
 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 

 

  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่ม    
ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากกลุ่มการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และการติดเชื้อ
ต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น โรงงาน สถานที่พักของคนงานและแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดมาตรการตามกฎหมายเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด 19 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถปฏิบัติถูกต้องตามสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการนี้ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กันยายน 2564 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังนี้ 

ผลการบังคับใช้ตามประกาศฯ ฉบับนี้  

1. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)                 
2. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563     
3. ประกาศฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งสถานประกอบกิจการนั้น ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้
ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. ให้สถานประกอบกิจการ ผู้ดำเนินกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน และราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงตามระดับของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้ 
                 “ระดับ 1” หมายความว่า สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งในสถานประกอบกิจการและในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกันนั้น แต่ยังพบการระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศและต่างประเทศ 

      “ระดับ 2” หมายความว่า สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ แต่พบว่ามีประวัติการ
พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งอยู่ในระยะแพร่เชื้อตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการนั้น หรือ
พบผู้ติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

      “ระดับ 3” หมายความว่า สถานการณ์ท่ีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการนั้น 
บทบาท... 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
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1. ต้องมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) ในสถานประกอบกิจการ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบ
กิจการ หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื ่นที่มีพื ้นที่ติดต่อกัน ว่าอยู ่ในระดับ 1 หรือระดับ 2 หรือระดับ 3 
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
             1.1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับ 1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 
             (1) ทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะบริเวณพื ้นผิวที ่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน  และต้องดูแลความสะอาดให้อยู ่ในสภาพที่                
ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 
   (2) มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีมีระบบปรับอากาศต้องมีอัตราการระบาย
อากาศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
             (3) พื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร หรือเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร  
            (4) ทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องจักร ก่อนและหลังประกอบ
กิจการ หรือให้บริการทุกครั้ง 
   (5) มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถจัดให้มีอ่างล้างมือได้ต้องจัดให้มี       
เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
              (6) ให้มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 
            (7) มีอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อ อย่างเพียงพอ 
            (8) มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับพนักงานทำความสะอาดอย่างเพียงพอ 
             (9) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ รักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 
สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 
   (10) วัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ และมีการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถาน
ประกอบกิจการ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะหรือใช้การบันทึกข้อมูล 
            (11) ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองก่อนเข้าทำงานทุกวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัย
กำหนด เช่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หากมีอาการป่วยจากเชื้อไวรัสหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้หยุด
ปฏิบัติงานทันท ี
             ในกรณีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 3 และ ข้อ 9 ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม และกิจการเกี่ยวกับการ
บริการ เช่น การผลิต สะสมอาหารจากพืชหรือสัตว์ เสริมสวย ฟิตเนส การจัดแสดงดนตรี คาราโอเกะ เป็นต้น       
ให้ประชาชนต้องประเมินตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) 
ก่อนเข้าใช้บริการ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นผู้ติดเชื้อให้งดใช้บริการ 
                     ผู้ดำเนินกิจการต้องกำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ยกเว้นขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร 
             (12) ประเมินสถานประกอบกิจการ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVID Plus) 
 

