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ค�ำน�ำ

 กรมอนามัยได้จัดท�า “แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุม 

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

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการ และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ทั้งก่อนการระบาด ระยะการระบาด และระยะหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยเนื้อหาภายในคู่มือประกอบด้วย สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับ 

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

ที่เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แนวทาง

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แก่ หมวด 3 เรื่อง การจัดการมูลฝอย หมวด 7 เรื่อง กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานที่จ�าหน่าย  อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หมวด 9 เรื่อง  

การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ รวมทั้งได้รวบรวม  อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมรถเร่จ�าหน่ายอาหาร ค�าแนะน�าด้านวิชาการ 

และส่ือให้ความรู้  

 กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกัน 

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

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู ้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป  

เพื่อให้รับรู ้สิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย อันจะเป็นการคุ ้มครองสิทธิทางสุขภาพและ 

การอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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   อธิบดีกรมอนามัย
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ส่วนที่	1	สถำนกำรณ์ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือโรคโควิด	19	

(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 และแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคโควิด 19  เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health 
Emergency of International Concern) และแนะน�าทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในหลายประเทศท่ัวโลก และสามารถแพร่กระจาย 
จากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น น�้ามูก น�้าลาย เป็นต้น ส�าหรับ
ประเทศไทยประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ 
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ประกาศข้อก�าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ออกข้อก�าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว
และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน
 กรมอนามัยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ภายใน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่ที่มีโอกาสสูงในการเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ได้แก่ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่สะสมอาหาร สถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้ง การจัดการมูลฝอย ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 นี้ ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
โดยจะเป็นการด�าเนินงานที่เสริมกันกับมาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนที่	2	บทวิเครำะห์กฎหมำยท่ีเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	
หรือโรคโควิด	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันโรคต่าง ๆ 
ที่ยังมิได้เกิด เพียงแต่อยู ่ในข่ายท่ีอาจท�าให้เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน  
กฎหมายจึงวางกรอบไว้ที่กิจกรรมในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความเส่ียงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในชุมชน 
ที่มีความหนาแน่น เช่น เขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล จึงให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านสุขลักษณะเพื่อควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่เน้นการควบคุมในสถานการณ์ที่เกิดโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังหรือโรคติดต่ออันตราย หรือเกิดโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ก็จะให้อ�านาจ 
ในการจัดการแก่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด รวมทั้ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการส่ังการ ควบคุมด้วยมาตรการต่าง ๆ ตามสภาพของ
ปัญหาโรคระบาดนั้น ๆ 
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 ดังนั้น พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้ จึงเป็นกฎหมายท่ีเกื้อกูลต่อกันและกันในการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชน โดยในภาวะปกติกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็จะแสดงบทบาทในการก�ากับดูแลสภาวะด้านสุขลักษณะ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน มิให้เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรค หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยการก�าหนดเป็น  
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แล้วจึงควบคุมก�ากับให้เป็นไปตามข้อบังคับนั้น แต่เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อที่ต้อง 
เฝ้าระวังหรือโรคติดต่ออันตราย กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อจะมีการด�าเนินการด้วยมาตรการที่เข้มข้น ถึงขนาดให้
อ�านาจการสั่งการที่มีลักษณะจ�ากัดสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อควบคุม ระงับโรคระบาดนั้นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพนั่นเอง
 เมื่อต�าแหน่งใดได้รับการแต่งต้ังให้เป็น “เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ  ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
นั้นย่อมมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ทุกฉบับ ส่วนจะใช้อ�านาจตามกฎหมายใด ขึ้นอยู ่กับเหตุการณ์  
(ข้อเท็จจริง) ท่ีเกิดข้ึน ว่าอยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายใด หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์นั้นอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานว่าจะเลือกใช้มาตรการตามกฎหมายใดก็ได้ ที่คิดว่าจะเกิดประสิทธิผล 
ได้มากกว่า แต่ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงถือว่า 
เป็นกฎหมายพิเศษ ท่ีก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจรวมศูนย์การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดย 
ให้อ�านาจประกาศพื้นที่ที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ (มาตรา 5) หรือประกาศให้ พระราชบัญญัติที่เคยอยู่ในอ�านาจ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มาอยู่ภายใต้อ�านาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงท่านเดียวได้ หรือจัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเพ่ือปฏิบัติการได้ (มาตรา 7) และอาจแต่งต้ังผู้รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ แต่งต้ังเจ้าพนักงานได้ (มาตรา 7 และ
มาตรา 15) รวมท้ังการก�าหนดมาตรการควบคุม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ๆ ได้ (มาตรา 9) ซ่ึงในขณะนี้
นายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดมาตรการแล้ว 16 เรื่อง โดยออกประกาศตามมาตรา 9 ก�าหนดให้อ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอ�านาจของนายกรัฐมนตรีแล้ว ซ่ึงในตอนท้ายของประกาศระบุว่า “ให้ส่วนราชการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายข้างต้น ยังคงใช้อ�านาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตามหลักเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรี
ก�าหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น” จากข้อก�าหนดนี้ จึงมีนัยว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงยังคงมีอ�านาจเหมือนเดิม 
แต่จะต้องพิจารณาข้อก�าหนดของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 9 ซ่ึงได้ออกไปแล้ว ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 
(16 มาตรการ) และต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศก�าหนดนั้นด้วย และ 
ด้วยเหตุที่นายกรัฐมนตรีได ้แต ่งตั้งให ้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป ็นผู ้รับผิดชอบภารกิจด ้านสาธารณสุข 
ซึ่งครอบคลุมถึง ภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และอ่ืน ๆ ให้เป็นผู้บังคับบัญชาและส่ังการส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 นี้ได้ด้วย ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องถือปฏิบัติตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่ังการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด 19 นี้ด้วย (ศุมล ศรีสุขวัฒนา,2563) ซ่ึงขอกล่าวโดยสรุปในส่วนของ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
       (1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 
  เพิ่มเติม เป็นกฎหมายท่ีเกื้อกูลต่อกันในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน



3
       (2) “เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ ย่อมมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ  ทุกฉบับ  
  ส่วนจะใช้อ�านาจตามกฎหมายใด ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ (ข้อเท็จจริง) ที่เกิดขึ้น ว่าอยู่ในข่ายบังคับ 
  ตามกฎหมายใด หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์นั้นอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ก็อยู่ที่ดุลพินิจ 
  ของเจ้าพนักงานว่าจะเลือกใช้มาตรการตามกฎหมายใดก็ได้ ที่คิดว่าจะเกิดประสิทธิผลได้มากกว่า
       (3) “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วย 
  การสาธารณสุข จึงยังคงมีอ�านาจเหมือนเดิม แต่จะต้องพิจารณาข้อก�าหนดของนายกรัฐมนตร ี
  ที่ออกประกาศหรือข ้อก�าหนดตามมาตรา 9 และต้องด�าเนินการให ้สอดคล้องกับมาตรการ 
  ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศก�าหนดนั้นด้วย 

ส่วนที่	3	แนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือโรคโควิด	19

(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))

