
นายศราวฒิุ  เสนารกัษ ์

นกัวิชาการสาธารณสขุ 

ศนูยอ์นามยัท่ี 9 นครราชสีมา 

“แนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภยั

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด” 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wCn-7bdVsng66M&tbnid=evpBMBdJ24f2BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.erc.or.th/eFundPortal/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=143&Tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&muid=62&prid=105&ei=kGU8UqabCIWHrgfRoYGYBA&psig=AFQjCNF-f63Lr1l-ZLgA4umnIja5trhgzw&ust=1379776264613566


“อาหาร” ตาม พรบ. อาหาร 2522 

“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้้าจุนชีวิต ได้แก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วย
วิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น แล้วแต่กรณี 
(2) วัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 



วัตถุประสงค์การใช้อาหาร... 
• การด ารงชีวติ 
• สุนทรียภาพ 

• อืน่ ๆ 
• วฒันธรรม 



“กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสขุาภิบาลอาหาร” 

1. พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2. พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
3. พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ.2535  
4. พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2523 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 



กระบวนการไดม้าซ่ึงอาหารของประชาชน 

แหล่งเลีย้งสัตว์ 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

แหล่งปลูกพชื 
พรบ.ฆ่า & 
จ าหน่าย
เนือ้สัตว์ 

พรบ.
อาหาร 

อาหารสะอาด 

ผู้บริโภคปลอดภัย 

พรบ.การ
สาธารณสุข 

พรบ.
โรคตดิต่อ 

พรบ.รักษาความ
สะอาดฯ 

ร้านอาหาร หาบเร่  แผงลอย 

สถานที่ผลติอาหาร 

ตลาด/ร้านสะสมอาหาร 

โรงฆ่าสัตว์ 

ครัวเรือน 



• กจิการตลาด 
• กจิการร้านอาหาร 
•  กจิการเกบ็ ขน/ก าจัดส่ิงปฏิกูล/มูลฝอย (ธุรกจิ) 
• กจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (141 ประเภท) 
• การขายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ   

การคุ้มครองประชาชนของกฎหมายการสาธารณสุข 

กจิการที่ต้องควบคุมตามกฎหมาย 
• บ้าน/ครัวเรือน/ชุมชน 
• โรงเรียน/สถานศึกษา 
• วัด/ศาสนสถาน 
• สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ 
• สถานพยาบาล 
• สถานประกอบกจิการอืน่ๆ 

ตอ้งขอ 
อนุญาต/แจง้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ราชการส่วนท้องถิ่น 

ตอ้งปฏิบติั   
ใหถ้กู 

สุขลกัษณะ 

ก่อนประกอบการ 

ตอ้งก าจดั 
ส่ิงปฏิกลู/ 
มูลฝอย 

ตอ้งดูแล 
อาคารใหถ้กู 
สุขลกัษณะ 

ตอ้งไม่ก่อ 
เหตุร าคาญ 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ประกาศเพิม่  

กจิการทั่วไป 
• สถานที่สะสมอาหาร 
• การเลีย้งสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผดิ 
ไม่มีโทษ 



พระราชบัญญตักิารสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 



 

หลกัการ เจตนารมณ์และบทบาทอ านาจ 
    หน้าทีข่องเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
    ว่าด้วยการสาธารณสุข 

สารบญัญตัแิละแนวทางปฏิบตัิ 
การบงัคบัใช้มาตรการด้านกฎหมาย สธ. 
 
     

ประเด็นการน าเสนอ 



ความคาดหวงั 

ราชการสว่นทอ้งถ่ินสามารถ 

“ออกกฎหมายได ้ใชก้ฎหมายเป็น” 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



หน่วยงาน /องคก์รต่างๆ 

สภาพปัญหา 

ระบบความคิดในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/พฒันา 

นโยบาย 

กิจกรรมเป้าหมาย 

/มาตรการ 

หน่วยงาน /องคก์รต่างๆ บทบาท/ภารกิจ 

แผนงาน/โครงการ 

ส่งเสริมพฒันา ดา้นกฎหมาย 

วิเคราะห ์

ก าหนด 

สะท้อน 

ประสานงาน /   ร่วมมือ    
ของ 

แก้ไข 

ผ่าน 



โรงงานปลาหมึกดองกรอบ 



โซดาไฟ 



ฟอร์มาลินผสมสีแดง 



ผลิตเสร็จพร้อมส่งให้ลกูค้า 



ขอบเขตตาม พรบ.การสาธารณสุข 

การขายอาหารในท่ี

หรือทางสาธารณะ  

แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร 

ตลาด รา้นจ าหน่าย

อาหาร 

ไดบ้ญัญติัให ้“อปท”      

มีอ านาจในการจดัการและ

ควบคุมดูแลกิจการ 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 



สุขภาพ 

ประชาชน 

ใชพ้ระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  เพือ่ 

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

คุม้ครอง 

มลพิษ 

สิ่งแวดลอ้ม 

จุลินทรีย ์

ที่ก่อโรค 

ป้องกนั 



หลกัการส าคญัของกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข 
คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กระจายอ้านาจสู่ส่วนท้องถ่ิน ออกข้อก้าหนดของท้องถ่ินและบังคับใช้ 

ให้อ้านาจ จพง. สาธารณสุขท้าหน้าท่ีตรวจตรา แนะน้าและเป็นทีม
ปรึกษาด้านวิชาการแก่ จพง. ท้องถ่ิน 

ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข ก้ากับดูแล ให้การสนับสนุน 

ให้สิทธิแก่ประชาชนยื่นอุทธรณ์ได้ 



บทบาท อ านาจ หนา้ท่ี 

ของเจา้พนกังาน 

ตามพระราชบญัญติั 

การสาธารณสขุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 



3 

อ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังาน 

  1  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 

     เจา้พนกังาน 

     สาธารณสุข 
  

ผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งตัง้จาก 

 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 2  



ราชการส่วนทอ้งถ่ิน จพง.ทอ้งถ่ิน 

• เขตกรุงเทพมหานคร 
• เมืองพทัยา 
• เขตเทศบาล 

• เขตองคก์ารบริหาร 
   ส่วนจงัหวดั 

• องคก์ารบริหารส่วน 

  ต าบล 

• องคก์ารปกครอง 
   ทอ้งถิน่อ่ืน 

• ผูว่้าฯ กทม. 
• นายกเมืองพทัยา 
• นายกเทศมนตรี 
• นายกองคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวดั 

• นายก อบต. 
 

• หวัหนา้ผูบ้ริหาร 
  องคก์ารนั้น 

กทม. ทบ. 

