- อาหาร กรรมวิธีการปรุง ทํา จําหนาย   

  เก็บ สะสม 

- สุขวิทยาสวนบุคคล 

- ภาชนะอุปกรณนํ้าใช และของใช 

- การปองกันเหตุรําคาญและการ 

   

ออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

ราชการสวนทองถ่ิน 
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองขออนุญาต 
ผูจําหนายสินคา

ในท่ี/ทาง

สาธารณะ 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ตอ 

- ชนิด/ประเภทสินคา 

- ลักษณะวิธีการจําหนาย 

- สถานท่ีจัดวางสินคา 

- เง่ือนไขอ่ืนๆ ถาตอง

เปลี่ยนแปลง 

ตองแจง 
มีอํานาจ  

(ดวยความเห็นชอบของ

เจาพนักงานจราจร) 

ราชการสวนทองถ่ิน ตองปฏิบัติตาม 

ออกขอบัญญัติทองถิน่ 

เรื่องสุขลักษณะเก่ียวกับ 

- ผูจําหนาย/ผูชวยจําหนาย/

สินคา/ผูเรขาย 

- กรรมวิธีการทํา จําหนาย เก็บ 

สะสม ภาชนะ นํ้าใช 

- การวาง/เรขาย 

- เวลาการจําหนาย 

ประกาศเขต 

- เขตหามขายหรือซื้อสินคาโดยเดด็ขาด 

- เขตหามขายสินคาบางชนิด 

- เขตหามขายสินคาตามกําหนดเวลา 

- เขตหามขายลักษณะใด/มเีง่ือนไขในการ

จําหนายบรเิวณน้ัน 

การประกาศตองปดท่ีสํานักงานฯและ

บริเวณท่ีกําหนดเปนเขตและตองระบุ

วันบังคับโดยไมนอยกวา 15 วัน นับ

แตวันประกาศ 
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(2)  กฎหมายระดับอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 

 (2.1) อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  อนุบัญญัติท่ีออกใหม ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) 

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการการปองกันความ

เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) 

สําหรับสถานประกอบกิจการ 

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง พ.ศ. 2563 

อนุบัญญัติท่ีใชบังคับอยูเดิม ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินควรตองบังคับใชมาตรการกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการปองกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID–19)) อยางเครงครัด ดังนี้ 

 - กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

 - กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

 - กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

 - กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 

 - กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 - กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการ

ใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 (2.2) อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการการปองกันความเสี่ยงจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สําหรับสถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทํางานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 

 - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการการปองกันความเสี่ยงจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สําหรับ         

ผูใหบริการขนสงสาธารณะ พ.ศ. 2563 
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(3)  แนวปฏิบัติในการเบิกจายเบ้ียประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร กรณีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

ข้ันตอน/แนวทาง หมายเหตุ 

การเตรียมการประชุม 

1 ประสานคณะกรรมการวาจะมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

คณะกรรมการทานใดสามารถเขารวมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุมไดบาง  

ขอกฎหมายและ

คําแนะนําท่ีเกี่ยวของ 

1) พระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ พ.ศ.

2547 

2) พระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2550 

3) พระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2555 

4) ประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เรื่อง 

มาตรฐานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของ

การประชุมผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส พ.ศ.

2557 

5) ประกาศ

คณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเลคทรอนิกส เรื่อง 

แนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของ

หนวยงาน ของรัฐ พ.ศ.