	 (1)	ในภำวะปกติที่ยังไม่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด	19 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันโรคต่าง ๆ  ที่ยังมิได้เกิด เพียงแต่อยู่ในข่ายที่อาจท�าให้
เกิดหรือมีความเส่ียงที่จะเกิดหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนี้เป็นกฎหมาย 
ที่กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ภายในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาด สถานท่ีสะสมอาหาร สถานที่จ�าหน่ายอาหาร การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้ง 
การจัดการมูลฝอย ให้มีการจัดการหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ โดยมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนด
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
พ.ศ. 2559 ด้วย อีกท้ังยังก�าหนดให้มี “คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานกุาร และ	“คณะกรรมกำรสำธำรณสขุกรุงเทพมหำนคร”	โดยมปีลัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธาน ผู้แทนจากราชการส่วนกลางภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และ 
ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน และมาตรการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการสาธารณสุข ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถ่ินในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ค�าปรึกษาแนะน�า
หรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดส่อง ก�ากับ ติดตาม ดูแลและสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และปฏิบัติการอื่นตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งระบบ เน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบและก�ากับดูแลงานด้านกฎหมายและ 
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
เกิดการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมโยงการด�าเนินงาน
ด้านการสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อมระหว่างส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน ์
ในการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
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	 (2)	ในระยะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด	19 ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีอ�านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดิม แต่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตรา
แนะน�าและบังคับใช้ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนี้จะเป็นการเสริมหรือเป็นกฎหมายท่ีเกื้อกูลต่อกัน
และกันกับการบังคับใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคติดต่อ จะต้องพิจารณาข้อก�าหนดของนายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศ หรือข้อก�าหนดตามมาตรา 9 และต้องด�าเนิน
การให้สอดคล้องกับมาตรการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศก�าหนดนั้นด้วย ส�าหรับ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน  
เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และ “คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร” ก็ยังคงมีอ�านาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายก�าหนดเช่นเดิม แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 อาจให้ค�าแนะน�าปรึกษาและก�ากับติดตามการด�าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีการบังคับใช้
กฎหมายและตรวจตราควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ท้ังน้ี เมื่อวิเคราะห์ 
“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข    ประกอบกับ “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” และ “คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”               
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมือนกันในบางต�าแหน่ง เช่น ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมี 
ปลัดจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล  
เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น ในสถานการณ์ที่การระบาดของ
โรคโควิด 19 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการของ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” 
และ “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” อาจพิจารณาจัดประชุมทั้ง 2 คณะ ร่วมกัน โดยมีก�าหนดการที่ต่อเนื่องกัน
ก็ได้ เน่ืองจากมีประเด็นหรือเนื้อหาในการประชุมเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การประชุมช่วงเช้า (เวลา 08.30 - 
13.00 น.) เป็นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และช่วงบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.) ในวันและ 
สถานที่เดียวกัน เป็นการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยท่ีประธาน กรรมการ และเลขานุการ  
ของคณะกรรมการโรคติดต่อที่เป็นคนเดิมกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดก็จะสามารถเข้าประชุมต่อได้ ทั้งนี ้
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในช่วงบ่ายให้เลขานุการเชิญกรรมการท่านอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขก�าหนด เพ่ือเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายเพื่อให้ครบองค์ประชุม และสามารถมีมติและเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ควรมีการจัดท�าก�าหนดการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด 19 เช่น การพิจารณาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมดูแลสุขลักษณะการประกอบกิจการตลาด ร้านอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ยังเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงการระบาด เป็นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาจัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในภาคผนวกแนบท้ายนี้
 (3)	ในระยะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด	19	เริ่มคลี่คลำย	และระยะหลังกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด	19	ราชการส่วนท้องถ่ินก็ยังคงมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดิม แต่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตราแนะน�าและบังคับใช้ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วย 
สุขลักษณะอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ค�าแนะน�าสถานประกอบกิจการที่ได้มีการสั่งปิดในช่วงสถานการณ์การระบาด 
เพื่อการเตรียมความพร้อมส�าหรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เช่น การดูแลท�าสะอาดของอาคารสถานที่ ภาชนะ



5
อุปกรณ์ และการฆ่าเชื้อโรค การให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการและพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  
การตรวจสุขภาพพนักงานซึ่งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ เป็นต้น ส�าหรับ“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ  
“คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที ่
ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถ่ินในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดส่อง ก�ากับ 
ติดตาม ดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
การระบาดซ�้า รวมท้ังเพื่อให้มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง
ให้ประชาชนสุขภาพดี และได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ

3.1	หมวด	3	เรื่อง	กำรจัดกำรมูลฝอย

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้การจัดการมูลฝอยในพื้นที่ 
ของราชการส่วนท้องถ่ินใดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นตามความในมาตรา 18 โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
	 3.1.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน	
  (1) ออกข้อบัญญัติท ้องถิ่น เพ่ือควบคุมดูแลการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 20 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามการถ่ายเท ทิ้ง หรือ 
ท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถ่ินจัดไว้ให้ ก�าหนดให้มีที่รองรับ มูลฝอย
ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน ก�าหนดวิธีการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  รวมทั้ง
ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราท่ีก�าหนด
ในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
  (2) จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอยพร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  (3) จัดเตรียมยานพาหนะส�าหรับการขนมูลฝอยโดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย
  (4) ก�าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย 
  (5) ออกใบอนุญาตให้ผู้ที่จะด�าเนินการเก็บ ขน ก�าจัดมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ รวมท้ังมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 
  (6) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ�านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (กรณีมูลฝอยติดเชื้อ) และกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 (กรณีมูลฝอยทั่วไป) 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
ข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด 
 กรณีท่ี 1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 โดย
เน้นการก�ากับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
  ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง 
หรือก�าจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
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  ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยท่ีอย่างน้อยต้อง
คัดแยกเป็นมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย น�ากลับมาใช้ใหม่ออก
จากมูลฝอยทั่วไปด้วย
  ข้อ 9 ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
      ข้อ 14 (4) จัดให้มีสถานที่คัดแยก มูลฝอยท่ัวไป ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
โดยจัดให้มีห้องน�้า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ ส�าหรับใช้งานและช�าระล้างร่างกาย
 กรณีท่ี 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 3     
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดห้อง
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีผลใช้บังคับให้
สถานบริการสาธารณสุข ท่ีให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะต้องด�าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดเป็นห้องแยกเฉพาะส�าหรับรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อร้ายแรงท่ีติดต่อง่าย โรคที่มีอัตราป่วยตาย 
สูงหรือรักษายาก
 (2) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจาก “ห้องรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)” เป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
จะต้องมีการเก็บ ขน ก�าจัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
	 3.1.2	บทบำทหน้ำที่ของประชำชนและผู้ประกอบกิจกำรตำมควำมในมำตรำ	19	
 (1) ประชาชนมีหน้าท่ีคัดแยก เก็บรวบรวม และทิ้งมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและ 
กฎกระทรวงฯ 
 (2) กรณีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการโรคโควิด 19  ที่บ้าน เช่น 
หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ให้ด�าเนินการ ดังนี้
  - เก็บรวบรวมโดยใส่ถุงมูลฝอย 2 ชั้น 
  -  ท�าลายเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อหรือน�้ายาฟอกขาว
  -  มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนถุงอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง
  -  น�าไปทิ้งลงถังรวบรวมมูลฝอยรวมกับมูลฝอยท่ัวไปหรือเก็บแยกไว้เฉพาะตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น 
   ก�าหนด 
 (3) ผู ้ที่จะด�าเนินการเก็บ ขน ก�าจัดมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
ค่าบริการ ต้องขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินการ
	 3.1.3	บทก�ำหนดโทษ
 (1) ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 มีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 (2) ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 มีโทษตามมาตรา 68/1 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (3) ผู้ใดฝ่าฝืน ประกอบกิจการเก็บ ขน ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปตามความในมาตรา 19 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
มีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (4) ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20(1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีที่เก่ียวกับ 
มูลฝอยติดเช้ือ มีโทษตามมาตรา 73/1 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ
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 (5) ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา 20(5) ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มีโทษ
ตามมาตรา 73/2 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3.2	หมวด	7	เรื่อง	กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ิน 
ในการควบคุม ก�ากับ ดูแลกิจการในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
 3.2.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 32 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการท่ีต้อง 
มีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู ้ด�าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
 (2) ออกใบอนุญาตให้ผู้ท่ีจะด�าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 
 (3) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ�านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถ่ินควรต้องก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการ 
มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID–19)) ส�าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ�านาจ 
ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ข้อ 4. ก�าหนดให้ “สถานประกอบ
กิจการ” ซึ่งเป็นกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 
ของ 9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ (1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
ส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน (6) การประกอบกิจการหอพัก 
อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�า ร�าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ 
ในท�านองเดียวกัน (9) การประกอบกิจการสระว่ายน�้า หรือกิจการอื่น ๆ  ในท�านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) (10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท�านอง
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เดียวกัน (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (12) การประกอบกิจการสถานที ่
ออกก�าลังกาย (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือ 
ตู้เกม (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อม 
กอล์ฟ (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม  
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง
และดูแลเด็กที่บ ้านของผู ้รับบริการ (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู ้สูงอายุที่บ ้านของผู ้รับบริการ  
ต้องปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนดในประกาศฯ ฉบับนี้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เช่น
 ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้
  (1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
  (2) การจัดอุปกรณ์ท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
  (3)  การป้องกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  (4)  การให้ความรู้ ค�าแนะน�า และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
	 3.2.2	บทบำทหน้ำที่ของประชำชนหรือผู้ประกอบกิจกำร
 (1) ผู้ใดจะด�าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุม โดย
ด�าเนินกิจการในลักษณะท่ีเป็นการค้า ต้องขอรับใบอนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถาน
ประกอบกิจการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ัน ๆ  กรณี
กิจการใดเข้าข่ายต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบกิจการจะต้องด�าเนินการให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ด้วย  
 (2) ด�าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ส�าหรับ
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด
 3.2.3	บทก�ำหนดโทษ
 (1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 32(2) มีโทษตามมาตรา 73 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (2) ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงฯ มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 (3) ผู ้ใดฝ่าฝืนประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 71  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3.3	หมวด	8	เรื่อง	ตลำด	สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยได้ก�าหนดมาตรการโดยสั่งปิดสถานประกอบกิจการ
หลายประเภท ยกเว้น ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร เนื่องจากประชาชนยังคง 
มีความจ�าเป็นต้องซื้ออาหารส�าหรับบริโภค แต่ให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวนี้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการ
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ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ส�าหรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
 3.3.1	ตลำด	
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการควบคุม 
ก�ากับ ดูแลกิจการตลาดในเขตพื้นท่ี ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตไม่เกินอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 
  3.3.1.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
  (1) ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมดูแลตลาด โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 35 มาตรา 37 ประกอบ
กับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดปฏิบัติ 
เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ 
ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น
  (2)  ออกใบอนุญาตให้ผู้ท่ีจะด�าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 
  (3)  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องตรวจตรา ควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
 “กำรล้ำงตลำดตำมหลักสุขำภิบำล”	หมายความว่า การท�าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ�าหน่ายสินค้า 
ในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน�้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน�้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือ 
ที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่  
ฝุ่นละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ของตลาด
 สุขลักษณะของตลำดประเภทที่	 1	 : ต้องมีอ่างล้างมือ ท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย การระบายอากาศ
ภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ จัดให้มีน�้าประปาหรือน�้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอ 
ส�าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจ�านวนที่ก�าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 สุขลักษณะของตลำดประเภทที่	 2	 :	 ต้องมีอ่างล้างมือ ท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย น�้าประปาหรือ 
น�้าสะอาดอย่างเพียงพอ ส�าหรับท�าความสะอาดอาหาร และภาชนะ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
ตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และตั้งอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ีขายของ เว้นแต่จัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของ
หน่วยงานราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
 กำรด�ำเนินกำรกิจกำรตลำด	:	ก�าหนดเวลาการเปิด-ปิดตลาด 
 - จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนัโดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสดและแผงจ�าหน่าย
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และมีการล้างตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีการระบาด
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ของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลมากกว่าเดือนละ 1 ครั้งก็ได้ (ตลาดประเภทที่ 1) 
  -  จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนัโดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสดและแผงจ�าหน่าย
อาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด�าเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้ปฏิบัติ (ตลาดประเภทที่ 2)
	 ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด	:	ในกฎกระทรวงฯ 
 ข้อ 22 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งตลาด 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เช่น การล้างตลาด เข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 
และอ่ืน ๆ และตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 ข้อ 24 สุขอนามัยของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
  (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (3) ระหว่างการขายของประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรด
อาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง
	 กำรควบคุมกิจกำรตลำดของเอกชนและตลำดของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 รำชกำรส่วนท้องถิ่น	 หรือ
องค์กำรของรัฐ
 ข้อ 26 เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือองค์การของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน   ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน
ตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง เช่น 
 กรณีตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 โดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาด
เป็นโรคติดต่อโควิด 19 หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อโควิด 19 ซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจาก
ตลาดน้ัน หรือตรวจพบเชื้อโรคท่ีท�าให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จ�าหน่ายในตลาดนั้น 
 - อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจตามมาตรา 8 ออกค�าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
น้ีระงับการกระท�าหรือกระท�าการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนี้ได้ตามสมควร 
 (อธิบดีได้มอบอ�านาจตามมาตรา 8 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วทุกจังหวัด ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึง
มีอ�านาจตามมาตรา 8) 
 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ�านาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง ออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ
	 3.3.1.2	บทบำทหน้ำที่ของประชำชนหรือผู้ประกอบกิจกำรตลำด
 (1) ผู้ใดจะจัดตั้งตลาด ต้องขอรับใบอนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ของสถานประกอบกิจการ
ตามความในมาตรา 34
 (2) ด�าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกรณีตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ด้วย 
โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ให้เน้นสุขลักษณะ ดังนี้ ต้องมีอ่างล้างมือ มีที่รวบรวมหรือรองรับ
มูลฝอย ต้องล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทุกวัน ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด หากมีไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย 
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ควรหยุดและไปพบแพทย์
 3.3.1.3	บทก�ำหนดโทษ
 (1) ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 35(1) หรือ (4) มีโทษ 
ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (2) ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 35(2) หรือ (3) มีโทษ 
ตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
 (3) ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 มีโทษตามมาตรา 68  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 (4) ผู้ใดฝ่าฝืน ประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา 34 มีโทษตามมาตรา 71 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 3.3.2	สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการควบคุม 
ก�ากับ ดูแลกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก�าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ไม่เกินอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
พ.ศ. 2559
	 3.3.2.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพื่อควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 40 ประกอบ
กับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อดูแลสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
 (2) ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ที่จะด�าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาต 
 (3) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ�านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องตรวจตรา ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
 สุขลักษณะของสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร
 ข้อ 3 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานท่ีและบริเวณท่ีใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร 
จ�าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร โดยพื้นบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท�าด้วยวัสดุที ่
แข็งแรง ไม่ช�ารุด และท�าความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ�าหน่ายอาหารเป็น
สถานที่สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส�าหรับสถานที่และบริเวณส�าหรับใช้ท�า 
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอ ส�าหรับ 
จัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดมือท่ีเหมาะสม โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร
ต้องสะอาด ท�าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง และไม่ช�ารุด (การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร)
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 ข้อ 4 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม โดยมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและ 
มีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ
 สุขลักษณะของภำชนะ	อุปกรณ์	และเครื่องใช้อื่น	ๆ
 ข้อ 19 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์  
เช่น มีอ่างล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ
 ข้อ 20 สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
ตามหลักเกณฑ์ เช่น มีการท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ท่ีถูกสุขลักษณะ และใช้สารท�าความสะอาด
ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต และจัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการท�าความสะอาด
 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร
 ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เช่น
  (1) ผู ้ประกอบกิจการและผู ้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ 
พาหะน�าโรคติดต่อ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามท่ีก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่เจ็บป่วย 
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 
  (2) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เส้ือผ้าและอุปกรณ์ป้องกันท่ีสะอาดและ
สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
   (3)  ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ�าหน่าย และเสิร์ฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีจะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
 3.3.2.2	บทบำทหน้ำที่ของประชำชนหรือผู้ประกอบกิจกำรสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร
 (1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนที่สถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีพื้นที่สถานประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการ 
ขายของในตลาด) โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
 (2) ด�าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561 โดยเน้นสุขลักษณะตามหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 ดังนี้
  - หมั่นเช็ดถูท�าความสะอาดพื้นผิวและจุดที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน�้า ราวบันได
  - จัดให้มีท่ีล้างมือพร้อมมีสบู่หรือแอลกอฮอลล์เจลส�าหรับท�าความสะอาดมือตลอดเวลา
  - ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรค
  -  ผู้เตรียมหรือปรุงประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟหรือผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้เก็บและท�าความสะอาดอุปกรณ์ 
ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์
ทันที ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 3.3.2.3	บทก�ำหนดโทษ
 (1) ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(2) หรือ (3) มีโทษ 
ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (2) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(1) (4) (5) (6) หรือ (7)  
มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท
 (3) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
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 (4) ผู้ใดฝ่าฝืน ประกอบกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา 38  
กรณีที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
50,000 บาท กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