พทัยา 

อบต
. 



1.อ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

1. เสนอสภาฯออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน                                  

2. ออกใบอนุญาต/หนงัสือรบัรองการแจง้  

    ตรวจตราดแูลกิจการต่าง ๆ          

3. ออกค าสัง่ใหผู้ป้ระกอบการ/บุคคล แกไ้ข     

    ปรบัปรงุ กรณีปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง  

4. กรณีไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ อาจสัง่ใหห้ยุด 

    กิจการ/พกัใช/้เพิกถอนใบอนุญาตได ้

    แลว้แต่กรณี                                  

5. เปรียบเทียบคดีในบางคดี 

6. แต่งตัง้ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้จาก จพถ.               

7. อ่ืนๆท่ีระบุไวใ้น พ.ร.บ. 



เจา้พนกังานสาธารณสุข 

1. นพ.สสจ./นพ.ชช.(ดา้นเวชกรรมป้องกนั)นวก.สธ.ชช.(ดา้นสง่เสริมพฒันา)       

2. นวก.สธ./เภสชักร/พยาบาลวิชาชพี/นติิกร/นกัวิเคราะหน์โยบายฯ 

   ต ัง้แต่ช านาญการขึ้นไป / จพง.สธ. / จพง.เภสชักรรม  

   ต ัง้แต่ระดบัช านาญงานขึ้นไป  ท่ี นพ.สสจ.มอบหมาย 

3. ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช. 

4. นพ./เภสชักร/พยาบาลวิชาชพี/นวก.สธ. ต ัง้แต่ระดบั 

   ช านาญการขึ้นไป จพง.เภสชักรรม/พยาบาลเทคนคิ/ 

   จพง.สธ.ต ัง้แต่ระดบัช านาญงานขึ้นไป  ท่ี ผอ.มอบหมาย  

5. สาธารณสขุอ าเภอ/กิง่อ าเภอ และนวก.สธ./พยาบาลวิชาชพี 

    ต ัง้แต่ระดบั ชนก. ขึ้นไป     จพง.สธ./พยาบาลเทคนคิ  

    ต ัง้แต่ระดบั ชนง. ขึ้นไป ท่ีสสอ./สธ.กิง่อ าเภอมอบหมาย 

6. หวัหนา้ สอ./นวก.สธ./พยาบาลวิชาชพี ต ัง้แต่ระดบั ชนก. 

   ขึ้นไป ประจ าสถานอีนามยั 

เขตทอ้งท่ี 

ท่ีรบัผดิชอบ 

ตามท่ีกระทรวง 

สาธารณสขุ 

ก าหนด 

ส่วนภูมิภาค 



เจา้พนกังานสาธารณสุข 

เขตทอ้งท่ี 

ท่ีรบัผดิชอบ 

ขององคก์ร 

ปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่น ัน้ ๆ  

ส่วนทอ้งถิน่ 

3. ผอ.ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาล 

4. ผอ./หน.กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาล 

5. ผอ.กอง/หน.กอง/หน.ฝ่าย สาธารณสขุและ 

    สิง่แวดลอ้ม เทศบาล 

6. ผอ.กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เมืองพทัยา  

1. ผอ.ส านกัอนามยั/ผอ.กองสอ./กองอนามยัสิง่แวดลอ้ม กทม. 

2. หน.ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภิบาล สนง.เขต กทม.  

7. ผอ.กอง/หน.ส่วน สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม อบต. 



2.อ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน 

ว.1 แจง้ จพง.ทอ้งถ่ินเพ่ือออกค าสัง่       

     เม่ือพบเห็นการปฏิบติัท่ีไม่ถกูตอ้ง 

ว.2 ออกค าสัง่ใหแ้กไ้ขปรบัปรงุได ้ 

     กรณีท่ีเป็นอนัตรายรา้ยแรงและ 

     ตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน แลว้แจง้  

     จพง.ทอ้งถ่ิน ทราบ 

 

สาธารณสุข 

ม.46  



ศนูยก์ฎหมาย สธ. กรมอนามยั 25 

1. ร่วมพจิารณายกร่างข้อก าหนดของท้องถิ่นเกีย่วกบั หลกัเกณฑ์ 
    มาตรฐานด้านสุขลกัษณะ 
2. ตรวจสอบด้านสุขลกัษณะสถานประกอบการที่ขออนุญาต 
3. ตรวจตราสถานประกอบการตามข้อก าหนดฯ 
4. เสนอแนะทางวิชาการในกรณี 
 
 
 
 
5. เสนอข้อวินิจฉัยกรณีมีเหตุร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
6. เผยแพร่ความรู้เร่ืองกฎหมายสาธารณสุข แก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ 

• มีการฝ่าฝืน ข้อก าหนดของท้องถิ่น 
• ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกค าส่ังปรับปรุง แก้ไข/พกัใช้/ 
   หยุดกิจการ แล้วแต่กรณี  
• กรณีพจิารณาอุทธรณ์ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในการปฏิบัติการ 
ตาม พรบ.สธ. 

บทบาทหลกั  คือ  ปฏิบัติหน้าที่เพือ่ 
• สนับสนุน/ให้ข้อเสนอแนะ 
• ให้ข้อวินิจฉัยทางวิชาการ          

สรุปบทบาทของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



ผูซ่ึ้งไดร้บัแตง่ตัง้ 

              จากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน 

 ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินท่ี 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแตง่ตั้งเพื่อปฏิบตัิ

หนา้ที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงในเขต

อ านาจของราชการสว่นทอ้งถ่ินนั้น         

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้



1) เจา้พนกังาน     

      ทอ้งถ่ิน     

2) เจา้พนกังาน   

      สาธารณสุข     

3) ผูซ่ึ้งไดร้บัแต่ง 

     ตัง้จาก จพง. 

     ทอ้งถ่ิน 

 (1) เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า ท าค าช้ีแจงหรือส่งเอกสาร    

 (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระ 
      อาทิตย์ขึน้-ตก หรือในเวลาท าการเพือ่ตรวจสอบ  
      ควบคุม หรือดูหลกัฐาน 

(3) แนะน าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
     เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของท้องถิ่น  

(4) ยดึหรืออายดั ส่ิงของใดๆที่อาจเป็นอนัตราย 
     เพือ่ด าเนินคดี หรือท าลายในกรณีที่จ าเป็น  

(5) เกบ็หรือน า สินค้า หรือส่ิงของใดๆที่ สงสัย 
      หรืออาจก่อเหตุร าคาญในปริมาณที่สมควร 
   เพือ่เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ม.44 



การแสดงบตัรประจ าตวัเจา้พนกังาน 

1) บัตรประจ าตัวตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
      แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานฯ พ.ศ. 2548 
2)  ต้องแสดงบตัรประจ าตัวฯต่อบุคคล 
     ซ่ึงเกีย่วข้องในขณะปฏิบตัิหน้าที่ 
3)  ให้บุคคลทีเ่กีย่วข้องอ านวยความสะดวก 
      ตามสมควร 

ม. 44  
วรรคสาม 



จพถ.  จพส.  ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้ง
จาก จพถ.  