2553 

6) พระราชกําหนดวา

2 แจงผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีไมสามารถรวมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม แต

สามารถรวมประชุมผานอิเล็กทรอนิกสได จะตองอยูในราชอาณาจักรเทานั้น 

3 การเชิญประชุม ระบุวาเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมท่ีใชสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

5 เตรียมระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดําเนินการประชุม ตามท่ีหนวยงานของรัฐจัดให

มีขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน 

6 กรรมการท่ีแจงตอบรับการประชุมตามข้ันตอนของผูจัดการประชุม (ระบุดวย

วาเขารวมประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

7 กรรมการผูเขาประชุมอิเล็กทรอนิกส เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

7.1 หนังสือตอบรับฉบับจริงหรือหนังสือจากไฟลอิเล็กทรอนิกส และ

ประทับตราหนังสือ 

7.2 กรณีมอบหมายผูแทนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหสงหนังสือ

มอบหมายฉบับจริงหรือหนังสือฯจากไฟลอิเล็กทรอนิกส มาใหผูจัดการประชุม 

7.3 แจงเลขท่ีบัญชีธนาคารใหกับผูจัดการประชุม เพ่ือรับโอนคาเบี้ยประชุม

หลังการประชุมเสร็จ 

8 ผูจัดการประชุมเตรียมใบเซ็นชื่อ สําหรับกรรมการท่ีเขารวมประชุม ณ สถานท่ี

จัดการประชุม และผูท่ีเขารวมประชุม 

การดําเนินการประชุม 

9 ผูมีหนาท่ีจัดการประชุมตองดําเนินการเพ่ือใหมีการใชระบบควบคุมการประชุม

เปนลายลักษณอักษรกอนการประชุม 

10 ระบบควบคุมการประชุมพรอมทํางานกอนการประชุม โดยผูเขารวมประชุม

สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดท้ังสองทาง 

11 ตองบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม 

12 กรรมการผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองอยูในราชอาณาจักร

เทานั้น 

13 กรรมการทุกคนแสดงตนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

14 กรรมการผูเขารวมประชุมผานอิเล็กทรอนิกสตองอยูรวมการประชุมจนจบการประชุม 
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ข้ันตอน/แนวทาง หมายเหตุ 

15 ใหผูควบคุมระบบบันทึกภาพผูเขารวมประชุมผานอิเล็กทรอนิกสจากจอ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกเบี้ยประชุม 

ดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

7) คูมือการปฏิบัติงาน

นอกสถานท่ี (สํานักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ) 

8) ขอแนะนําจาก

กรมบัญชีกลาง 

16 จัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทาน 

(ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร  แสดงถึง

แหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิด

ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร) 

17 ผูเขารวมประชุมทุกคนตองสามารถดูขอมูลการประชุมท่ีกําลังนําเสนอในท่ี

ประชุมผานเครื่องหรืออุปกรณการสื่อสารของตนเองไดตลอดการประชุม 

18 ผูจัดการประชุมจายคาเบี้ยประชุมแกกรรมการ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

19 กรรมการเขารวมประชุมในสถานท่ีจัดประชุม เซ็นชื่อรับคาเบี้ยประชุมเปน

หลักฐาน 

20 กรรมการท่ีรวมประชุมผานอิเล็กทรอนิกสรับคาเบี้ยประชุมดวยวิธีการโอนเงิน 

โดยผูจัดการประชุมเก็บหลักฐานการโอนเงิน 

การดําเนินการหลังประชุม 

21 ผูจัดการประชุมรวบรวมหลักฐานตางๆ ท่ีตองสงตามระบบปกติ และหลักฐาน

ของกรรมการผูรวมประชุมผานอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีหลักฐานการเบิกจาย ดังนี้ 

21.1 ผูเขารวมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม 

       (1) หนังสือเชิญประชุมและหนังสือตอบรับการประชุม 

       (2) แบบหลักฐานการจายคาเบี้ยประชุม 

21.2 ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

       (1) ภาพการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของกรรมการท่ีรับเงินคาเบี้ย

ประชุม 

       (2) หนังสือตอบรับฉบับจริง หรือหนังสือฯ จากไฟลอิเล็กทรอนิกส พรอม

ท้ังประทับตรารับหนังสือดังกลาว 

       (3) กรณีกรรมการท่ีเขารวมประชุมมอบหมายใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน ใช

หนังสือมอบหมายฉบับจริง หรือหนังสือจากไฟลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ัง

