คำแนะนำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
ฉบับที่ 1 / 2546
เรือ่ ง กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยสำธำรณสุข
เพือ่ สนับสนุ นนโยบำยของรัฐบำลและรัฐมนตรีในด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
และควำมปลอดภัยของอำหำร
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยเน้ นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของบริการ เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการ
ให้ บริการโดยเฉพาะด้ านสุขภาพ เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่สะอาดและ
ถูกสุขอนามัย กอปรกับรัฐบาลได้ กาหนดนโยบายให้ ปี 2547 เป็ น “ปี แห่งสุขภาพอนามัย” กระทรวง
สาธารณสุขจึงมีการเร่งรัดการดาเนินการเรื่องความปลอดภัยด้ านอาหาร
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “อาหารปลอดภัย” เพื่อเร่งรัดควบคุมความปลอดภัย
ด้ านอาหารอย่างจริงจัง และเน้ นการพัฒนาสุขลักษณะของสถานประกอบการด้ านอาหาร อันได้ แก่ ตลาด
ร้ านและแผงลอยจาหน่ายอาหาร ให้ ได้ ตามข้ อกาหนดพื้นฐานด้ านสุขาภิบาลอาหารทั่วประเทศ
โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็ นกฎหมายที่ส่งเสริมด้ านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การควบคุมกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวและ
อาหารให้ ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกิจการโรงแรม ร้ านและแผงลอยจาหน่ายอาหาร รวมทั้งส้ วมสาธารณะ
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้ าที่ในการควบคุมดูแล ดังนั้น ราชการส่วนท้ องถิ่นจึงมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ด้ านการท่องเที่ยวและนโยบายด้ านความปลอดภัยของอาหาร โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคาแนะนาให้ แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้ าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะของกิจการที่สาคัญ ดังนี้
(1) เรือ่ งกิจกำรโรงแรม
1.1) เพื่อให้ โรงแรมในเขตท้องถิ่นสะอาดและถูกสุขลักษณะ ให้ ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดให้ กจิ การโรงแรมเป็ นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้ องถิ่น โดยตราเป็ นข้ อกาหนดของท้องถิ่นตาม
มาตรา 32(1) ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งจะมีผลให้ กจิ การโรงแรมต้ องขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบการ
1.2) ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ ูประกอบการโรงแรมนั้นปฏิบัติให้ ถูก
สุขลักษณะได้ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 32(2) เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารด้ านสุขลักษณะที่ผ้ ูขอรับ
ใบอนุญาตต้ องปฏิบัติ โดยอาจพิจารณาตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะในเอกสารแนบท้ายคาแนะนา
1.3…/
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1.3) ในการพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั้น ขอให้ ราชการ
ส่วนท้ องถิ่นพิจารณาโดยใช้ หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่กาหนดในข้ อ 1.2) ประกอบด้ วย
1.4) โดยที่มีพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2484, พ.ศ. 2495
และ พ.ศ. 2503) ดังนั้น ในการควบคุมดูแลกิจการโรงแรมของราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้ องประสานงานกับ
เจ้ าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวด้ วย
(2) เรือ่ งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร(ร้ำนจำหน่ำยอำหำร) และ กำรจำหน่ำยสินค้ำในทีห่ รือ
ทำงสำธำรณะ(แผงลอยจำหน่ำยอำหำร)
2.1. สถานที่จาหน่ายอาหาร (ร้ านจาหน่ายอาหาร)
2.1.1) ให้ ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ มาตรการการออกใบอนุญาตตามมาตรา 38 สาหรับ
