
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข 
ฉบบัที ่1 / 2546 

เรือ่ง  กำรใชม้ำตรกำรทำงกฎหมำยสำธำรณสุข  

เพือ่สนบัสนุนนโยบำยของรฐับำลและรฐัมนตรีในดำ้นกำรท่องเทีย่ว 

และควำมปลอดภยัของอำหำร 
 

สบืเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิโดยรวมของ

ประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของบริการ เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบการ

ให้บริการโดยเฉพาะด้านสขุภาพ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวเพ่ือสขุภาพ ที่สะอาดและ 

ถูกสขุอนามัย กอปรกบัรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ปี 2547 เป็น “ปีแห่งสขุภาพอนามัย” กระทรวง     

สาธารณสขุจึงมีการเร่งรัดการด าเนินการเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหาร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    

สาธารณสขุได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง “อาหารปลอดภัย” เพ่ือเร่งรัดควบคุมความปลอดภัย

ด้านอาหารอย่างจริงจัง และเน้นการพัฒนาสขุลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร อนัได้แก่ ตลาด 

ร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ให้ได้ตามข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านสขุาภิบาลอาหารทั่วประเทศ  
โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมด้านสาธารณสขุ 

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกบัการรักษาความสะอาด การควบคุมกจิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวและ

อาหารให้ถูกสขุลักษณะ โดยเฉพาะกจิการโรงแรม ร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร รวมทั้งส้วมสาธารณะ

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการควบคุมดูแล ดังน้ัน ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ด้านการทอ่งเที่ยวและนโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร  โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ได้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการสาธารณสขุ จึงออกค าแนะน าให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลสขุลักษณะของกจิการที่ส าคัญ ดังน้ี 

 
(1) เรือ่งกิจกำรโรงแรม 

1.1) เพ่ือให้โรงแรมในเขตท้องถิ่นสะอาดและถูกสุขลักษณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดให้กจิการโรงแรมเป็นกจิการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น โดยตราเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่นตาม

มาตรา 32(1) ประกอบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ที่ 5/2538 เร่ืองกจิการที่เป็นอนัตรายต่อ       

สขุภาพ ซ่ึงจะมีผลให้กจิการโรงแรมต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบการ  

1.2) ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบการโรงแรมน้ันปฏบัิติให้ถูก

สขุลักษณะได้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 32(2) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารด้านสขุลักษณะที่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตต้องปฏบัิติ โดยอาจพิจารณาตามหลักเกณฑส์ุขลักษณะในเอกสารแนบท้ายค าแนะน า 

                                                                                                  1.3…/ 
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1.3) ในการพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรมน้ัน ขอให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑด้์านสุขลักษณะที่ก  าหนดในข้อ 1.2) ประกอบด้วย 
1.4) โดยที่มีพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2484, พ.ศ. 2495 

และ พ.ศ. 2503) ดังน้ัน ในการควบคุมดูแลกจิการโรงแรมของราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องประสานงานกบั

เจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

 
(2) เรือ่งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร(รำ้นจ ำหน่ำยอำหำร) และ กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในทีห่รือ

ทำงสำธำรณะ(แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร)  

2.1. สถานที่จ าหน่ายอาหาร (ร้านจ าหน่ายอาหาร) 

2.1.1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้มาตรการการออกใบอนุญาตตามมาตรา 38 ส าหรับ

อาหารที่มีพ้ืนที่เกนิกว่า 200 ตารางเมตร เพ่ือควบคุมให้ร้านอาหารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ

บริการอาหารแก่ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวมากข้ึน 
2.1.2) ส าหรับร้านอาหารที่มีพ้ืนที่ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร ให้ใช้อ านาจตามมาตรา 40 

ตราข้อก าหนดของท้องถิ่นเร่ืองสขุลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร ที่ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติ เพ่ือการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
2.2.   การจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แผงลอยจ าหน่ายอาหาร) 

2.2.1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเขตที่หรือทางสาธารณะของท้องถิ่นเป็นเขตห้าม

หรือให้ค้าขาย เพ่ือให้เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 42 ทั้งน้ี 

ราชการส่วนท้องถิ่นควรใช้อ านาจในการก าหนดจุดผ่อนผันตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ควบคู่กนัไปโดยมิให้เกดิความขัดแย้งกนั 
2.2.2)ในการควบคุมผู้ประกอบการจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ถูก 

สขุลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจใช้มาตรการการออกใบอนุญาตตามมาตรา 41 และมาตรการการตรา