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. น้ี 

เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ 
ตาม ป.วิธีพจิารณาความอาญา 

เป็นเจ้าพนักงานตาม ป.อาญา 

ม. 47 



คณะ กก.สธ. 
อธิบดีกรมอนามยั 

รมต. กฎ/ประกาศกระทรวง 

สรุปโครงสรา้งอ านาจหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.การ สธ. 

คณะอนุกก. ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

จพง.ทอ้งถ่ิน 

• สนบัสนุน 
• สอดส่องดแูล 

จพง. สธ. แจง้ 

ผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งตัง้ฯ 

• ออกขอ้ก าหนด 

• อนุญาต/ไม่อนุญาต 

• ออกค าสัง่ 

ผปก./เอกชน/ประชาชน 
ออกค าสัง่ 

ตาม ม.8 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

จพง.ทอ้งถ่ิน/ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

มีการฝ่าฝืน พรบ. 

เปรียบเทียบคดี(ปรบั)   ด าเนินคดีทางศาล 

แต่งตัง้ 



 
• จดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
• สุขลกัษณะอาคาร  
• เหตุร าคาญ 
• ควบคุมการเลีย้ง/ปล่อยสัตว์ 
• กจิการที่เป็นอนัตรายฯ  
• กจิการตลาด  
• กจิการจ าหน่าย/สะสมอาหาร  
• การจ าหน่ายสินค้า/แผงลอย 

รัฐมนตรี 

กรมอนามัย 
คสธ. 

(กรมอนามัย เลขาฯ) 

 
•  ส านัก ว. 
•  ส านัก อน. 
•  กอง ป. 
•  กลุ่ม กม. 
•  Lab 

ศอ.ท่ี 1-12 

• นโยบาย/มาตรการ 
• กฎ/ ประกาศฯ 

• ค าแนะน าฯ 

สารบัญญัติท่ีต้องควบคุม 

ราชการส่วนท้องถิ่น 
จพ.ท้องถิ่น 

จพ.สาธารณสุข 

 
• ออกข้อก าหนดฯ 
• อนุญาต/ไม่อนุญาต 
• ด าเนินคด ี(ถ้าดือ้แพ่ง) 

บังคับใช้ กม. 

• สนับสนุน 
• สอดส่อง/ดูแล 

สภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกบัการด ารงชีพ

ของประชาชน 

เสนอร่าง 

สสจ.  

องค์ประกอบ 



สารบญัญัติและแนวทางปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 



องค์ประกอบของการด ารงชีวติทีด่ี 

ที/่ทางสาธารณะ 

ชุมชน 

การประกอบกจิการ 

มนุษย์ 

ถ่ายส่ิงปฏิกลู 

ทิง้มูลฝอย 

กนิอาหาร 

ถูกสุขลกัษณะ 

ท างานใน
สถานที่ 

ก่อเหตุ   ร าคาญ 

ส่ิงเป็นพษิ 

เอือ้ต่อ  สุขภาพ 

 สะอาด/ 
ปลอดภัย 

อยู่ใน 
อาคาร 

ปลอดภัย 



สารบัญญัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมวด 3   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
หมวด 4   สุขลกัษณะของอาคาร 
หมวด 5   เหตุร าคาญ 
หมวด 6   การควบคุมการเลีย้ง / ปล่อยสัตว์ 
หมวด 7   กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หมวด 8   ตลาด สถานที่จ าหน่าย / สะสมอาหาร 
หมวด 9   การจ าหน่ายสินค้าในที ่/ ทางสาธารณะ 



หมวด 8 ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร               
และสถานท่ีสะสมอาหาร 

         สถานทีซ่ึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นทีชุ่มนุม     
เพือ่จ าหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้  
หรืออาหารอนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุง
แล้ว หรือของเสียง่าย  ทั้งนี ้ไม่ว่าจะมสิีนค้าประเภทอืน่
หรือไม่กต็าม ให้หมายรวมถึง บริเวณ ซ่ึงจัดไว้เพือ่การ
ดงักล่าวเป็นประจ า/คร้ังคราว/ตามวนัที่ก าหนด 

ตลาด 



“ตลาด” ตามกฎหมายสาธารณสุข 

ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข 

ในการประชุมครั้งที่ 40-4/2548     วนัศุกรท์ี่ 16 ก.ย. 48 

                       การพจิารณาว่าการประกอบกจิการในลกัษณะใด 
จึงจะถือว่าเป็น “ตลาด” ตามกฎหมายสาธารณสุข น้ัน ต้อง
ยดึถือองค์ประกอบตามนิยามค าว่า   “ตลาด”    เป็นส าคญั  
               โดยไม่ต้องพจิารณาจ านวนแผงของการจ าหน่าย
อาหารสดว่าต้องมเีท่าใด หากลกัษณะและองค์ประกอบของ
การประกอบกจิการเป็นไปตามนิยาม ย่อมถือว่าเป็น  
   “ตลาด”    ตามกฎหมายสาธารณสุข 



ผู้จัดต้ังตลาด 

เอกชน กระทรวง ทบวง กรม 

ต้องขอ 
อนุญาต 

เปลีย่นแปลง 
ขยาย/ลด 
ขนาดตลาด 

เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 

เงื่อนไขเฉพาะที ่
แจ้งเป็นหนังสือ 

ต้องปฏิบัติตาม 

มีอ านาจ 
ออก ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ไม่ต้องขออนุญาต 
แต่ต้องปฏิบัติตาม 



   สุขลกัษณะของตลาด (ม.35) 
• ทีต่ั้ง แผนผงั ส่ิงปลูกสร้าง 
• การจัดสถานที ่การวางส่ิงของ 
• การรักษาความสะอาด 
• การก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย การระบายน า้ทิง้ 
• การป้องกนัเหตุร าคาญและการระบาดของโรค 

ข้อก าหนด
ของท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

• สุขลกัษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด (ม.37) 



ออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง  
ว่าด้วยสุขลกัษณะของตลาด 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ลกัษณะของตลาด 