(13) การให.้.. 
 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการ 
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            (13) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดบริการที่ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และต้องมีอ่างล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไว้ด้วย 
              1.2 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับ 2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการในระดับ 1 และ
ดำเนินการตามมาตรการในระดับ 2 ดังต่อไปนี้ด้วย 
    (1) ให้เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่มากข้ึน
หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และอาจฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อโรค 
          (2) เมื่อทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาในสถานประกอบการตามช่วงเวลา ให้หยุดการดำเนินกิจการในส่วน        
ที่เก่ียวข้องทันท ี
   (3) จัดให้มีมาตรการลดความแออัด ลดการสัมผัสในสถานประกอบกิจการ 
   (4) จัดทำทะเบียนบันทึกประวัติและข้อมูลการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน กรณีที่มีการเดินทางไป  
ในพ้ืนที่หรือสถานที่เสี่ยง  
   (5) มีการตรวจหาเชื้อไวรัสให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม กรณีตรวจแล้วได้ผลที่มีความเป็นไป
ได้มากที่สุดที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันที และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกำหนด 
   (6) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนไดร้ับวคัซนีป้องกนัการตดิเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
   (7) เพิ ่มมาตรการในการคัดกรอง ในกรณีมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาให้บริการหรือปฏิบัติงาน  
ในสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งชั่วโมง ต้องดำเนินการประเมินตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัย    
กำหนดด้วย เช่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) 
            (8) เพิ่มมาตรการกรณีที่มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ โดยจัดให้มี  
ที่นั่งรับประทานอาหารเป็นการเฉพาะที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
             1.3 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสอยู ่ในระดับ 3 ให้ปฏิบัติตามมาตรการในระดับ 2 
และมาตรการในระดับ 3 ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1) พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือการให้บริการ ในแผนกที่มีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
และให้เปิดการดำเนินกิจการต่อไปได้ในวันถัดจากวันที่ทำความสะอาดแล้วเสร็จหนึ่งวัน หรือตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนด หรือใช้มาตรการอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
แล้วแต่กรณี เช่น ห้ามแวะระหว่างการเดินทาง ไม่ให้ออกไปภายนอกสถานประกอบกิจการ (Bubble and Seal) 
   (2) ให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงหรือหลังการ
ให้บริการ  
   (3) เพิ่มการดูแลการระบายอากาศในสถานประกอบกิจการให้มีการถ่ายเทอากาศบริเวณที่พบ      
ผู้ติดเชื้อทันที และปรับปรุงระบบระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิม 
    (4) การจัดการมูลฝอยประเภทที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัยกระดาษทชิชู 
ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ที่ใช้งานแล้ว ในแผนกที่มีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อและบริเวณที่
เกี่ยวข้อง ให้จัดที่ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ แยกเก็บรวบรวม และทำลายเชื้อไวรัส ใส่ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   
ที่ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย จำนวน 2 ชั้น ถุงชั้นแรกให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ
น้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นแล้วซ้อนด้วยถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกชั้นมัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง 
หากไม่มีถุงแดงต้องมีข้อความ “มูลฝอยติดเชื้อ” ปรากฏบนถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 
2. ดำเนิน... 
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           2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี ่ยงจากเชื ้อไวรัสตามระดับของสถานการณ์การแพร่ระบาด                    
โดยเพิ่มมาตรการจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจนถึงระดับ 3 หรือโดยลดมาตรการจากระดับที่ 3 เป็นระดับที่ 2 หรือ
เป็นระดับที ่ 1 แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ตามที ่เจ้าพนักงานท้องถิ ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย                  
การสาธารณสุขกำหนด             
           3. ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีมาตรการกำหนดไว้โดยเฉพาะที่มีความเข้มข้นมากกว่ามาตรการตาม
ประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการนั้นต่อไปได้ และให้ปฏิบัติมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย    
         
                                            
 
 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในประกาศฯ ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด เช่น  
 1. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ รักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด
และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 

2. ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงาน และมีการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะหรือใช้การบันทึกข้อมูล 
  3. ประเมินตนเองก่อนเข้าทำงานทุกวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยเซฟไทย 
(Thai Save Thai) หากพบว่า มีอาการป่วยจากเชื้อไวรัสหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลาที่อาจมีความเสี่ยง    
ในการเป็นผู้ติดเชื้อให้หยุดปฏิบัติงานทันที 
 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ 
ยกเว้นขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร 
         5. ทำทะเบียนบันทึกประวัติและข้อมูลการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน กรณีที่มีการเดินทางไปในพื้นที่หรือ        
สถานที่เสี่ยง และให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 
 
  
 
 ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในประกาศฯ ฉบับนี้    
อย่างเคร่งครัด เช่น  

1. ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ทางราชการกำหนด            
เช่น ไทยชนะหรือใช้การบันทึกข้อมูล 
 2. กรณีมีประวัติเข้าไปในสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลาที่อาจมีความเสี่ยงในการเป็น   
ผู้ติดเชื้อให้งดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ 
          3. ประเมินตนเองก่อนเข้ารับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น ไทยเซฟไทย            
(Thai Save Thai) หากพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อให้งดเข้าใช้บริการ 
          4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ยกเว้นขณะดื่มหรือ
รับประทานอาหาร 
 5. กรณีมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาให้บริการหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการมากกว่า  1 ชั่วโมง              
ต้องดำเนินการประเมินตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามท่ีกรมอนามัยกำหนดด้วย 
   
 

บทบาทหน้าที่... 
 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน  

 

บทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
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           ราชการส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ ่นควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ตามความ                     
ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมแล้ว เจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ว่าอยู่ในระดับใด และให้ตรวจตรา ควบคุม กำกับ 
ดูแล ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ดำเนิน
กิจการหรือผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนประกาศฯ ฉบับนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ปรับและดำเนินคดตี่อไป 
 
 
 
 

   หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ด้วย 
เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ออกตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 จึงมีโทษตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม            
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

 
 
 
 

 

 

จัดทำโดย กองกฎหมาย กรมอนามัย โทร. 0 2590 4219 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้ 

บทบาทหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

บทกำหนดโทษ 

 