ประทับตรารับหนังสือดังกลาว 

หมายเหตุ: ไฟลภาพการแสดงตน ไฟลบันทึกเสียงการประชุมหรือท้ังภาพและ

เสียงใหผูจัดการประชุมรวบรวมไวเพ่ือใหผูตรวจสอบขอตรวจ 

22 จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ 
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(4) ส่ือใหความรูกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

      หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) 

                ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ไดจัดทําสื่อองคความรูท่ีเก่ียวของกับการบังคับใช

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือปองกันและควบคุมโรคโควิด 19  ดังนี้ 
 

     

     

 

 

 

 

 

 

ดาวนโหลดคูมือ สื่อองคความรูท่ีเกี่ยวของไดท่ี 

เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

http://laws.anamai.moph.go.th      
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(5)  คําแนะนําดานวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานรัฐ 

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง ผูประกอบกิจการ และประชาชนท่ัวไป ศึกษาขอมูลดานวิชาการท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได ดังนี้ 

1. คําแนะนําท่ัวไปในการปองกันโรค 

2. คําแนะนําท่ัวไปในการปองกันโรค จําเพาะรายสถานท่ีท่ียังเปดใหบริการ 

- คําแนะนําสําหรับรานอาหาร 

- คําแนะนําสําหรับตลาดสด 

- คําแนะนําสําหรับรานสะดวกซ้ือ (ซุปเปอรมาเก็ต/มินิมารท/รานขายของชํา) 

- คําแนะนําสําหรับรถเรจําหนายอาหาร 

- คําแนะนําสําหรับการจัดบริการอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ 

 3. คําแนะนําสําหรับการใหบริการขนสงผูโดยสารและขนสงสินคา 

 4. คําแนะนําสําหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ มัสยิด ศาลเจา และสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืน )ๆ 

5. คําแนะนําสําหรับสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ 

6. คําแนะนําสําหรับธนาคาร 

7. คําแนะนําสําหรับรานขายยา 

 8. คําแนะนําในการทําความสะอาด ทําลายและฆาเชื้อโรคในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

9. คําแนะนําสําหรับท่ีพักอาศัย 

10. คําแนะนําสําหรับจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางสังคมตามประเพณีนิยม 

- คําแนะนําการเขารวมงานฌาปนกิจศพผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  - คําแนะนําสําหรับการจัดโรงทานในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 11 คําแนะนําสําหรับประชาชน 

- คําแนะนําสําหรับผูสูงอายุ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 - คําแนะนําสําหรับกลุมเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป  

 - คําแนะนําสําหรับหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดท่ีมีหนาท่ีดูและเด็กเล็ก 

 - คําแนะนําแยกสังเกตอาการท่ีบานในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 - คําแนะนําการใชหนากากปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ดาวนโหลดคําแนะนําดานวิชาการท่ีเกี่ยวของไดท่ี 

เว็บไซตกรมอนามัย  https://www.anamai.moph.go.th 

 

 

https://www.anamai.moph.go.th/
https://www.anamai.moph.go.th/
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(6) ตัวอยาง (ราง) ขอบัญญัติทองถิ่นควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทรถเร

จําหนายอาหาร เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. .... 

 

- ตัวอยาง – 

(ราง) เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติทองถิ่น 

ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทรถเรจําหนายอาหาร 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

พ.ศ. ....  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

 

ใหมีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

 

เหตุผล 

 

  โดยท่ีการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะประเภทรถเรจําหนายอาหารท่ี

ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความ

เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงสมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะประเภทรถเรจําหนายอาหาร หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จึงตราเทศ

บัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ 
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 (ราง) 

เทศบัญญัติเทศบาล………………/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล.................... 

ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทรถเรจําหนายอาหาร 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

พ.ศ. …. 