แบ่งเป็น 2ประเภท 

ตลาดประเภทที่ 1  
มีโครงสร้างอาคาร              

      

ตลาดประเภทที่ 2                   
ไม่มีโครงสร้างอาคาร                   

      

ผลของ 

กฎกระทรวงฉบบัใหม่ 

ใช้บังคับตั้งแต่  18 มกราคม 2551   
ในเขตพืน้ที่ กทม. เมืองพทัยา เทศบาล 

โดยไม่มเีงือ่นไขเร่ืองเวลา 



            อาคาร สถานที ่หรือบริเวณใดๆ ที่มใิช่ที่/ทางสาธารณะ  
(และมใิช่เป็นการขายของในตลาด) ทีจ่ดัไว้เพือ่ประกอบ/ ปรุงอาหาร    
จนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทนัท ีทั้งนีไ้ม่ว่าจัด
บริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ  ทีน้ั่น หรือน าไปบริโภคที่อื่นกต็าม 

          อาคาร สถานที ่หรือบริเวณใดๆ ที่มใิช่ที่/ทางสาธารณะ  
(และมใิช่เป็นการขายของในตลาด) ทีจ่ดัไว้ส าหรับเกบ็อาหาร     
อนัมสีภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรือ อาหารรูปลักษณะอื่นใด   
ทีผู้่ซ้ือ ต้องน าไปท า ประกอบ ปรุง เพือ่บริโภคในภายหลงั 

 สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

สถานที่สะสมอาหาร 



ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย / สะสมอาหาร 

กรณีทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 
200 ตร.ม. และมใิช่ 
การขายของในตลาด 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ขออนุญาต แจ้ง 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ปฏิบตัิตาม 

กรณีทีม่พีืน้ทีเ่กนิกว่า 
200 ตร.ม. และมใิช่ 
การขายของในตลาด 



สุขลกัษณะเกีย่วกบั (ม.40) 
๏ ทีต่ั้ง การใช้ การดูแลรักษาสถานที ่
๏ อาหาร กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า  
    ประกอบ ปรุง เกบ็ สะสมอาหาร 
๏ สุขวทิยาส่วนบุคคล 
๏ ภาชนะ อุปกรณ์ น า้ใช้ และของใช้อืน่ๆ 
๏ การป้องกนัเหตุร าคาญ  
   และการป้องกนัโรคตดิต่อ 

ข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการแจ้ง(ม.48) 

(3) จพถ. ต้องออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วนันบั
แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้/นับแต่วนัท่ีมีรายละเอียดถูกต้อง 

กรณี 
ไม่ถูกต้อง(ว.5) 

จพถ.ส่ังให้การแจ้ง
เป็นอนัส้ินผล 

กรณีแก้ไขถูกต้อง 

(4) ใบรบัแจง้/หนงัสือรบัรองการแจง้ จพถ. จะก าหนดเง่ือนไขใหผู้ ้

แจง้/ผูร้บัหนงัสือการแจง้ปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได(้ว.4) 

(1) ผู้ประกอบกจิการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      ตามแบบทีร่าชการส่วนท้องถิ่นก าหนด(ว.1) 

กรณีไม่แก้ไข 
ให้ถูกต้องภายใน 7 วัน 

กรณีถูกต้อง(ว.3) 

(2) จพถ.ต้องออกใบ
รับแจ้ง(ว.2)และ 
ตรวจสอบค าขอ 

แจ้งผู้ประกอบการ
ภายใน 7 วันท าการ 
เพือ่ทราบและแก้ไข 

กรณีแก้ไขถูกต้อง 



หนังสือรับรองการแจ้ง ไว้ในทีเ่ปิดเผย  
ณ สถานทีด่ าเนินกจิการ ตลอดเวลา 
ที่ด าเนินกจิการ (ม.49) 

 หลกัปฏิบตัสิ าหรับผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ต้องยืน่ค าขอรับใบแทน ภายใน 15
วนั นับแต่วนัทีท่ราบ หลกัเกณฑ์
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น (ม.50) 

ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ (ม.51) 

ต้องแสดง 

กรณสูีญหาย  
ถูกท าลาย ช ารุด 
ในสาระส าคญั 

กรณจีะเลกิ 
หรือโอนกจิการ 



ส่ังให้หยุดกจิการ 

มาตรการควบคุมกจิการท่ีต้องแจ้ง 

1. ผู้ใดประกอบ 
    กจิการโดยไม่แจ้ง 

 2. กรณีด าเนิน 
กจิการโดยไม่แจ้ง 
แล้วเคยได้รับโทษ
เพราะไม่แจ้งมา 
แล้วคร้ังหน่ึง 
        (ม.52) 

(ม.72 ว.2) โทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน 
                 หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท 

ส่ังห้ามด าเนินกจิการ 
ตามเวลาที่ก าหนด  
แต่ไม่เกนิ 2 ปี 

ถ้าฝ่าฝืนอกี 

(ม.80)  โทษจ าคุก 
ไม่เกนิ 6 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกนิ 10,000บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และปรับอกีวันละ 
ไม่เกนิ 5,000 บาท 



ถ้าเปลีย่น 
แปลง 

• ชนิด/ประเภทสินค้า 
• ลกัษณะการจ าหน่าย 
• สถานที่ขาย 
• เงื่อนไขอืน่ ๆ 

หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ 

ขออนุญาต 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น ประกาศเขต 

ผู้จ าหน่ายสินค้าในที/่ 
ทางสาธารณะ 

ต้อง 
ปฏิบัต ิ
ตาม 

มีอ านาจ 

เจ้า 
พนักงาน 
ท้องถิ่น 

ต้องแจ้ง 



เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     สุขลกัษณะเกีย่วกบั 
• ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย 
• กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
     ประกอบ ปรุง เกบ็/สะสม  
• ความสะอาดภาชนะ น ้าใช้ ของใช้ 
• การจัดวาง/การเร่ขาย 
• เวลาจ าหน่าย 
• ป้องกนัเหตุร าคาญ/โรคติดต่อ 

• ห้ามขายหรือซ้ือโดยเด็ดขาด 
• ห้ามขายสินค้าบางชนิด 
• ห้ามขายสินค้าตามก าหนดเวลา 
• เขตห้ามขายตามลกัษณะ 
• ก าหนดเงื่อนไขการจ าหน่าย 

ปิดประกาศที่ส านักงานฯ และบริเวณที่ก าหนดเป็นเขต 
และระบุวันบังคับ โดยไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันประกาศ 

ประกาศเขต (ม.42) 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น (ม.43) 

ร่วมกบัเจ้า 
พนักงานจราจร 



เป็นไปตามที่ระบุในคู่มอืส าหรับ ปชช.  
หากยงัพจิารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง                               
                         เป็นหนังสือทุก 7 วนั 

1) กรณทีี่สามารถแก้ไขได้ในขณะน้ัน 
 ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน 
2) กรณไีม่อาจแก้ไขได้ในขณะน้ัน ให้บันทึก 
ความบกร่อง พร้อมแจ้งก าหนดเวลาให้แก้ไข 

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ไม่ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

ค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

(1) ผูป้ระกอบการย่ืนค าขอพรอ้มหลกัฐาน 

ตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนด ต่อ จพถ. 