ข้อก าหนดท้องถิ่นตามมาตรา 43 เพ่ือก าหนดสขุลักษณะที่ต้องปฏบัิติของผู้ประกอบการได้ 
2.3) เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารและสนับสนุนนโยบายการ  

ทอ่งเที่ยวของรัฐบาล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นบังคับใช้ข้อก าหนดท้องถิ่นดังกล่าว และเร่งรัดการตรวจแนะน า

และออกใบอนุญาตหรือหนังสอืรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 38 และมาตรา 41 โดยพิจารณาเกณฑด้์าน

สขุลักษณะของสถานจ าหน่ายอาหาร โดยในปี 2546 เน้น ข้อ 2(1)-(5) และในปี 2547 ให้ครอบคลุมทั้ง

ข้อ 2(1)-(8) ตามเอกสารแนบท้ายค าแนะน า 

2.4.)  ส าหรับสถานประกอบการอาหาร ที่มีความพร้อมให้ราชการส่วนท้องถิ่นพัฒนาให้

เป็นร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐานตามโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food 

Good Taste) เพ่ือส่งเสริมการบริการอาหารที่สะอาด และปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 

 
 
                                                                                                                                    (3)…/ 
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(3) เรือ่งสว้มสำธำรณะ 

3.1. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มี หรือจัดบริการห้องส้วมสาธารณะที่สะอาด น่าใช้ ใน

เขตท้องถิ่นและแหล่งทอ่งเที่ยว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ 

ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งน้ี โดยท าตามเกณฑส์ขุลักษณะในเอกสารแนบท้ายค าแนะน าฯ 
3.2. ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมดูแลส้วมในท้องถิ่นและแหล่งทอ่งเที่ยวได้ โดย

ตราเป็นข้อก าหนดท้องถิ่นตามมาตรา 20(3) เพ่ือก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส้วมสาธารณะดูแล

ความสะอาดและปฏบัิติให้ถูกต้องด้วยสขุลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้สถานที่น้ัน ๆ  โดยอาจ

พิจารณาจากสขุลักษณะของส้วมในเอกสารแนบท้ายค าแนะน าฯ  

 
ให้ไว้ ณ วันที่  22  กนัยายน   พ.ศ.2546 

    ธวชั  สุนทราจารย ์

  (นายธวชั  สุนทราจารย)์ 

 ผูต้รวจราชการกระทรวง รกัษาราชการแทน 

  รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

         หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นพฒันาการสาธารณสุข 

     กระทรวงสาธารณสุข 

          ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการสาธารณสุข 

  
  

 

 

 
 
 
 

      ส ำเนำถูกต้อง 
                 ศมุล  ศรีสขุวฒันา 
             (นายศมุล  ศรีสขุวฒันา) 
ผู้อ านวยการศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ 
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เอกสารแนบทา้ย 
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขที่ ฉบบัที่ 1/2546 

 
1. สุขลกัษณะของกิจการโรงแรม 

(1) หลกัเกณฑด์า้นความสะอาดของสถานท่ีทัว่ไป 
1.1) รกัษาความสะอาดบริเวณโรงแรมไม่ใหม้ีฝุ่นละอองและมลูฝอยตกคา้ง 
1.2) เช็ดท าความสะอาดอุปกรณต่์าง ๆ เช่น ลกูบิดประต ู โทรศพัท ์ ราวบนัได 

เคาน์เตอร ์ดว้ยน ้าสะอาดหรือผงซกัฟอกเจือจางและเช็ดดว้ยผา้สะอาด 
1.3) ท าความสะอาดพ้ืน ทางเดินระหวา่งชั้นและลอ๊บบ้ีอยา่งน้อยวนัละ 3 ครั้ง 

(2) หลกัเกณฑด์า้นหอ้งพกัและอุปกรณ ์
2.1) ท าความสะอาดหอ้งพกั และอุปกรณใ์นหอ้งพกั เช่น ปลอกหมอน ผา้ปท่ีูนอน  

ผา้เช็ดตวัหรือผา้อ่ืน ๆ ทุกวนั 
2.2) ติดขอ้แนะน าการใชห้อ้งน ้าในหอ้งพกั โดยใหล้า้งมือดว้ยสบู่ทุกครั้งหลงัใชห้อ้งน ้า 
2.3) ดแูลท าความสะอาดระบบระบายอากาศและเคร่ืองปรบัอากาศทุกเดือน 