   

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติวาดวยควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือ    

ทางสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (กรณีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล) ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 

มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เทศบาล……...... . ......./องคการบริหารสวนตําบล... .. . . . . . . . . . . .. . . . .โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

........................./ สภาองคการบริหารสวนตําบล.......................และผูวาราชการจังหวัด....................../นาย

อําเภอ...........................จึงตราเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาล........….................ควบคุมการจําหนายสินคา

ใน ท่ีหรื อทางสาธารณะ พ.ศ.  ….” /ขอบัญญัตินี้ เ รี ยกว า  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

.....................................ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....” 

  ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล………............................. ตั้งแตเม่ือไดประกาศไว

โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล………........................แลวเจ็ดวัน /ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล...........................ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 

“สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอ่ืนท่ีมิใชอาหาร 

“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

“อาหาร” หมายความวา อาหารประเภทปรุงสําเร็จและอาหารท่ีตองนําไปทํา ประกอบ หรือ

ปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  

“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง 

ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง ผูประกอบ       

ผูเสิรฟ ผูจําหนายอาหาร ผูลางและเก็บภาชนะอุปกรณ  

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
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“รถเรจําหนายอาหาร” หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดท่ีใชในการขนสงทางบกซ่ึงเดิน

ดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย ยกเวน

รถไฟ เพ่ือการเรขายอาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ และอาหารแปรรูป แบบไมประจําท่ี 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล............./องคการบริหารสวนตําบล................ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี……........…/นายกองคการบริหารสวน

ตําบล................ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข อ  4  ใ ห น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี …………. . . . . . .  / น า ย ก อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล

.....................................เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้  

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

ขอ 5 ผูดําเนินกิจการจําหนายสินคาประเภทรถเรจําหนายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ รวมท้ัง

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 

หมวด  2 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   

 

ขอ 6 ในการจําหนายสินคาประเภทรถเรจําหนายอาหาร ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 1. ยานพาหนะและโครงสรางภายใน 

 1) ยานพาหนะ ท่ีดัดแปลงสําหรับขายอาหาร มีสภาพดี แข็งแรง มีโครงสรางท่ีสามารถ

ปกปดหรือคลุมอาหาร และทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด ทําความสะอาดพ้ืนผิวของ

โครงสรางท่ีสัมผัสอาหารดวยน้ํายาทําความสะอาดเปนประจําภายหลังการขาย  

 2) โครงสรางภายในของยานพาหนะ ท่ีใชปรุงประกอบอาหารเพ่ือจําหนายแข็งแรง มี

สภาพดี พ้ืนผิวทําดวยวัสดุท่ีเหมาะสมกับอาหาร เชน สแตนเลส อลูมิเนียม เปนตน พ้ืนผิวท่ีสัมผัสอาหารไมมีคราบ

อาหารหรือคราบสกปรก ทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด และอาจฆาเชื้อโรคดวย
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แอลกอฮอล (Alcohol) 70 % ในจุดท่ีสัมผัสรวมกัน โดยหยดลงบนผาสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทาง

เดียวกัน ทําความสะอาดพ้ืนผิวของโครงสรางท่ีสัมผัสอาหารดวยน้ํายาทําความสะอาดเปนประจําภายหลังการขาย 

 3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ เชน ควัน เสียงดัง เปนตน            

ในระหวางการจําหนายอาหาร 

 4) ระบบการจัดการน้ําเสียหรือระบบดักไขมัน ท่ีมีสภาพดี ไมรั่วซึม มีขนาดเพียงพอรองรับ

น้ําเสีย และไมปลอยท้ิงในท่ีสาธารณะ และทําความสะอาดเปนประจํา 

 5) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเสนทางหรือจุดท่ีมีการอนุญาตใหจอดยานพาหนะเพ่ือจําหนาย

อาหาร  โดยปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีนั้น 

2. อาหาร 

 1) อาหารสด ผักและผลไม เลือกซ้ือจากแหลงไดรับการรับรองจากหนวยงานราชการหรือแหลง

ท่ีสามารถระบุท่ีมาของอาหารได สะอาด ปลอดภัย มีการลางและจัดเก็บในภาชนะสําหรับใสอาหาร แยกเปนสัดสวน    