อาหารที่มีพ้ ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร เพื่อควบคุมให้ ร้านอาหารได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
บริการอาหารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น
2.1.2) สาหรับร้ านอาหารที่มีพ้ ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ให้ ใช้ อานาจตามมาตรา 40
ตราข้ อกาหนดของท้ องถิ่นเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร ที่ผ้ ูประกอบการต้ องปฏิบัติ เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค
2.2. การจาหน่ายสินค้ าในที่หรือทางสาธารณะ (แผงลอยจาหน่ายอาหาร)
2.2.1) ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นกาหนดเขตที่หรือทางสาธารณะของท้ องถิ่นเป็ นเขตห้ าม
หรือให้ ค้าขาย เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 42 ทั้งนี้
ราชการส่วนท้องถิ่นควรใช้ อานาจในการกาหนดจุดผ่อนผันตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535 ควบคู่กนั ไปโดยมิให้ เกิดความขัดแย้ งกัน
2.2.2)ในการควบคุมผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้ าในที่หรือทางสาธารณะให้ ถูก
สุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจใช้ มาตรการการออกใบอนุญาตตามมาตรา 41 และมาตรการการตรา
ข้ อกาหนดท้องถิ่นตามมาตรา 43 เพื่อกาหนดสุขลักษณะที่ต้องปฏิบัติของผู้ประกอบการได้
2.3) เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายความปลอดภัยด้ านอาหารและสนับสนุนนโยบายการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นบังคับใช้ ข้อกาหนดท้ องถิ่นดังกล่าว และเร่งรัดการตรวจแนะนา
และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ ง ตามมาตรา 38 และมาตรา 41 โดยพิจารณาเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะของสถานจาหน่ายอาหาร โดยในปี 2546 เน้ น ข้ อ 2(1)-(5) และในปี 2547 ให้ ครอบคลุมทั้ง
ข้ อ 2(1)-(8) ตามเอกสารแนบท้ายคาแนะนา
2.4.) สาหรับสถานประกอบการอาหาร ที่มีความพร้ อมให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นพัฒนาให้
เป็ นร้ านและแผงลอยจาหน่ายอาหารได้ มาตรฐานตามโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food
Good Taste) เพื่อส่งเสริ มการบริการอาหารที่สะอาด และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

(3)…/
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(3) เรือ่ งส้วมสำธำรณะ
3.1. ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นจัดให้ มี หรือจัดบริการห้ องส้ วมสาธารณะที่สะอาด น่าใช้ ใน
เขตท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยทาตามเกณฑ์สขุ ลักษณะในเอกสารแนบท้ายคาแนะนาฯ
3.2. ราชการส่วนท้ องถิ่นสามารถควบคุมดูแลส้ วมในท้ องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวได้ โดย
ตราเป็ นข้ อกาหนดท้องถิ่นตามมาตรา 20(3) เพื่อกาหนดให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองส้ วมสาธารณะดูแล
ความสะอาดและปฏิบัติให้ ถูกต้ องด้ วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้ สถานที่น้ัน ๆ โดยอาจ
พิจารณาจากสุขลักษณะของส้ วมในเอกสารแนบท้ายคาแนะนาฯ
ให้ ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2546
ธวัช สุนทราจารย์
(นายธวัช สุนทราจารย์)
ผูต้ รวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานกรรมการสาธารณสุข

สำเนำถูกต้ อง
ศุมล ศรี สขุ วัฒนา
(นายศุมล ศรี สขุ วัฒนา)
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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เอกสารแนบท้าย
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่ ฉบับที่ 1/2546
1. สุขลักษณะของกิจการโรงแรม
(1) หลักเกณฑ์ดา้ นความสะอาดของสถานที่ทวั ่ ไป
1.1) รักษาความสะอาดบริเวณโรงแรมไม่ให้มีฝ่ ุนละอองและมูลฝอยตกค้าง
1.2) เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ราวบันได
เคาน์เตอร์ ด้วยน้ าสะอาดหรือผงซักฟอกเจือจางและเช็ดด้วยผ้าสะอาด