(3) จพถ. อาจมอบให ้จพส.  

ตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ 

กรณี 

ไม่ถกูตอ้ง 

เม่ือแกไ้ข 

ถกูตอ้ง 

ต้องปรากฏอยู่ในข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่นที่ออกตาม ม.20 
 ม.32 ม.35 ม.40 ม.43 

กรณีถกูตอ้ง 

ภายใน 30 วนั 

(ขยายเวลาได ้2 ครัง้ ครัง้ละไม่เกิน 15 วนั) 

(2) จพถ.     

พิจารณาค าขอ 

(4) จพถ.ออกใบอนุญาต (4) จพถ. มีค าสัง่ไม่อนุญาต 

แจง้ผูป้ระกอบการภายใน  

15 วนั เพ่ือทราบและแกไ้ข 

ม.56 



โทษปรับ >2,000บาท 

มาตรการควบคุมกจิการทีต้่องขออนุญาต 

2. ไม่ปฏิบัติตาม 
• พรบ. 
• กฎกระทรวง 
• ข้อก าหนดของท้องถิ่น 
• เงื่อนไขในใบอนุญาต 

โทษจ าคุก > 6 เดือน ปรับ >10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
โทษจ าคุก > 6 เดือน ปรับ >10,000 บาท 

ส่ังให้ปรับปรุง/แก้ไข 

ส่ังพกัใช้ใบอนุญาต 

ส่ังเพกิถอนใบอนุญาต 

* ถูกพกัใช้ 2 คร้ังขึน้ไป 
* ต้องค าพพิากษาว่าผดิ 
* มีอนัตรายร้ายแรง 

* คร้ังละไม่เกนิ 15 วัน 
จพถ.ม ี
อ านาจ 

1.ไม่ได้รับ 
ใบอนุญาต 

ม.71 

ม.72 

ม.77 
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การรบัเรือ่งรอ้งเรียนเหตุร าคาญ 

1) ต้องมช่ีองทางร้องเรียน 
2) ต้องมผู้ีรับผดิชอบด าเนินการ 
3) สอบถามช่ือผู้ร้อง/สถานที/่เหตุทีเ่ดอืดร้อน 
     /เขตท้องทีท่ีเ่กดิเหตุ 
4) บนัทกึข้อมูล 
5) กรณทีีย่งัไม่ได้ร้องเรียน อปท. แนะน า 
    ให้ร้องเรียนไปที ่อปท. ก่อน 



 การตรวจสอบการรอ้งเรียน  
โทรศพัท ์

ตั้งคณะกก.ตรวจแนะน า 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• สสจ. /สสอ. / สอ. /รพ. 
• ทสจ. /ปศุสัตว์จ. /อุตสาหกรรม จ. 

หนงัสือ/จดหมาย 

แนวทางการตรวจแนะน า 
3 ขั้นตอน 

ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจแนะน า 

สื่อมวลชน 
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การควบคุมป้องกนัและดูแลมใิห้เกดิปัญหาในระยะยาว   

 

•   อปท.มกีารออกข้อบัญญัต ิอปท. และก าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอยีด   

    การควบคุมป้องกนัในการประกอบกจิการ 

•  การพฒันาศักยภาพเจ้าพนักงาน      

•  ตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต และก่อนต่ออายุใบอนุญาตทุกปี 

•  สร้างความมส่ีวนร่วมของชุมชน 

•  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกจิการใช้เทคโนโลยสีะอาดในการผลติ 

                                                 ฯ ลฯ 



บทบงัคบั 

(1) บทบงัคบัตามท่ีกฎหมายแม่บทก าหนดไว ้

(2) บทบงัคบัท่ีกฎหมายใหก้ าหนดรายละเอยีดเพิม่เติม 

คือ รายละเอียดขอ้หา้ม/ขอ้ปฏิบติั 

     ตามกฎหมาย 



 

 อ านาจการควบคมุดแูลของรฐั 

 อ านาจการอนุญาตประกอบกิจการ 

 คณุสมบติัของใบอนุญาต 

           

 ขอ้ปฏิบติัของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

           

   
 การพกัใชใ้บอนุญาต 

 การเพิกถอน  ผลของการเพิกถอนใบอนุญาต 

 อ านาจตามมาตรา 45 

* การแสดงไวใ้นท่ีเปิดเผย  * การต่ออายุ 

* การขอรบัใบแทน           * การเลิก โอนกิจการ 

* อายุ                           * พ้ืนท่ีการใช ้

(1) บทบงัคบัตามท่ีกฎหมายแม่บทก าหนดไว ้



(2) บทบงัคบัท่ีกฎหมายใหก้ าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 

• หลกัเกณฑ ์วิธีการ มาตรฐานดา้นสขุลกัษณะ เพือ่ควบคุม/

แกไ้ขปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อสขุภาพ 

  (กฎกระทรวงว่าดว้ยสขุลกัษณะฯ/ค าแนะน าของ คสธ./

เครือ่งมือประเมินความเสีย่งฯ/การรบัฟังความคดิเห็น) 
 

• หลกัเกณฑ ์วิธีการในการออกใบอนุญาต/หนงัสอืรบัรองการ
แจง้/การต่ออายุ/การขอรบัใบแทน 

 

• ค่าธรรมเนยีม/ค่าบรกิาร 

 



ขอ้ก าหนดดา้นสขุลกัษณะ 

1. เพือ่ประกอบการพจิารณา

อนุญาต 

• เกีย่วกบัท่ีต ัง้/สถานท่ี   

• ใหมี้อุปกรณ ์เครื่องมือท่ีปลอดภยั 

• ใหมี้ระบบการบ าบดั/ 

ป้องกนัมลพษิ 

• ฯลฯ 

2. เพือ่ควบคุมในระหว่างด าเนนิกจิการ 

•  การดแูลรกัษาสถานท่ี 

•  การดแูลอุปกรณ/์เครื่องมือ 

•  การดแูลระบบฯใหมี้การใชก้ารไดด้ี 

•  สขุวิทยาสว่นบุคคล 

•  กรรมวิธีการท า ผลติ เกบ็ สะสม 

จ าหน่าย 

•  ฯลฯ 

กฎกระทรวงด้านสุขลกัษณะ เช่น กจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ/
มูลฝอยตดิเช้ือ/ตลาด 
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเร่ืองสุขลกัษณะ 
เคร่ืองมอืประเมนิความเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 