ตามประเภทของอาหาร ไมปะปนกัน มีการปกปด เนื้อสัตวสดจัดเก็บในอุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส 

 2) อาหารปรุงสําเร็จ ตองปรุงสุกใหม สําหรับอาหารประเภทเนื้อสัตวปรุงใหสุกดวยความ

รอนไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวท่ีปรุงไมสุก  

 3) อาหารปรุงสําเร็จ มีการปกปดอาหารมิดชิด และอุนอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง ใชอุปกรณ

สําหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เชน ชอน ท่ีคีบ ฯลฯ ระมัดระวังไมใหสวนของดามจับ ตก หลนหรือสัมผัสกับ

อาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคได 

 3. ภาชนะ อุปกรณ 

 1) ภาชนะ/อุปกรณสําหรับบรรจุอาหาร สะอาด แข็งแรง เหมาะสมกับประเภทอาหารไม

ควรใชโฟมในการบรรจุอาหาร  

 2) แยกภาชนะ/อุปกรณ เชน เขียง มีด ภาชนะใสอาหาร อุปกรณหยิบจับอาหาร ใชแยก

ระหวางอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม เพ่ือปองกันการปนเปอน 

 3) ลางทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ ดวยน้ําผสมน้ํายาทําความสะอาด ลางดวยน้ํา

สะอาดอีกอยางนอย 2 ครั้งและฆาเชื้อโรคโดยแชภาชนะในน้ํารอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที หรือ

แชในน้ํายาท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีมีความเขมขน 100 สวนในลานสวน เชน หากใชน้ํายาฟอกขาวท่ี

มีโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% ในผสมในอัตราสวน ครึ่งชอนชาตอน้ํา 1 ลิตร แชท้ิงไว 1 นาที แลวลางน้ําให

สะอาด อบหรือผึ่งใหแหงกอนใชใสอาหาร 

 3. ผูสัมผัสอาหาร 

 1) กรณีมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน

และแจงเจาของรานหรือผูจัดการ และไปพบแพทยทันที 

 2) ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย สวมเสื้อมีแขน สวมผากันเปอน สวมหนากากผา

หรือหนากากอนามัย เพ่ือปองกันตนเอง จากการไอ หรือจามระหวางการจําหนายอาหาร และเพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการสัมผัสผูท่ีไดรับเชื้อโรคในระหวางจําหนายอาหาร 
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 3) ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอล กอนเริ่มปฏิบัติงาน หลังเขาสวม

หลังจับสิ่งสกปรก และจับเงิน โดยเฉพาะหลังการสัมผัสเนื้อสัตว อาหารทะเล ผลิตภัณฑจากสัตว โดยจัดใหมี        

เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือแกผูบริโภคบนฟูดทรัค 

 4) ใชอุปกรณสําหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เชน ชอน ท่ีคีบฯลฯ หรือสวมถุงมือสําหรับ

สัมผัสอาหาร โดยระมัดระวังไมใหสวนของดามจับ ตก หลนหรือสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปอน

ของเชื้อโรค 

 5) ในระหวางการจําหนายอาหาร หากผูสัมผัสอาหารอยูในบริเวณท่ีมีการทํากิจกรรมท่ี

ตองใกลชิดกัน ตองจัดใหมีมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร  

 

หมวด  3 

ใบอนุญาต 

   

 

ขอ 10 เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางประเภทรถเรขายอาหารเวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา 

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา (ประเภทรถเรขายอาหาร) รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไว

ในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัด

วางสินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ 11 ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะประเภทรถเร

จําหนายอาหารจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ พรอมกับ

เอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(1) บัตรประจําตัวประชาชน 

(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(3) ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(5) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(6) ใบรับรองแพทยการตรวจสุขภาพและโรคติดตอของผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคา 

(7) หลักฐานผานการอบรมของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ และ

วิธีการท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (กรณีเปนการจําหนายสินคาประเภทอาหาร) 
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ขอ 12 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน

เทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค

สองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให

แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนา

แจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ขอ 13 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน(จํานวนวันใหราชการสวนทองถ่ิน

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ไดตามท่ีเห็นสมควร) นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว  

ขอ 14 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออก

ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ 15 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ

เห็นไดงาย ณ บริเวณรถเรขายอาหารตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ 16 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ

ชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ 17 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ 
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หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศ

บัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ 18 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ 19 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง

ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแต

กรณี 

ขอ 20 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  4 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

   

 

ขอ 21 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน  

ขอ 22 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของ

ราชการสวนทองถ่ิน 
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หมวด  5 

บทกําหนดโทษ 

   

 

ขอ 23 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้ตองระวาง

โทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี……………….......  

 

      (ลงชื่อ) 

                   (………………………………….......) 

         นายกเทศมนตรี………………/นายกองคการบริหารสวนตําบล.................. 

 

             เห็นชอบ 

 

(ลงชื่อ) 

            (…………….........……………) 

ผูราชการจังหวัด……………/นายอําเภอ............... 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ทายเทศบัญญัติเทศบาล……………/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล................ 

ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. …. 

   

 

 

1. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ฉบับละ  ...... บาท 

    โดยลักษณะวิธีการ รถเรจําหนายอาหาร 

 

.                                                                                                                              

. 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอยางเอกสารแบบทายเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ประกอบดวย 

  1) อัตราคาธรรมเนียม/บัญชีอัตราคาธรรมเนียม(ตามตัวอยางขางตน) 

  2) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

  3) ใบอนุญาต 

4) แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 

5) ประกาศกําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง 
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- ตัวอยาง - 

ประกาศเทศบาล…………………...../องคการบริหารสวนตําบล........................... 

เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 

   

   โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  (1) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 

1.1) .......................................... 

1.2) .......................................... 

  (2) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 

2.1) .......................................... 

2.2) .......................................... 

  (3) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 

3.1) .......................................... 

3.2) .......................................... 

  (4) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

4.1) .......................................... 

4.2) .......................................... 

  ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล

................/องคการบริหารสวนตําบล......................และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ............................................. 

 

 

 

 

 

 

ผูใหความเห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

(…………………………..………) 

เจาพนักงานจราจร 

(ลงชื่อ) 

(…………………………..………) 

นายกเทศมนตรี……………/นายกองคการบริหารสวนตําบล............ 
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เอกสารอางอิง 

1. กรมควบคุมโรค. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก 

http://ddc.moph.go.th/law.php?law=1 

2. ศุมล ศรีสุขวัฒนา, เรื่องท่ี 25 การใชมาตรการดานกฎหมายในสถานการณโรคระบาด โควิด ๑๙ ภายใต 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 

2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะทําอยางไร สืบคนเม่ือวันท่ี 

13 เมษายน 2563. จาก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=854450588404287&id=28839036167

6982&__tn__=K-R 

3. ศุมล ศรีสุขวัฒนา, เรื่องท่ี 26 เจตนารมณและสาระของพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แตกตางและสอดคลองกันอยางไร สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857357004780312&id=28839036167

6982&__tn__=K-R 

4. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2561 

5. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=2RLaws 

6. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=2RLaws 

7. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ พ.ศ. 2560 สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=2RLaws 

8. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=2RLaws 

9. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 

2561 สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=2RLaws 

 

 

 

http://ddc.moph.go.th/law.php?law=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=854450588404287&id=288390361676982&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=854450588404287&id=288390361676982&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857357004780312&id=288390361676982&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857357004780312&id=288390361676982&__tn__=K-R
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10. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย 

     ตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก  

     http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/more_news.php?offset=20&cid=230& 

     filename=3ALaws 

11. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ  

     มาตรการการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  

     Disease 2019 (COVID–19)) สําหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563.   

     จาก http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=3ALaws 

12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

สืบคนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563. จาก

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=457954&ext=htm 
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