1.3) ทาความสะอาดพื้ น ทางเดินระหว่างชั้นและล๊อบบี้ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
(2) หลักเกณฑ์ดา้ นห้องพักและอุปกรณ์
2.1) ทาความสะอาดห้องพัก และอุปกรณ์ในห้องพัก เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน
ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าอื่น ๆ ทุกวัน
2.2) ติดข้อแนะนาการใช้หอ้ งน้ าในห้องพัก โดยให้ลา้ งมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังใช้หอ้ งน้ า
2.3) ดูแลทาความสะอาดระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศทุกเดื อน
(3) หลักเกณฑ์ดา้ นระบบสุขาภิบาลโรงแรม
3.1) ดูแลก๊อกน้ า ท่อประปาให้มีสภาพใช้งานได้ดี ไม่รวั ่ ซึม
3.2) ดูแลการทางานของระบบบาบัดน้ าเสียให้ใช้งานได้เป็ นปรกติ
3.3) ดูแลห้องครัวตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
3.4) กรณีที่มีสระว่ายน้ า ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ได้ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
(4) หลักเกณฑ์ดา้ นสุขอนามัยของผูใ้ ห้บริการ
4.1) ให้พนักงานได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.2) ดูแลให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเองระหว่างปฏิบตั ิงาน หากเป็ นโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจควรใช้หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่
2. สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหารและการจาหน่ายสินค้า(อาหาร)ในที่หรือทางสาธารณะ
(1) วางจาหน่ ายอาหารพร้อมบริโภคสูงจากพื้ นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(2) ผูส้ มั ผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
(3) ผูส้ มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้ อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้ อนและสวมหมวก/
เน็ ทคลุมผม
(4) ผูส้ มั ผัสอาหารใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิ ด
(5) ต้องมีการปกปิ ดอาหารพร้อมบริโภคที่วางจาหน่ าย
(6) ไม่แช่สิ่งของหรืออาหารทุกชนิ ดในน้ าแข็งที่ใช้บริโภค
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(7) ล้างภาชนะอุปกรณ์ดว้ ยน้ ายาล้างจาน ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและอุปกรณ์การล้าง
ต้องสูงจากพื้ นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(8) เก็บภาชนะอุปกรณ์ตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้สงู จากพื้ นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3. สุขลักษณะของส้วมสาธารณะ ส้วมสาธารณะ อย่างน้อย ควรประกอบด้วย /3.สุขลักษณะ…
(1) ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคราบสกปรก
(2) พื้ น ผนัง เพดานทาด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย พื้ นทาด้วยวัสดุไม่ลื่น ไม่
ดูดหรือซึมน้ า
(3) สุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างมือ กระจก โถส้วม ภาชนะเก็บกักน้ า ภาชนะตักน้ า ก๊อกน้ า
ชักโครก กลอนประตู ฯลฯ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่ นสภาพดี ใช้งานได้เป็ นอย่างดี
(4) พื้ นห้องส้วมและบริเวณใกล้เคียง ควรจะมีสภาพดี ไม่ชารุด ไม่เป็ นแอ่งขังน้ า และรักษา
ความสะอาดอยูเ่ สมอ
(5) มีแสงสว่างพอเพียงและอากาศถ่ายเทดี
(6) จัดให้มีหอ้ งส้วมแยกเพศ โดยมีสญ
ั ลักษณ์ ชาย หญิงแสดงไว้อย่างชัดเจน
(7) จัดให้มีหอ้ งส้วมให้เลือก ทั้งแบบนัง่ ยองและนัง่ ราบ
(8) ท่อส่งสิ่งปฏิกูลและระบบเก็บกักหรือบาบัดสิ่งปฏิกูลอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดประจาและต้องดูแลความสะอาดอยูเ่ สมออย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง ทุกวันที่เปิ ดให้บริการ
(10) มีน้ าสะอาดและพอเพียงสาหรับชาระล้าง ตลอดเวลาที่เปิ ดให้บริการ
(11) จัดให้มีหอ้ งส้วมสาหรับผูพ้ ิการ ให้ได้มาตรฐานตามคู่มือฉบับคาแนะนาการจัดเตรียม
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการ
**********************