 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลกัษณะ 

  กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



1) ออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน และ ประกาศใช ้
2) เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์“ขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน” 
3) ประชุมช้ีแจงผูป้ระกอบการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบกิจการท่ีอยู่ใน
ข่ายควบคมุ เขา้ใจเหตุผลความจ าเป็นของขอ้ก าหนดฯ ขัน้ตอน
การควบคมุของทอ้งถ่ินและการลงโทษ 

4)  ด าเนินการตรวจตรา & พบเหตุแนะน า                           
     & แจง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
5)  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกค าสัง่  
7)  ด าเนินคดี กรณีฝ่าฝืน/ด้ือแพ่ง 

การใชม้าตรการกฎหมาย 
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สรุปลกัษณะการใช้อ านาจตามกฎหมายสาธารณสุข 
1.  กจิการทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. ด าเนนิการ 

1) การจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย 

2.  กจิการทีใ่ห ้อปท. ควบคมุดแูลรบัผดิชอบใน ๓ ลกัษณะ 

1) กรณีควบคมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการสาธารณสุข 

(1) สขุลกัษณะของอาคาร 

(2) เหตรุ าคาญ 

(3) การควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสตัว ์

2) การออกใบอนญุาต 

(1) กจิการรบัเก็บ ขน หรอืก าจดัส ิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยโดยคดิคา่บรกิาร 

(2) กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

(3) การจดัต ัง้ตลาด  

(4) กจิการสถานทีจ่ าหนา่ยหรอืสะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ ๒๐๐ ตร.ม. 

(5) การจ าหนา่ยสนิคา้ในทีแ่ละทางสาธารณะ 

3) ออกใบรบั และหนงัสอืรบัรองการแจง้ 

(1) กจิการสถานทีจ่ าหนา่ยหรอืสะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ ๒๐๐ ตร.ม. 
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สรปุรปูแบบการใชอ้ านาจตามกฎหมายสาธารณสขุ 

 

1.ใชอ้ านาจไดต้อ่เมือ่มคี าขอของคูก่รณี 

1) การออกใบอนุญาตตา่ง ๆ 

2) การออกหนงัสอืรบัรองการแจง้ 

2.ใชอ้ านาจไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งมคี าขอของคูก่รณี 

1) กรณีปรากฏเหตเุดอืดรอ้นร าคาญ 

2) กรณีปรากฏเหตทุ ีจ่ะรเิร ิม่ใชอ้ านาจได ้
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คณะกรรมการสาธารณสุข 
ขาดกลไกการเช่ือมโยงระหว่างส่วนกลางกบั 

ส่วนท้องถิ่น 
 

 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวดั 

ทุกจังหวดั (ม. ๑๖ ) 
(ตามค าส่ังคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ ๑/๒๕๕๗ 

ส่ัง ณ วนัที่ ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 



คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวดั (อสธจ.) 
ผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นประธานอนุกรรมการ (๑) 

อนุกรรมการประกอบดว้ย........(๒) อยัการจงัหวดั (๓) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั

(๔) อตุสาหกรรมจงัหวดั (๕) ผอ.สนง.ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

(๖) โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั (๗) สวสัดิการและและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 

(๘) เกษตรจงัหวดั (๙) ปศุสตัวจ์งัหวดั (๑๐) ประมงจงัหวดั (๑๑) ทอ้งถิน่จงัหวดั       

(๑๒) นายก อบจ. (๑๓) นายกเทศมนตรีท่ีเป็นผูแ้ทนของนายกเทศมนตรีในจงัหวดั 

    ซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือกกนัเอง (๑๔) นายก อบต. ที่เป็นผูแ้ทนของนายก อบต. ใน 

    จงัหวดัซ่ึงไดจ้ากการท่ีคดัเลือกกนัเอง  (๑๕) ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั  

    (๑๖) ประธานหอการคา้จงัหวดั (๑๗) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผูว่้าฯแต่งตั้งจากผูมี้ความรู ้

ความสามารถดา้นการสาธารณสุขและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

นพ.สสจ. เป็นอนุกก.และเลขานุการ (๑๘) 

หนก.งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม และผูร้บัผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข สนง.สสจ. 

(๑๙ และ ๒๐) เป็นอนุกก. และผูช่้วยเลขานุการ 

 

 



•ผูว้า่ฯ ประธาน 
•สว่นราชการอืน่ อนุกก. 
•สสจ. ฝ่ายเลขาฯ 
•หน.ก อวล. ผูช้ว่ยเลขาฯ 
•งาน กม.สธ. ผูช้ว่ยเลขาฯ 

บทบาทอ านาจหน้าท่ีของ อนุกก.สธ.จว. (อสธจ.) 
คณะกรรมการ สธ. 

อสธจ. 

• แตง่ต ัง้ • รายงาน/เสนอแนะ/ออก ปก. 

รมว.สาธารณสขุ 

ใหน้โยบาย 

บทบาท/  อ านาจหนา้ที ่

( ๑ -๒ )  เ ส น อ แ ผ น ง า น /
มาตรการ/ใหค้วามเห็นตามที ่
คสธ. มอบหมาย-เสนอเรื่อง
การปรบัปรุงกฎหมาย 

อปท. 
(จพถ./จพส.) 

ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

สถานที/่สปก.  

จดับรกิาร
สุขาภบิาล 

ควบคมุ จดัการ
เหตุ
ร าคาญ 

(๓-๔) เสนอแนะ/ให้
ค าปรกึษา/สนบัสนุน
ปฏบิตักิาร/วชิาการ/
พฒันาศกัยภาพเจ้า
พนกังาน 

เพือ่คุม้ครองสขุภาพประชาชนในทอ้งถิน่ 

(๖) สนบัสนุน ตดิตาม ควบคมุและ
ประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่อง 
อปท. ตาม กม.สธ. เพือ่รายงานคสธ.
อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร ัง้ (มาตรา ๑๑) 

(๗) ออกค าส ัง่เป็น
หนงัสอืเรยีกบุคคลมาให้
ถอ้ยค า/สง่เอกสาร
หลกัฐาน/วตัถุใดๆเพือ่ใช้

ประกอบการพจิารณา 
(๘) แตง่ต ัง้คณะท างานฯ 
(๙) ปฏบิตังิานอืน่ใด
ตามที ่คสธ. มอบหมาย 

ป้องกนั
โรค 
ตดิตอ่ 

เสนอความเห็น 
 
ใหค้ าแนะน า 

(๕)จดัท าโครงการ
และปสง. ระหวา่ง
หนว่ยงานราชการ
และอปท.เพือ่
ด าเนนิการตาม
กม.สธ. 



