


จัดทำโดย กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
17 มีนาคม 2565 

แนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหาร 

สถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม) 

ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ
แจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 

ดำเนินคดีตาม 
พรบ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ออกคำแนะนำให้ 
หยุดประกอบกิจการ และ

ให้ยื่นคำขอ 
ประกอบกิจการ 

มีความผิดตาม
มาตรา 38  
ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 72  
บทกำหนดโทษ 
- ร้านอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร จำคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 25,000 บาท  
- ร้านอาหารพ้ืนที่
เกิน 200 ตาราง
เมตร จำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

ไม่ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม 

ออกคำสั่งตาม
มาตรา 45 

ผ่านการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน 
Thai Stop 

Covid 2 Plus 
ของกรมอนามัย 

ยังไม่ลงทะเบียน/
ไมผ่่านการ

ประเมินตาม
มาตรฐาน Thai 
Stop Covid  

2 Plus 
ของกรมอนามัย 

ตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐาน 
Thai Stop 

Covid 2 Plus 
ของกรมอนามัย  

แนะนำให้
ผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนและ
ประเมินThai 
Stop Covid  

2 Plus 
ของกรมรายงานผลให้ 

สำนักอนามัย  

ฝ่าฝืน
มาตรการ/ 
ประกาศ

กรุงเทพมหานครฯ 

ดำเนินคดีตาม 
พรบ.โรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558/ 

พรก.การบริหาร
ราชการใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 

มีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 มาตรา 35 ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 51 ระวางโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท และอาจมีความผิดตาม
มาตรา 18 แห่ง พรก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 



จัดทำโดย กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
17 มีนาคม 2565 

แนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 

1. ตรวจสอบใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
 1.1 มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ  กำกับให้ผู้ประกอบกิจการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
Thai Stop Covid 2 Plus ของกรมอนามัย และสำนักงานเขตต้องตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ 
รวมทั้งรายงานผลให้สำนักอนามัยรวบรวมต่อไป 
 1.2 ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ  
   1) ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 
ประกอบมาตรา 72 ฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต อันถือเป็นความผิดสำเร็จ โดยร้านอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท และร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
   2) ออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นคำขอประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่า
จะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามให้ออกคำสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุดประกอบกิจการ  
ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 80  
 
2. ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็นการช ั่วคราว (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 กำกับให้ผู ้ประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 



จัดทำโดย กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
17 มีนาคม 2565 

แนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน 
Thai Stop 

Covid 2 Plus 
ของกรมอนามัย 

ยังไม่ลงทะเบียน/
ไมผ่่านการ

ประเมินตาม
มาตรฐาน Thai 
Stop Covid  

2 Plus 
ของกรมอนามัย 

ตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐาน 
Thai Stop 

Covid 2 Plus 
ของกรมอนามัย  

แนะนำให้
ผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนและ
ประเมินThai 
Stop Covid  

2 Plus 
ของกรมรายงานผลให้ 

สำนักอนามัย  

ฝ่าฝืน 
ประกาศ

กรุงเทพมหานครฯ 

ดำเนินคดีตาม 
พรบ.โรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558/ 

พรก.การบริหาร
ราชการใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 

มีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 มาตรา 35 ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 51 ระวางโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท และอาจมีความผิดตาม
มาตรา 18 แห่ง พรก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

 

- มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหาร 
- มีใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

สถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม) ที่มีการแสดงดนตรี 
 

ไม่มีใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการ
แจ้งจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหาร 

ดำเนินคดีตาม 
พรบ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ออกคำแนะนำให้ 
หยุดประกอบกิจการ 

และให้ยื่นคำขอ 
ประกอบกิจการ 

มีความผิดตาม
มาตรา 38  
ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 72  
บทกำหนดโทษ 
- ร้านอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร จำคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 25,000 บาท  
- ร้านอาหารพ้ืนที่
เกิน 200 ตาราง
เมตร จำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

ไม่ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม 

ออกคำสั่งตาม
มาตรา 45 

ไม่มีใบอนุญาต
กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

ดำเนินคดีตาม 
พรบ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

มีความผิดตาม
มาตรา 33  
ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 71  
ระวางโทษจำคุก 
ไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 
50,000 บาท  หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 
 



จัดทำโดย กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
17 มีนาคม 2565 

แนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี 
 

1. ตรวจสอบใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
 1.1 มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ กำกับให้ผู้ประกอบกิจการประเมินตนเองตามมาตรฐาน Thai Stop Covid 2 Plus ของกรมอนามัย 
และสำนักงานเขตต้องตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งรายงานผลให้ สำนักอนามัย
รวบรวมต่อไป 
 1.2 ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
   1) ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 
ประกอบ มาตรา 72 ฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต อันถือเป็นความผิดสำเร็จ โดยร้านอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท และร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
   2) ออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นคำขอประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้หยุดประกอบกิจการไว้จนกว่า
จะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามให้ออกคำสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุดประกอบกิจการ  
ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 80  
 1.3 ไม่มีใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   1) ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 
ประกอบ มาตรา 71 ฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต อันถือเป็นความผิดสำเร็จ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
   2) ออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นคำขอประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้หยุดประกอบกิจการ
ไว้จนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามให้ออกคำสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุดประกอบกิจการ 
ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 80  
 
2. ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็นการช ั่วคราว (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 กำกับให้ผู ้ประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 
 