(3) หลกัเกณฑด์า้นระบบสุขาภิบาลโรงแรม 
3.1) ดแูลกอ๊กน ้า ท่อประปาใหม้ีสภาพใชง้านไดดี้ ไม่รัว่ซึม 
3.2) ดแูลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปรกติ 
3.3) ดแูลหอ้งครวัตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
3.4) กรณีท่ีมีสระวา่ยน ้า ใหต้รวจสอบคุณภาพน ้าใหไ้ดต้ามเกณฑก์ระทรวงสาธารณสุข 

(4) หลกัเกณฑด์า้นสุขอนามยัของผูใ้หบ้ริการ 
4.1) ใหพ้นักงานไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.2) ดแูลใหพ้นักงานดแูลสุขภาพตนเองระหวา่งปฏิบติังาน หากเป็นโรคติดต่อระบบ

ทางเดินหายใจควรใชห้น้ากากอนามยั และลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยน ้าและสบู่ 
 

2. สุขลกัษณะของสถานที่จ  าหน่ายอาหารและการจ  าหน่ายสินคา้(อาหาร)ในที่หรือทางสาธารณะ 
(1) วางจ าหน่ายอาหารพรอ้มบริโภคสงูจากพ้ืนอยา่งน้อย 60 เซนติเมตร 
(2) ผูส้มัผสัอาหารผ่านการอบรมหลกัสตูรสุขาภิบาลอาหาร 
(3) ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูกผา้กนัเป้ือนและสวมหมวก/ 

เน็ทคลุมผม 
(4) ผูส้มัผสัอาหารใชอุ้ปกรณห์ยิบจบัอาหารพรอ้มบริโภคทุกชนิด 
(5) ตอ้งมีการปกปิดอาหารพรอ้มบริโภคท่ีวางจ าหน่าย 
(6) ไมแ่ช่ส่ิงของหรืออาหารทุกชนิดในน ้าแข็งท่ีใชบ้ริโภค 
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(7) ลา้งภาชนะอุปกรณด์ว้ยน ้ายาลา้งจาน ตามหลกัสุขาภิบาลอาหารและอุปกรณก์ารลา้ง 
ตอ้งสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร 

(8) เก็บภาชนะอุปกรณต์ามหลกัสุขาภิบาลอาหารใหส้งูจากพื้ นอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร 
 

3. สุขลกัษณะของสว้มสาธารณะ  สว้มสาธารณะ อยา่งน้อย ควรประกอบดว้ย 
(1) ไมม่ีกล่ินเหม็น ไม่มีคราบสกปรก 
(2) พ้ืน ผนัง เพดานท าดว้ยวสัดุคงทน แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย พ้ืนท าดว้ยวสัดุไมล่ื่น ไม่

ดดูหรือซึมน ้า 
(3) สุขภณัฑ ์ เช่น อ่างลา้งมือ กระจก โถสว้ม ภาชนะเก็บกกัน ้า ภาชนะตกัน ้า กอ๊กน ้า  

ชกัโครก กลอนประต ูฯลฯ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดี ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) พ้ืนหอ้งสว้มและบริเวณใกลเ้คียง ควรจะมีสภาพดี ไมช่ ารุด ไมเ่ป็นแอ่งขงัน ้า และรกัษา

ความสะอาดอยูเ่สมอ 
(5) มีแสงสวา่งพอเพียงและอากาศถ่ายเทดี 
(6) จดัใหม้ีหอ้งสว้มแยกเพศ โดยมีสญัลกัษณ ์ชาย หญิงแสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 
(7) จดัใหม้ีหอ้งสว้มใหเ้ลือก ทั้งแบบนัง่ยองและนัง่ราบ 
(8) ท่อส่งส่ิงปฏิกูลและระบบเก็บกกัหรือบ าบดัส่ิงปฏิกูลอยูใ่นสภาพสมบรูณแ์ละใชง้านไดดี้ 

(9) จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดประจ าและตอ้งดแูลความสะอาดอยูเ่สมออยา่งนอ้ย   
วนัละ 2 ครั้ง ทุกวนัท่ีเปิดใหบ้ริการ 

(10) มีน ้าสะอาดและพอเพียงส าหรบัช าระลา้ง ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 
(11) จดัใหม้ีหอ้งสว้มส าหรบัผูพิ้การ ใหไ้ดม้าตรฐานตามคู่มือฉบบัค าแนะน าการจดัเตรียม

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัผูพิ้การ 
 

********************** 
 

 
 

 
 
 

 

/3.สุขลกัษณะ… 