 
 

การบังคับใชก้ฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุ 

EHA 9000  ประกอบดว้ย............ 

EHA : 9001   การออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่     

EHA : 9002   การออกหนงัสอืรบัรองการแจง้ 

EHA : 9003   การออกใบอนุญาต 

EHA : 9004   การออกค าสัง่ทางปกครอง 

EHA : 9005   การเปรยีบเทียบปรบั 

                         และการด าเนนิคด ี

 

 
 
     

EHA : Environmental Health 
Accreditation 



ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบุรี 11000 
          โทร. 0-2590-4175, 0-2590-4219,  
                  0-2590-4223, 0-2590-4252 

                       โทรสาร 0-2591-8180 

http://laws.anamai.moph.go.th 

/index.htm 

http://laws.anamai.moph.go.th/


“ พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 



“ เจตนารมณ์ของกฎหมาย” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

 เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมอาหารให้มี
คุณภาพ และปลอดภัย ในการบริโภค โดยควบคุม
ก าหนดประเภทลกัษณะอาหาร มาตรฐานการ
ผลติ การขออนุญาต การแสดงสลากและบรรจุ
ภัณฑ์ การผลติเพือ่จ าหน่าย การน าเข้าต่าง ๆ  



“ มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

แบ่งออก เป็น 3 ประเภท 
 1. อาหารควบคุมเฉพาะ 
 2. อาหารก้าหนดคุณภาพ/มาตรฐาน 
 3. อาหารตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
         กระทรวงสาธารณสุข  
 



“ มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข” 

อาหารควบคุมเฉพาะ 
1. เคร่ืองดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 
2. น้้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิด
สนิท 
3. น้้าแข็ง 

อาหารก้าหนดคุณภาพ/มาตรฐาน 
     1. แกงและน้้าพริกแกงต่าง ๆ 
     2. ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอส
มะละกอ ซอสแป้งผสมสี และซอสผสม 
     3. น้้าปลา 
     4. น้้าส้มสายชู   
     5. ชา   
     6. กาแฟ   
     7. แยม เยลลี่ มาร์มาเลด 
     8. ไข่เย่ียวม้า 
     9. เกลือบริโภค 
     10. ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการ
ย่อยโปรตีนจากถั่วเหลือง 

 

อาหารตามประกาศอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวง
สาธารณสุข  
1. การใช้สีสังเคราะห์ใน
อาหาร 
2. วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร 
3. อาหารท่ีห้ามผลิต น้าเข้า
จ้าหน่าย ผสมในอาหาร 

 



“ เร่ืองทีต้่องขออนุญาตเมือ่ต้องการผลติอาหารจ าหน่าย” 

สถานที ่ ผลิตภัณฑ์ โฆษณา(ขออนุญาต
ทุกผลิตภัณฑ์) 

การขออนุญาตผลติอาหาร 

เข้าข่ายโรงงาน 

หน่วยงานที่ติดต่อ 
1. หน่วยงานท้องถิ่น 
2. กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือ
ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

3. ส้านักงานอาหารและ
ยาหรือส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 

หน่วยงานท่ีติดต่อ 
1. หน่วยงานท้องถิ่น 
2. ส้านักงานอาหารและ

ยาหรือส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 

ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
กลุ่มที่ไม่ต้องขอเคร่ืองหมาย อย. (ต้องแสดงสลาก
ครบถ้วน) 

กลุ่มที่ต้องขอเคร่ืองหมาย อย. (ไม่ต้องส่งตัวอย่างตรวจ) 

กลุ่มที่ต้องขอเคร่ืองหมาย อย. ที่ต้องมีรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ไว้ 

กลุ่มที่ต้องขอเคร่ืองหมาย อย. (ต้องส่งตัวอย่างตรวจ) 



“ อ านาจหน้าทีแ่ละขั้นตอนการปฏิบตัิของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพรบ. อาหาร พ.ศ. 2522” 

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตาม พรบ. นี้ 
  



พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 

(1)  เข้าไป ในสถานที่ ผลิต เก็บ รักษา จ้าหน่าย หรือสถานที่ท้าการ
ของผู้ผลิต เก็บรักษา จ้าหน่าย อาหารรวมทั้งสถานที่ท้าการใน
ระหว่างเวลาท้าการเพ่ือตรวจสอบ ควบคุมให้เป็นไปตาม พรบ.นี้  

(2) ยึดหรืออายัด อาหาร และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง กับการกระท้า 
     ความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(3) น้าอาหารในปริมาณพอสมควร ไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ  
     หรือตรวจวิเคราะห์ 
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุอาหาร ที่สงสัยว่าอาจ 
     ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน  
     เพ่ือตรวจพิสูจน์ 
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิด 
มาตรฐาน หรือภาชนะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือผิด 
อนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือ 
มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 6 (6) 



พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ยึดหรืออายัดไว้ หรือเก็บตามมาตรา 43 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท้า
การตรวจพิสูจน์ เป็นที่แน่นอนว่าเป็นอาหารท่ีไม่บริสุทธ์ิตามมาตรา 26 
เป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามาตรา 
28 หรือเป็นอาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา 25(4) หรือ
เป็นภาชนะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีลักษณะไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ก้าหนดตามมาตรา 6 (6) ถ้ามิได้มีการฟ้องคดีต่อศาลผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งท้าลาย หรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ้าตัวเมื่อผู้รับอนุญาตหรือผู้เกี่ยวข้องร้องขอ 
 
บัตรประจะตัวเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก้าหนดตามกฎกระทรวง 



“พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 



“ เจตนารมณ์ของกฎหมาย” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

เพือ่มุ่งเน้นให้มกีารดูแล รักษาความสะอาดของ
สถานที่ต่างๆ รวมทั้งที่ทางสาธารณะให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  



“ ขอบเขต ” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ้านาจหน้าที่ในการ
จัดการ ควบคุม ดูแล สถานที่ต่างๆ สิ่งปลูกสร้างและสถานที่
สาธารณะ อาคาร ถนน แม่น้้า ล้าคลอง ต้นไม้ รวมถึงการ
ก้าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่เกิดจากอาคาร บ้านเรือน สถาน
ประกอบการต่างๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจ้าหน่าย
อาหาร เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง  