 3.3.3	สถำนที่สะสมอำหำร
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการควบคุม 
ก�ากับ ดูแลกิจการสถานท่ีสะสมอาหารในเขตพื้นท่ี ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก�าหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ไม่เกินอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดค่า
ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
พ.ศ. 2559
 3.3.3.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพื่อควบคุมสถานที่สะสมอาหาร โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 40 ประกอบกับ
มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมหรือก�ากับดูแลสถานที ่
สะสมอาหาร
 (2) ออกใบอนญุาตหรอืหนงัสือรบัรองการแจ้งให้ผู้ท่ีจะด�าเนินกจิการ รวมท้ังมอี�านาจก�าหนดเง่ือนไขท้ายใบอนญุาต 
 (3) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ�านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่น 
ควรตรวจตรา ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดด้วย 
 3.3.3.2	บทบำทหน้ำที่ของประชำชนหรือผู้ประกอบกิจกำรสถำนที่สะสมอำหำร
 (1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพื้นที่สถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของ 
ในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีพื้นที่สถานประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น 
การขายของในตลาด) โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของสถานที่สะสมอาหาร
 (2) ด�าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันควบคุม 
โรคติดต่อ ดังนี้
  - การดูแลท�าความสะอาดอาคารสถานที่ การให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตน เช่น สวมใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซ้ือ 1 - 2 เมตร 
            - หากพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย ไอ จาม มีน�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและ
ไปพบแพทย์ทันที
 3.3.3.3	บทก�ำหนดโทษ
 (1) ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(2) หรือ (3) มีโทษ 
ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 (2) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(1) (4) (5) (6) หรือ (7)  
มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท
 (3) ผู ้ใดฝ่าฝืน ประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา 38  
กรณีที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
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50,000 บาท กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

3.4	หมวด	9	เรื่อง	กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

 สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลกท�าให้มีผู ้ป่วยและ 
เสียชีวิตจ�านวนมาก โดยโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของ
ผู้ติดเชื้อ ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีมาตรการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรค และจากการก�าหนด
มาตรการห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน “อยู่บ้าน 
หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” 
 การประกอบกิจการ “รถเร่จ�ำหน่ำยอำหำร”	จึงเป็นอีกทางเลือกท่ีประชาชนสามารถเลือกซ้ืออาหารส�าหรับ
บริโภคได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่ายและมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการรถเร่จ�าหน่าย
อาหารหรือรถเร่ขายอาหารที่มีลักษณะการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด หรืออาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภคไว้บน
ยานพาหนะและเร่ขายหรือจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคตามชุมชนหรือบ้านเรือนนั้น อาจมีความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ 
เช่น การเก็บรักษาอาหารสดไม่ถูกสุขลักษณะอาจเกิดการเน่าเสีย การดูแลท�าความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ ์
ไม่ถูกสุขลักษณะอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ผู้ขายหรือผู้สัมผัสอาหารจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมเสื้อ
มีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาหารไข้ ไอ จาม อาจแพร่เชื้อโรคได้ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันความเสี่ยงผลกระทบต่อ
สุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อด้วย โดยราชการส่วนท้องถ่ินสามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขในการควบคุมดูแลได้ ดังนี้
 “รถเร่จ�ำหน่ำยอำหำร”	ท่ีมีลักษณะการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด หรืออาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค
ไว้บนยานพาหนะและเร่ขายหรือจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคตามที่หรือทางสาธารณะในบริเวณชุมชนหรือบ้านเรือน เข้าข่าย
เป็น “กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ” ตามหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีหลักการกระจายอ�านาจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดังนี้

 3.4.1	บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน	
	 	 3.4.1.1	 ออกข้อบัญญัติท ้องถิ่น	 เพ่ือควบคุมดูแลการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 43 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
  (1) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ�าหน่ายหรือผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้า 
  (2) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง หรือ 
สะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�้าใช้และของใช้ต่าง ๆ 
  (3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ        
  (4) ก�าหนดเวลาส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า
  (5) ก�าหนดการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันเหตุร�าคาญและโรคติดต่อ
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  (6) ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และไม่เกินอัตราที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง
 3.4.1.2	 ประกำศก�ำหนดเขตพ้ืนที่จุดผ่อนผัน โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 42 เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ออกประกาศได้ ดังนี้
  (1) ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย
หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงว่าผู้ใดขายสินค้าหรือซ้ือสินค้าในเขตดังกล่าวมีความผิด 
  (2)  ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย
สินค้าบางชนิดหรือบางประเภท เช่น ในพื้นที่ที่สกปรกมีฝุ่นละอองมากก็อาจก�าหนดให้ห้ามขายสินค้าประเภทอาหาร
ได้ หรือ
  (3) ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย
สินค้าตามก�าหนดเวลา เช่น เวลาท่ีการจราจรหนาแน่น ก็อาจห้ามขายได้ หรือ                
  (4) ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย
สินค้า โดยวิธีการจ�าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการจ�าหน่าย  
ณ บริเวณนั้น เช่น ในบริเวณริมฝั ่งแม่น�้า ล�าคลอง อาจก�าหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู ้จ�าหน่ายอาหารทิ้งน�้าเสียหรือ 
ขยะมูลฝอยหรือเศษอาหารลงแม่น�้าล�าคลองโดยตรง หรือก�าหนดให้ผู ้เร่ขายอาหารบางชนิดไม่ตักแบ่งบรรจ ุ
ใส่ถุงพลาสติกขณะเร่ขาย แต่ให้บรรจุให้เรียบร้อยจากที่ผลิตเลยก็ได้ เป็นต้น
 3.4.1.3	ออกใบอนุญำต	ก�ำหนดเงื่อนไขท้ำยใบอนุญำต	และตรวจตรำควบคุมดูแล	
  (1) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป และพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู ้จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดย 
ลักษณะการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 41 วรรคสอง 
  (2)  มีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะตามที่เห็นสมควรไว้ท้าย
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ ตามมาตรา 41 วรรคสาม 
  (3) เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน�าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

	 3.4.2	บทบำทหน้ำที่ของผู้ประกอบกิจกำร	
 (1) มีหน้าที่ขอรับใบอนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเร่ขายอาหาร ตามความในมาตรา 41 
ผู้ท่ีจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใดเป็น
ปกติหรือเร่ขาย จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มด�าเนินกิจการ ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะระบุชนิด
หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ�าหน่าย และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินค้า และเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 
ในใบอนุญาตก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ�าหน่ายสินค้า หรือสถานที ่
จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องมีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะกระท�าการ 
น้ันได้
 (2) ในกรณีที่มีการเร่ขายอาหารหรือมีการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบเคลื่อนที่โดยมีลักษณะ
การเร่ขายอาหารข้ามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่ง ผู ้ประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาต 
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ในการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินทุกแห่งท่ีเข้าไปเร่ขายอาหาร โดยใบอนุญาต 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

 3.4.3	บทก�ำหนดโทษ
 ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎหมาย กรณกีารจ�าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ มโีทษตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
  (1) ประกอบกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือฝ่าฝืนประกาศ
ของเจ้าพนักงานท่ีออกตามมาตรา 42(1) มีโทษตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  (2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษตามมาตรา 76 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  (3)  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานที่ออกตาม 
มาตรา 42(2) มีโทษตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ค�ำถำม	1

	 ค�ำถำม	กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเป็นเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ควรใช้อ�านาจตามกฎหมายใดในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและควบคุม 

โรคโควิด 19

	 ควำมเห็น	 	“เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายฉบับใดหรือหลายฉบับ ย่อมมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ  

ทกุฉบับ ส่วนจะใช้อ�านาจตามกฎหมายใด ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ (ข้อเทจ็จรงิ) ทีเ่กดิขึน้ ว่าอยู่ในข่ายบงัคบัตามกฎหมายใด 

หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์นั้นอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานว่าจะเลือกใช้

มาตรการตามกฎหมายใดก็ได้ ท่ีคิดว่าจะเกิดประสิทธิผลได้มากกว่า

ค�ำถำม	2

	 ค�ำถำม กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลการจ�าหน่ายสินค้า 

ในที่หรือทางสาธารณะไว้ ผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่

	 ควำมเห็น	 ตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 41 ก�าหนดให้ผู้ใดท่ีจะจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มด�าเนินกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องมายื่นขอรับ 

ใบอนุญาต แม้ราชการส่วนท้องถ่ินจะยังไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ก็ตาม และหากมีผู้ประกอบกิจการมายื่นขอรับ

ใบอนุญาต ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาตตามบทบาทอ�านาจหน้าที่ แต่ราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่มี 

ส่วนที่	4	ค�ำถำมค�ำตอบที่พบบ่อย
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หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะส�าหรับไปควบคุมดูแลและไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ เนื่องจากยังไม่ได้

ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินไว้ ดังนั้น จึงแนะน�าให้ราชการส่วนท้องถิ่นเร่งรัดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุมดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว 

ค�ำถำม	3

	 ค�ำถำม	กรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยไว้เป็นจ�านวนมากและน�ามาท�าความสะอาด รีดให้เรียบ 

และจ�าหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น กรณีดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็น “มูลฝอย” หรือไม่ และการกระท�าดังกล่าวนี ้

มีความผิดตามกฎหมายใดหรือไม่อย่างไร

	 ควำมเห็น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงร่วมกัน หากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงครบถ้วนถูกต้องก็น�ามาพิจารณาประกอบกับข้อกฎหมาย 

	 กรณีที่	 1	 หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการน�าหน้ากากอนามัยที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท�าความ

สะอาด รีดให้เรียบ และจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น กรณีดังกล่าวนี้ “หน้ากากอนามัยที่ผ่าน

การใช้งานแล้ว” ถือว่าเป็น   “มูลฝอย” 

 ส�าหรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการมูลฝอย มีดังนี้

 หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำเป็นมูลฝอยทั่วไป

  มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ประกอบ

กิจการต้องขอรับใบอนุญำตประกอบกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

หากฝ่าฝืนจะมโีทษตามมาตรา 71 โดยต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหม่ืนบาท หรือทัง้จ�าท้ังปรบั

  หากผู้ประกอบกิจการมีการเก็บ ขน ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปไม่ถูกสุขลักษณะ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 จะมีโทษตามมาตรา 68 โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 กรณีที่	2	หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าหน้ากากอนามัยท่ีเก็บรวบรวมไว้เป็นจ�านวนมาก ได้มีการรับ

ซื้อหรือรับบริจาคมาจากโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้า หรือหน้ากากที่เสื่อมสภาพ

โดยยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน	 ให้ถือว่าเป็นสิ่งของเหลือใช้	 และหากมีการรับซื้อ น�ามาแยกชิ้นส่วน และขายชิ้นส่วน

หน้ากากอนามัยต่าง ๆ เพื่อน�าไปรีไซเคิลต่อไป โดยการด�าเนินการดังกล่าวนี้ มีลักษณะที่เป็นการค้า ถือว่าเข้าข่าย

เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท	 13(5)	 กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด	 ใช้แล้วหรือเหลือใช้  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  

  มาตรา 33 ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ดังนั้น หากท้องถ่ินได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการประเภท	 13(5)	 กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของ	

ที่ช�ำรุด	 ใช้แล้วหรือเหลือใช้	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขแล้วผู้ประกอบกิจการต้องมาขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้น ๆ 

ตั้งอยู่ ก่อนประกอบกิจการ และต้องประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  กฎกระทรวง
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ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย หากประกอบกิจการ

โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 71 โดยต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และหากด�าเนินกิจการไม่ถูกสุขลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 จะมีโทษตามมาตรา 68 โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

  กรณีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้  

หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า สถานประกอบกิจการมีการด�าเนินกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ 

ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ท่ีจ้องประสบกับเหตุนั้น เข้าข่าย “เป็นเหตุร�าคาญ” เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ

ออกค�าสั่งตามมาตรา 28 ให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุร�าคาญในเวลาอันสมควร ในกรณ ี

ที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจระงับเหตุร�าคาญนั้น โดยเจ้าของหรือ 

ผู ้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู ้เสียค่าใช้จ่ายหากฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน มีโทษตามาตรา 74  

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



19ภำคผนวก

คณะกรรมการสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย (เลขานุการ)

(1)	แผนภูมิแสดงกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

แผนภูมิที่	1	แสดงกลไกการใช้อ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง

ออก รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข

ให้ค�าแนะน�า
ให้ความเห็น

มอบหมาย

คสจ./คสก.

ผู้ประกอบกิจการ/เอกชน/ประชาชน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

แจ้ง

แจ้ง

- สนับสนุน
- สอดส่องดูแล

- ตรวจตรา
- แนะน�า
- ออกค�าสั่ง
  กรณีจ�าเป็น

- ตรวจตรา
- แนะน�า

- ออกข้อบญัญัติท้องถ่ิน
- ออกประกาศ
- ออกค�าสั่ง
- อนุญาต/ไม่อนุญาต
- และอื่น ๆ

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

ถ้ายังฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

เปรียบเทียบปรับ ด�าเนินคดีทางศาล

ออกค�าสั่งให้แก้ไข
กรณีร้ายแรงและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

(ม.8 และ ม. 8/1)

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ได้รับมอบหมาย
(ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมาย)

ยื่นค�าอุทธรณ์

คณะอนุกรรมการ

ราชการส่วนท้องถิ่น
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แผนภูมิที่	2 แสดงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจัดการมูลฝอย 

ภาระหน้าที่หลัก

เก็บ/ขน/ก�าจัดเอง
โดยเก็บค่าบริการ

ม. 18 วรรคสอง
ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
รัฐ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น

อื่น

ม. 18 วรรคสาม
อาจมอบให้บุคคลใด
ด�าเนินการภายใต้

การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ม. 18 วรรคสาม
อาจอนุญาตให้บุคคลใด 
เป็นผู้ด�าเนินกิจการเก็บ
ขน หรือก�าจัด มูลฝอย

ตามม. 19

อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกินกฎกระทรวง

กรณีที่มีเหตุอันสมควร

แต่ต้อง
ปฏิบัติตาม

เรื่องการห้ามถ่ายเททิ้ง

เรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นต้องก�าหนด

เรื่องการจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย

หลกัเกณฑ์วธีิการ เงือ่นไขในการปฏบัิติ
ของผูไ้ด้รบัอนุญาตและอตัราค่าบรกิาร

เรื่องวิธีการเก็บ ขน และก�าจัดของ
เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร

หรือสถานที่ใด ๆ

ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น

รำชกำรส่วนท้องถิ่น
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แผนภูมิที่	3 แสดงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศรายชื่อกิจการฯ
ในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข

ก�าหนดรายชื่อกิจการฯ ที่
ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น

ตามมาตรา 32 (1)

ราชการส่วนท้องถิ่น

มีอ�านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ที่ไม่เป็นลักษณะ
การค้า

ที่เป็นลักษณะ
การค้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
ตามมาตรา 32 (2)

ก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะ
ตามมาตรา 33

ต้องขอใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข

ก�าหนดในใบอนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องปฏิบัติ

ประชาชน
ผู้ด�าเนินกิจการตาม 

มาตรา 32 (1)

ต้องปฏิบัติ



22

แผนภูมิที่	4 แสดงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมตลาด

เอกชน กระทรวง ทบวง กรม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ราชการส่วนท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสร้าง
- การจัดสถานที่การวางสิ่งของ
- การรักษาความสะอาด
- การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน�้าทิ้ง
- การป้องกันเหตุร�าคาญและการระบาดของโรค
- สขุลกัษณะของผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด

เงื่อนไขเฉพาะ
ที่แจ้งเป็นหนังสือ

เปลี่ยนแปลง
ขยาย/ลดขนาด

ตลาด

ไม่ต้องขออนุญาต
แต่ต้องปฏิบัติตาม

มีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

ผู้จัดตั้งตลำด

ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ต้องขออนุญาต
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แผนภูมิที่	5 แสดงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในควบคุม
สถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร

ต้องขออนุญาต

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ต้องแจ้ง

ราชการส่วนท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง การใช้สถานที่
- อาหาร กรรมวิธีการปรุง ท�า จ�าหน่าย  เก็บ สะสม
- สุขวิทยาส่วนบุคคล
- ภาชนะอุปกรณ์น�้าใช้ และของใช้
- การป้องกันเหตุร�าคาญและการระบาดของโรค

ผู้จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำย/
สะสมอำหำร

กรณีที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
และมิใช่เป็นการขายของ

ในตลาด

กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
และมิใช่เป็นการขายของ

ในตลาด

ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
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แผนภูมิที่	6 แสดงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุม
การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

ผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำในที่/
ทำงสำธำรณะ

- ชนิด/ประเภทสินค้า
- ลักษณะวิธีการจ�าหน่าย
- สถานที่จัดวางสินค้า
- เงื่อนไขอื่น ๆ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่องสุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ผูจ้�าหน่าย/ผูช่้วยจ�าหน่าย/
สินค้า/ผู้เร่ขาย
- กรรมวิธีการท�า จ�าหน่าย 
เก็บ สะสม ภาชนะ น�้าใช้
- การวาง/เร่ขาย
- เวลาการจ�าหน่าย

ประกำศเขต
- เขตห้ามขายหรือซื้อสินค้า
โดยเด็ดขาด
- เขตห้ามขายสินค้าบางชนิด
- เขตห้ามขายสนิค้าตามก�าหนด 
เวลา
- เขตห้ามขายสินค้าลักษณะ
ใด/มีเงื่อนไขในการจ�าหน่าย
บริเวณนั้น

กำรประกำศต้องปิด
ที่ส�ำนักงำนฯและบริเวณ

ที่ก�ำหนดเป็นเขตและต้องระบุ
วันบังคับโดยไม่น้อยกว่ำ	
15	วัน	นับแต่วันประกำศ

ต้องขออนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ถ้าต้องเปลี่ยนแปลง

ราชการส่วนท้องถิ่น

ต้องแจ้ง

มีอ�านาจ 
(ด้วยความเห็นชอบของ

เจ้าพนักงานจราจร)
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(2)		กฎหมำยระดับอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง

(2.1)	อนุบัญญัติที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 อนุบัญญัติที่ออกใหม่	 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจาก 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ส�าหรับสถานประกอบ

กิจการ

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563

 อนุบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่เดิม	 ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องบังคับใช้มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID–19)) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 -  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560

 -  กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

 -  กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

 -  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

 -  กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

 -  กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ 

  จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

 -  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

(2.2)	อนุบัญญัติที่ออกตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	พ.ศ.	2534

 -  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ส�าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท�างาน

เอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563

 - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ส�าหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ 

พ.ศ. 2563
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(3)		แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด
และคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร

กรณีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน/แนวทำง หมำยเหตุ

กำรเตรียมกำรประชุม

1 ประสานคณะกรรมการว ่าจะมีการประชุมผ ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์  
คณะกรรมการท่านใดสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมได้บ้าง

ข้อกฎหมำยและ
ค�ำแนะน�ำที่เก่ียวข้อง

1) พระร าชกฤษฎี ก า 
เบี้ ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ.2547
2) พระร าชกฤษฎี ก า 
เบี้ ยประชุมกรรมการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
3) พระร าชกฤษฎี ก า 
เบี้ ยประชุมกรรมการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
4) ประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ ส่ือสาร เรื่ อง 
มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการ
ประชมุผ่านสือ่อเิลคทรอนิกส์ 
พ.ศ.2557
5) ประกาศคณะกรรมการ 
ธรุกรรมทางอเิลคทรอนกิส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ.2553

2 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีไม่สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 
แต่สามารถร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร
เท่านั้น

3 การเชิญประชุม ระบุว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

5 เตรียมระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด�าเนินการประชุม ตามที่หน่วยงานของรัฐ
จัดให ้มีข ้อปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด ้านสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน

6 กรรมการที่แจ ้งตอบรับการประชุมตามขั้นตอนของผู ้จัดการประชุม  
(ระบุด้วยว่าเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

7 กรรมการผู้เข้าประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมเอกสาร ดังนี้

7.1 หนังสือตอบรับฉบับจริงหรือหนังสือจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และประทับ
ตราหนังสือ

7.2 กรณีมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือ
มอบหมายฉบับจริงหรือหนังสือฯ จากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาให้ผู้จัดการ
ประชุม

7.3 แจ้งเลขท่ีบัญชีธนาคารให้กับผู้จัดการประชุม เพื่อรับโอนค่าเบี้ยประชุม
หลังการประชุมเสร็จ

8 ผู้จัดการประชุมเตรียมใบเซ็นช่ือ ส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถาน
ที่จัดการประชุม และผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม
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ขั้นตอน/แนวทำง หมำยเหตุ

กำรด�ำเนินกำรประชุม

9 ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องด�าเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุม

6) พ ร ะ ร า ช ก� า ห น ด 
ว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์  
พ.ศ. 2563
7) คู ่มือการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ (ส�านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ)
8) ข ้อแนะน�าจากกรม
บัญชีกลาง

10 ระบบควบคุมการประชุมพร้อมท�างานก่อนการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ท้ังสองทาง

11 ต้องบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม

12 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร
เท่านั้น

13 กรรมการทุกคนแสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

14 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ร่วมการประชุมจนจบ
การประชุม

15 ให้ผู้ควบคุมระบบบันทึกภาพผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากจอ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเบี้ยประชุม

16 จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์  แสดงถึงแหล่ง
ก�าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์)

17 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่ก�าลังน�าเสนอในที่
ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์การสื่อสารของตนเองได้ตลอดการประชุม

18 ผู้จัดการประชุมจ่ายค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

19 กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม เซ็นชื่อรับค่าเบี้ยประชุมเป็น
หลักฐาน

20 กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์รับค่าเบี้ยประชุมด้วยวิธีการโอน
เงิน โดยผู้จัดการประชุมเก็บหลักฐานการโอนเงิน
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ขั้นตอน/แนวทำง หมำยเหตุ

กำรด�ำเนินกำรหลังประชุม

21 ผู ้จัดการประชุมรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่งตามระบบปกติ และ 
หลักฐานของกรรมการผู ้ร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักฐาน 
การเบิกจ่าย ดังนี้

21.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
 (1) หนังสือเชิญประชุมและหนังสือตอบรับการประชุม
 (2) แบบหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

21.2 ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (1) ภาพการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการท่ีรับเงิน 
ค่าเบ้ียประชุม
  (2) หนังสือตอบรับฉบับจริง หรือหนังสือฯ จากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมท้ังประทับตรารับหนังสือดังกล่าว
  (3) กรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 
ใช้หนังสือมอบหมายฉบับจริง หรือหนังสือจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ประทับตรารับหนังสือดังกล่าว

หมายเหตุ: ไฟล์ภาพการแสดงตน ไฟล์บันทึกเสียงการประชุมหรือทั้งภาพ
และเสียงให้ผู้จัดการประชุมรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบขอตรวจ

22 จัดท�ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
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 ศนูย์บรหิารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั ได้จัดท�าส่ือองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  ดังนี้

(4)	สื่อให้ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	

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

สื่อองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์บริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข

http://laws.anamai.moph.go.th
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(5)		ค�ำแนะน�ำด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง

 เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้ง ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนท่ัวไป ศึกษาข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 1. ค�าแนะน�าท่ัวไปในการป้องกันโรค

 2. ค�าแนะน�าท่ัวไปในการป้องกันโรค จ�าเพาะรายสถานที่ที่ยังเปิดให้บริการ

  - ค�าแนะน�าส�าหรับร้านอาหาร

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับตลาดสด

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับร้านสะดวกซ้ือ (ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของช�า)

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับรถเร่จ�าหน่ายอาหาร

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดบริการอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่

 3. ค�าแนะน�าส�าหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า

 4. ค�าแนะน�าส�าหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ )

 5. ค�าแนะน�าส�าหรับสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ

 6. ค�าแนะน�าส�าหรับธนาคาร

 7. ค�าแนะน�าส�าหรับร้านขายยา

 8. ค�าแนะน�าในการท�าความสะอาด ท�าลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

  โคโรนา 2019

 9. ค�าแนะน�าส�าหรับท่ีพักอาศัย

 10. ค�าแนะน�าส�าหรับจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางสังคมตามประเพณีนิยม

  -  ค�าแนะน�าการเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดโรงทานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 11. ค�าแนะน�าส�าหรับประชาชน

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต�่ากว่า 5 ปี 

  -  ค�าแนะน�าส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่มีหน้าที่ดูและเด็กเล็ก

  -  ค�าแนะน�าแยกสังเกตอาการที่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  -  ค�าแนะน�าการใช้หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดำวน์โหลดค�ำแนะน�ำด้ำนวิชำกำรที่เก่ียวข้องได้ที่

เว็บไซต์กรมอนำมัย		https://www.anamai.moph.go.th
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(6)	ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดเงื่อนไขท้ำยใบอนุญำตเพื่อให้ผู้ประกอบกิจกำร
ปฏิบัติ	ส�ำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019
หรือโรคโควิด	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID–19))

-	ตัวอย่ำง	–

ใบอนุญำต	(พ้ืนที่เกิน	200	ตำรำงเมตร)	/	หนังสือรับรองกำรแจ้ง	(พื้นที่ไม่เกิน	200	ตำรำงเมตร)

ประกอบกิจกำร...............................................

เล่มที่................เลขที่...................../...........................

  (1) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้.........................................................สัญชาติ........................

อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี...............ต�าบล.........................อ�าเภอ...........................จังหวัด................................

รหัสไปรษณีย์ ............................... หมายเลขโทรศัพท์...............................................

  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท.......................................

ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่....................ต�าบล.........................อ�าเภอ.......................จังหวัด................................

รหัสไปรษณีย์ ............................... หมายเลขโทรศัพท์ .............................................

  เสียค่าธรรมเนียมปีละ ...... บาท (.............) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่........

  (2)  ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนด

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และข้อบัญญัติท้องถิ่น

  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

  (4) กรณีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

   4.1) ต้องควบคุมทางเข้า – ออก และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ปฏิบัติงาน/ 

ผู้ให้บริการ และลูกค้า/ผู้ใช้บริการ หรือมีการคัดกรองด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ รวมทั้งต้องจัดให้มี

ทะเบียนลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง

   4.2)  ให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ/

ใช้บริการ

   4.3) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงก�าหนดมาตรการเพื่อ

ลดความแออัด โดยก�าหนดจ�านวนคนต่อพื้นที่ที่ให้บริการ 

สถานทีส่ะสมอาหาร

นายบริโภค  ปลอดภัย ไทย

999

111

11000

11000

099 - xxx99xx

099 - xxx99xx

ร้านปันสุขซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่สะสมอาหาร 

9

1

ตลาดขวัญ

ตลาดขวัญ

เมือง

เมือง

นนทบุรี

นนทบุรี
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   4.4) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน�้า หรือแอลกอฮอล์เจลให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานและ 

ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ

   4.5)  จัดให้มีการท�าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ�านวนมาก ด้วยน�้ายา

ท�าความสะอาด หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้งหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ

  (5)  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ....

  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่........ เดือน................... พ.ศ. .... /หนังสือรับรองการแจ้ง  

ก�าหนดช�าระค่าธรรมเนียมในวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ...........

                                     ลงชื่อ ...........................................

                                            (..........................................)

                                                                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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-	ตัวอย่ำง	–

ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำร...................

เล่มที่................เลขที่...................../...........................

  (1) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้.........................................................สัญชาติ........................

อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี...............ต�าบล.........................อ�าเภอ...........................จังหวัด................................

รหัสไปรษณีย์ ............................... หมายเลขโทรศัพท์...............................................

  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท.......................................

ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่....................ต�าบล.........................อ�าเภอ.......................จังหวัด................................

รหัสไปรษณีย์ ............................... หมายเลขโทรศัพท์ .............................................

  เสียค่าธรรมเนียมปีละ ....... บาท (.........) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....... เลขที่....... ลงวันที่.......

  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนดในพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และข้อบัญญัติท้องถิ่น

  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

  (4) กรณีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

   4.1) ต้องควบคุมทางเข้า - ออกตลาดที่ชัดเจน และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

ผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้ซื้อ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้า - ออกตลาด หรือมีการคัดกรองด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถาม

อาการ รวมท้ังต้องจัดให้มีทะเบียนรายชื่อผู้เข้า - ออกตลาด

   4.2) ให้ผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ และผู้ซ้ือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอด

เวลาที่ใช้บริการ

   4.3) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซ้ือ 

สินค้าและช�าระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงก�าหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด โดยก�าหนดจ�านวนคนต่อพื้นที่

ที่ให้บริการ

   4.4) จดัให้มทีีล้่างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้ หรอืแอลกอฮอล์เจลให้บรกิารแก่ผูข้ายของ ผูช่้วยขายของ 

และผู้ซื้ออย่างเพียงพอ

ตลาด

นายประกอบ  กิจการ ไทย

888

555

8

8

11000

11000

099 - xxx99xx

099 - xxx99xx

ตลาดขวัญ

ตลาดขวัญ

ตลาดสะอาดดี ตลาด

เมือง

เมือง

นนทบุรี

นนทบุรี
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   4.5) จัดให้มีการท�าความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจ�าหน่ายอาหารสดหรือแผงช�าแหละ

เนื้อสัตว์สด ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดหรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจ�าทุกวันทั้งก่อนเปิดบริการ ระหว่างเปิดบริการ 

รวมทั้งหลังเปิดบริการ และท�าความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ....................

  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................. เดือน......................... พ.ศ. ....................

                                        ลงชื่อ ...........................................

                                               (..........................................)

                                                                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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(7)	ตัวอย่ำง	(ร่ำง)	ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ	
ทำงสำธำรณะ	ประเภทรถเร่จ�ำหน่ำยอำหำร	เพื่อป้องกันและควบคุม	

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือโรคโควิด	19
(Coronavirus	Disease	2019	(COVID–19))	พ.ศ.	....

-	ตัวอย่ำง	–

(ร่ำง)	เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ	ประเภทรถเร่จ�ำหน่ำยอำหำร

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือโรคโควิด	19	พ.ศ.	..........	

บันทึกหลักกำรและเหตุผล

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ	พ.ศ.	....

หลักกำร

 ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภทรถเร่จ�าหน่ายอาหารที่ไม่ถูกต้อง 

ด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู ่

ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 จึงสมควรก�าหนดสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ประเภทรถเร่จ�าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติ/

ข้อบัญญัติน้ี
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	(ร่ำง)

เทศบัญญัติเทศบำล………………/ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล....................

ควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ	ประเภทรถเร่จ�ำหน่ำยอำหำร

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือโรคโควิด	19

พ.ศ.	….

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เทศบาล……............../

องค์การบริหารส่วนต�าบล.....................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........................./ สภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล.......................และผู้ว่าราชการจังหวัด....................../นายอ�าเภอ...........................จึงตราเทศบัญญัติ/

ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........….................ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. ….” /ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล.....................................

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....”  

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............................. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย

ที่ส�านักงานเทศบาล………........................แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบล...........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในเทศบัญญัติ /ข้อบัญญัตินี้

 “สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร

 “ผู้จ�าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส�าเร็จและอาหารที่ต้องน�าไปท�า ประกอบ หรือปรุงเพ่ือ

บริโภคในภายหลัง 

 “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ 

ผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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 “รถเร่จ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซ่ึงเดินด้วยก�าลัง

เคร่ืองยนต์ ก�าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย ยกเว้นรถไฟ เพื่อการ

เร่ขายอาหารสด อาหารปรุงส�าเร็จ และอาหารแปรรูป แบบไม่ประจ�าที่

 “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล............./องค์การบริหารส่วนต�าบล................

 “เจ ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรี……........…/นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบล................