“ สาระโดยสรุปท่ีเกีย่วข้อง ” 

เจ้าของอาคาร บ้านเรือน ตลาด มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความสะอาด อาณาบริเวณ 
รวมถึงทางเท้าท่ีติดกับอาคาร บริเวณอาคารด้วย รวมท้ังห้ามตั้งวางสิ่งของ ต้นไม้ 
ยื่นล้้ามาในบริเวณที่ทางสาธารณะ หรือท้าให้เกิดความสกปรก รก รุงรังบริเวณที่
ทางสาธารณะ รวมถึงห้ามไม่ให้ด้าเนินการ การซักล้าง การปิดป้ายโฆษณา การเร่
ขาย การขายสินค้าบนรถยนต์ การลากจูง การเลี้ยงสัตว์ บนที่ทางสาธารณะ ซึ่ง
รวมถึงหาบเร่ แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร ก็ห้ามตั้งวางกีดขวางหรือท้าให้เกิดความไม่
เป็นระเบียบบนที่ทางสาธารณะ ยกเว้นแต่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบจะอนุญาต หรือประกาศก้าหนดให้เป็นเขตผ่อนผัน ตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด หรือตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอื่น 
เช่น การจราจร นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับให้ร้านอาหารต้องจัดให้มีส้วมที่ถูก
สุขลักษณะทั้งขนาด พ้ืนที่และจ้านวนส้วมท่ีเหมาะสมกับจ้านวนผู้ใช้บริการ หรือ
ตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวง 



“พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 



“ เจตนารมณ์ของกฎหมาย” 

อ้างอิง : คู่มือ Food Inspector กองสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย, 2549 

เพือ่ควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 



“ นิยามความหมาย” 

ความหมายตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ให้เป็น
โรคติดต่อและให้หมายความรวมถึง โรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ให้เป็นโรคติดต่อด้วยอาจสรุปได้ว่า โรคติดต่อ
ตามพรบ.มี 3 ประเภทคือ  
 1. โรคติดต่อทั่วไป 
 2. โรคติดต่ออันตราย 
 3. โรคติดต่อต้องแจ้งความ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศชื่อโรคติดต่ออันตรายไว้ รวม 4 
โรค ดังต่อไปนี้  
 1. อหิวาตกโรค  2. กาฬโรค 
 3. ไข้ทรพิษ  4. ไข้เหลือง 



“ นิยามความหมาย” 

โรคติดต่อต้องแจ้งความไว้ 14 โรคดังต่อไปนี้ 
 1. อหิวาตกโรค 2. กาฬโรค 3. ไข้ทรพิษ  
 4. ไข้เหลือง 5. คอตีบ 6. โรคบาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ 
 7. โปลิโอ 8. ไข้สมองอักเสบ  
 9. โรคพิษสุนัขบ้า   10. ไข้รากสาดใหญ่  
 11. แอนแทรกซ์  12. โรคทริคโินซิส  
 13. ไข้กาฬหลังแอ่น 14. โรคคุดทะราดระยะติดต่อ 



“ บทบาทของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ” 

เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าได้เกิด หรือมีเหตุสงสัย
ว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ้านาจที่จะด้าเนินการเองประกาศหรือออกค้าสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ใดด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้คนหรือสัตว์ซึ่งป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ
อันตรายมารับการตรวจชันสูตรทางการแพทย์หรือการรักษา 
หากเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่า คนป่วยมาเหตุสงสัยว่า
เป็นโรคอยู่ในภาวะแพร่เชื้อ ให้ด้าเนินการแยกกักผู้นั้นไปรับการ
รักษา จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค หรือหมดเหตุสงสัย  
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2. กักกันหรือคุมไว้สังเกตซึ่งคนหรือสัตว์ซึ่งเป็นหรือมีเหตุ สงสัยว่าเป็นผู้
สัมผัสโรคหรือพาหะ 
3. ให้คนหรือสัตว์รับการป้องกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขก้าหนด 
4. ด้าเนินการหรือให้เจ้าของผู้อยู่ในบ้าน หรือแหล่งก่อโรค ก้าจัดความติด
โรคหรือท้าลายสิ่งใดๆ หรือสัตว์ที่เชื่อว่าก่อโรค จนกว่าเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเห็นว่าปราศจากความติดโรค และได้ถอนค้าสั่งนั้นแล้ว 
5. ด้าเนินการหรือให้เจ้าของผู้อยู่ในบ้าน หรือแหล่งก่อโรค จัดการแก้ไข 
ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนสิ่งไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจัดให้มีขึ้น
ใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ 
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6. น้าศพหรือซากสัตว์ซึ่งปรากฏหรือสงสัยว่าว่าตายด้วยโรคติดต่อ
อันตรายไปรับการตรวจหรือจัดการทางแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่น
เพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค 
7. ด้าเนินการป้องกัน ก้าจัดสัตว์หรือแมลงหรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็น
สาเหตุให้เกิดโรค  
8. ด้าเนินการหรือก้าหนดให้ปฏิบัติในการ ท้า ประกอบ ปรุง จับต้อง 
บรรจุ เก็บสะสม จ้าหน่ายอาหาร น้้าแข็ง เครื่องดื่มหรือน้้าเพ่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค  
9. จัดหาและให้เครื่องอุปโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์มีเคมีภัณฑ์ เพื่อป้องกันการ
แพร่หลายของโรค  
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10. จัดหาน้้าที่ถูกสุขลักษณะไว้ในบ้าน โรงเรียน สถานที่ หรือพาหนะ  
11. ห้ามกระท้าการใดๆ อันน่าจะเป็นเหตุ ให้เกิดสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ
แก่ถนนหนทางบ้าน โรงเรียน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด 
12. ห้ามกระท้าการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้โรคแพร่กระจาย 
13. ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ออกค้าสั่งประกาศตามมาตรา 8 
ให้ติดประกาศน้ันไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย ณ สถานที่แยกกัก สถานที่
กักกัน บ้าน โรงเรียน สถานที่พาหนะท่ีผู้ป่วยอาศัย หรือพักอยู่และบริเวณ
ที่ใกล้เคียง ตลอดเวลาที่ค้าสั่งนั้นยังคงบังคับอยู่ ห้ามผู้ใดนอกจากเจ้า
พนักงานสาธารณสุขเข้าไปในหรือออกจากสถานที่นั้น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข  



ขอบคุณครับ 