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรี…………....... /นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล.....................................เป็นผู้รักษา

การให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าส่ังเพ่ือปฏิบัติการให้เป็น

ไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด	1

บททั่วไป

 ข้อ 5 ผู้ด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าประเภทรถเร่จ�าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะต้องด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ

ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด		2

สุขลักษณะในกำรด�ำเนินกิจกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

 ข้อ 6 ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทรถเร่จ�าหน่ายอาหาร ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1. ยานพาหนะและโครงสร้างภายใน

  1) ยานพาหนะ ที่ดัดแปลงส�าหรับขายอาหาร มีสภาพดี แข็งแรง มีโครงสร้างท่ีสามารถปกปิดหรือ 

คลุมอาหาร และท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน�้ายาท�าความสะอาด ท�าความสะอาดพ้ืนผิวของโครงสร้าง 

ที่สัมผัสอาหารด้วยน�้ายาท�าความสะอาดเป็นประจ�าภายหลังการขาย 

  2) โครงสร้างภายในของยานพาหนะ ที่ใช้ปรุงประกอบอาหารเพื่อจ�าหน่ายแข็งแรง มีสภาพดี พื้นผิว

ท�าด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับอาหาร เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น พื้นผิวที่สัมผัสอาหารไม่มีคราบอาหารหรือ

คราบสกปรก ท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน�้ายาท�าความสะอาด และอาจฆ่าเช้ือโรคด้วยแอลกอฮอล์  
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(Alcohol) 70 % ในจุดที่สัมผัสร่วมกัน โดยหยดลงบนผ้าสะอาดพอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน  

ท�าความสะอาดพื้นผิวของโครงสร้างท่ีสัมผัสอาหารด้วยน�้ายาท�าความสะอาดเป็นประจ�าภายหลังการขาย

  3) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ เช่น ควัน เสียงดัง เป็นต้น 

ในระหว่างการจ�าหน่ายอาหาร

  4) ระบบการจัดการน�้าเสียหรือระบบดักไขมัน ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม มีขนาดเพียงพอรองรับน�้าเสีย และ

ไม่ปล่อยทิ้งในท่ีสาธารณะ และท�าความสะอาดเป็นประจ�า

  5) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางหรือจุดท่ีมีการอนุญาตให้จอดยานพาหนะเพ่ือจ�าหน่ายอาหาร 

โดยปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในพื้นที่นั้น

 2. อาหาร

  1) อาหารสด ผักและผลไม้ เลือกซื้อจากแหล่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งที่

สามารถระบุที่มาของอาหารได้ สะอาด ปลอดภัย มีการล้างและจัดเก็บในภาชนะส�าหรับใส่อาหาร แยกเป็นสัดส่วน    

ตามประเภทของอาหาร ไม่ปะปนกัน มีการปกปิด เนื้อสัตว์สดจัดเก็บในอุณหภูมิต�่ากว่า 5 องศาเซลเซียส

  2)  อาหารปรุงส�าเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ ส�าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อย

กว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก 

  3) อาหารปรุงส�าเร็จ มีการปกปิดอาหารมิดชิด และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ส�าหรับหยิบ

จับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ท่ีคีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับอาหาร เพราะ

อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้

 3. ภาชนะ อุปกรณ์

  1) ภาชนะ/อุปกรณ์ส�าหรับบรรจุอาหาร สะอาด แข็งแรง เหมาะสมกับประเภทอาหารไม่ควรใช้โฟม 

ในการบรรจุอาหาร 

  2) แยกภาชนะ/อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ใช้แยกระหว่าง 

อาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

  3) ล้างท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ ด้วยน�้าผสมน�้ายาท�าความสะอาด ล้างด้วยน�้าสะอาดอีก 

อย่างน้อย 2 คร้ังและฆ่าเชื้อโรคโดยแช่ภาชนะในน�้าร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่ 

ในน�้ายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน เช่น หากใช้น�้ายาฟอกขาว 

ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในผสมในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน�้า 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วล้างน�้าให้สะอาด 

อบหรือผ่ึงให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร

 4. ผู้สัมผัสอาหาร

  1) กรณีมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและแจ้ง 

เจ้าของร้านหรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที

  2)  ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื ้อน สวมหน้ากากผ้าหรือ 
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หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง จากการไอ หรือจามระหว่างการจ�าหน่ายอาหาร และเพื่อลดความเสี่ยง 

จากการสัมผัสผู้ท่ีได้รับเชื้อโรคในระหว่างจ�าหน่ายอาหาร

  3) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หลังเข้าส้วมหลังจับ 

สิ่งสกปรก และจับเงิน โดยเฉพาะหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยจัดให้ม ี

เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือแก่ผู้บริโภคบนฟู๊ดทรัค

  4)  ใช้อุปกรณ์ส�าหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่คีบฯลฯ หรือสวมถุงมือส�าหรับสัมผัสอาหาร 

โดยระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค

  5) ในระหว่างการจ�าหน่ายอาหาร หากผู ้สัมผัสอาหารอยู ่ในบริเวณที่มีการท�ากิจกรรมที่ต ้อง 

ใกล้ชิดกัน ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 

หมวด		3

ใบอนุญำต

 ข้อ 10 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชน

ทั่วไป

 ห้ามมิให้ผู ้ใดจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางประเภทรถเร่ขายอาหารเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธี

การจ�าหน่ายสินค้า (ประเภทรถเร่ขายอาหาร) รวมทั้งจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาต

ด้วยก็ได้

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ�าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวางสินค้า 

ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท�าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว

 ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภทรถเร่จ�าหน่ายอาหาร

จะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังต่อไปน้ี 

 (1)  บัตรประจ�าตัวประชาชน

 (2)  ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (3)  ใบมอบอ�านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ�านาจ)

 (4)  ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 (5)  หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
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 (6) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้า

 (7)  หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด (กรณีเป็นการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)

 ข้อ 12 เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ

ถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได ้

ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ 

ข้อบัญญัติน้ี

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย

เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอ

ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (จ�ำนวนวันให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นก�ำหนดไว้

ในข้อบัญญัตินี้ได้ตำมท่ีเห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมี

เหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ 14 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ บริเวณรถเร่ขายอาหารตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

 ข้อ 16 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนด

ไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังต่อไปน้ี
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 (1)  ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย่ื้นค�าขอรับใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผู ้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�า 

ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ 17 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ 

ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 

ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (2)  ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับ

การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

กับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ 19 ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 

หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า

ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ 20 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด		4

ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ

 ข้อ 21 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ส�าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา



43

ที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ

ได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู ้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

จนครบจ�านวน 

 ข้อ 22 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ 

ส่วนท้องถิ่น

หมวด		5

บทก�ำหนดโทษ

 ข้อ 23 ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่

ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                            ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

                                        (ลงชื่อ)

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

                                               นายกเทศมนตรี……………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล..................

               เห็นชอบ

(ลงช่ือ)

            (…………….........……………)

ผู้ราชการจังหวัด……………/นายอ�าเภอ...............
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อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต

ท้ำยเทศบัญญัติเทศบำล……………/ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล................

ควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ	

พ.ศ.	….

 1. การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ฉบับละ ..... บาท

    โดยลักษณะวิธีการ รถเร่จ�าหน่ายอาหาร

หมายเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแบบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย

  1) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม(ตามตัวอย่างข้างต้น)

  2)  แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

  3) ใบอนุญาต

  4)  แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต

  5)  ประกาศก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง



45

-	ตัวอย่ำง	-

ประกำศเทศบำล…………………...../องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล...........................

เรื่อง	ก�ำหนดเขตควบคุมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

โดยลักษณะวิธีกำรเร่ขำย

 โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานท้องถ่ินด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 (1)  ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซ้ือสินค้าโดยเด็ดขาด

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

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

 (2)  ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท

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

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

 (3)  ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด

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

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

 (4)  ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ�าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข

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

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

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานเทศบาล................/องค์การ

บริหารส่วนต�าบล......................และบริเวณที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

                                                    ประกาศ ณ วันที่ .............................................

                                                                   (ลงชื่อ)

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

                                                        นายกเทศมนตรี……………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล............

  ผู้ให้ความเห็นชอบ

(ลงช่ือ)

         (…………………………..………)

               เจ้าพนักงานจราจร
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