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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป0นป1ที่ ๔๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
ให*ประกาศว9า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วย

การควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ทําหน*าท่ีรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว9า อุจจาระหรือป4สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เป0นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หน*า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“มูลฝอย”๒ หมายความว9า เศษกระดาษ เศษผ*า เศษอาหาร เศษสินค*า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส9อาหาร เถ*า มูลสัตวP ซากสัตวP หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตวP หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว9า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช9เป0นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช*ประโยชนPหรือใช*สัญจรได* 

“อาคาร” หมายความว9า ตึก บ*าน เรือน โรง ร*าน แพ คลังสินค*า สํานักงานหรือสิ่งท่ี
สร*างข้ึนอย9างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข*าอยู9หรือเข*าใช*สอยได* 

“ตลาด” หมายความว9า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว*ให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9าย
สินค*าประเภทสัตวP เน้ือสัตวP ผัก ผลไม* หรืออาหารอันมีสภาพเป0นของสด ประกอบหรือปรุงแล*วหรือ
ของเสียง9าย ท้ังน้ี ไม9ว9าจะมีการจําหน9ายสินค*าประเภทอ่ืนด*วยหรือไม9ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว*สําหรับให*ผู*ค*าใช*เป0นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน9ายสินค*าประเภทดังกล9าวเป0นประจําหรือเป0น
คร้ังคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สถานท่ีจําหน9ายอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน9ายให*ผู*ซื้อสามารถ
บริโภคได*ทันที ท้ังน้ี ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดยจัดให*มีบริเวณไว*สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือ
นําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว9า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช9ท่ี
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว*สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป0นของสดหรือของแห*งหรืออาหารใน
รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู*ซื้อต*องนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการส9วนท*องถ่ิน”๓ หมายความว9า องคPการบริหารส9วนจังหวัด เทศบาล 
องคPการบริหารส9วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” หมายความว9า ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข*อบังคับซึ่งตราข้ึน
โดยราชการส9วนท*องถ่ิน 

“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน”๔ หมายความว9า 
(๑) นายกองคPการบริหารส9วนจังหวัดสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคPการบริหารส9วนตําบลสําหรับในเขตองคPการบริหารส9วนตําบล 
(๔) ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)๕ ผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืน สําหรับในเขตองคPกรปกครองส9วน

ท*องถ่ินน้ัน 

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “มูลฝอย” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “ราชการส9วนท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“เจ*าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว9า เจ*าพนักงานซึ่งได*รับแต9งต้ังให*ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให*มีอํานาจแต9งต้ังเจ*าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมหรือยกเว*น
ค9าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนPในการปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ีให*
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเร่ืองต9าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และวิธีดําเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแก*ไขสิ่งท่ีจะมีผลกระทบต9อสภาวะความ
เป0นอยู9ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให*ใช*บังคับเป0นการท่ัวไปทุกท*องถ่ินหรือให*ใช*
บังคับเฉพาะท*องถ่ินใดท*องถ่ินหน่ึงก็ได* และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล9าวจะสมควรกําหนดให*เร่ืองท่ี
เป0นรายละเอียดทางด*านเทคนิควิชาการหรือเป0นเร่ืองท่ีต*องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม
ให*เป0นไปตามหลักเกณฑPท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๖ 

 
มาตรา ๗  เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช*บังคับในท*องถ่ินใดให*ราชการ

ส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกล9าวอยู9ในเขต
อํานาจของท*องถ่ินน้ันดําเนินการให*เป0นไปตามข*อกําหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจําเป0น
ให*ราชการส9วนท*องถ่ินออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือแก*ไขปรับปรุงข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีใช*บังคับอยู9ก9อนมี
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตท*องถ่ินน้ันให*เป0นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล9าวได* 
                                                                                                                                            

๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําว9า “เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” (๖) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๖ วรรคสอง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข*อบัญญัติท*องถ่ินใดถ*าขัดหรือแย*งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ให*บังคับ
ตามกฎกระทรวงน้ัน  ท้ังน้ี เว*นแต9ในกรณีท่ีมีความจําเป0นหรือมีเหตุผลเป0นพิเศษเฉพาะท*องถ่ิน 
ราชการส9วนท*องถ่ินอาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินในเร่ืองใดขัดหรือแย*งกับท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๖ ได*เม่ือได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได*รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดความเสียหายอย9างร*ายแรง

ต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเป0นต*องมีการแก*ไขโดยเร9งด9วน 
ให*อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งให*เจ*าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข*องกับการก9อให*เกิดหรืออาจ
เกิดความเสียหายดังกล9าวระงับการกระทําหรือให*กระทําการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความเสียหาย
เช9นว9าน้ันได*ตามท่ีเห็นสมควร 

ถ*าบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งตามวรรคหน่ึงไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตาม
สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือปUองกันความ
เสียหายดังกล9าวน้ันแทนก็ได* ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขใช*ความระมัดระวังตามสมควรแก9
พฤติการณP และบุคคลซึ่งได*รับคําสั่งดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให*อธิบดีกรมอนามัยแจ*งแก9ผู*ว9าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตท*องท่ี
จังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๘/๑๗  ในการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง อธิบดีกรมอนามัย

อาจให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
ข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๙๘  ให*มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการสาธารณสุข” 

ประกอบด*วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป0นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรPการแพทยP อธิบดีกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ*มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห9ง
ประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหารส9วนจังหวัดแห9งประเทศไทย นายกสมาคมองคPการบริหาร
ส9วนตําบลแห9งประเทศไทยและผู*ทรงคุณวุฒิอีกไม9เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังจากผู*มีความรู*
                                                 

๗ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ความสามารถหรือประสบการณPในด*านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล*อม และการ
คุ*มครองผู*บริโภค เป0นกรรมการให*อธิบดีกรมอนามัยเป0นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ีดังต9อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต9อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให*ความเห็นในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะหPและให*ความเห็นต9อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข*อบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 

(๓) ให*คําแนะนําต9อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต9อราชการส9วนท*องถ่ินใน
การออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

(๔ )  ให* คํ าป รึกษาแนะนําแก9 เจ* าพนักงานท*อง ถ่ินในการปฏิ บั ติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหว9างส9วนราชการและราชการส9วนท*องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ควบคุม สอดส9องการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อรัฐมนตรี 

(๖/๑)๙ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว* 

(๗ )  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๑๑๑๐  ในกรณีที่ปรากฏแก9คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว9าราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานท*องถ่ินซึ่งมี
เขตอํานาจในท*องถ่ินใดไม9ดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีท่ีกําหนดไว*ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม9มี
เหตุผลอันสมควร ให*คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แจ*งต9อผู*มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส9วนท*องถิ่น หรือ
เจ*าพนักงานท*องถ่ินตามกฎหมายว9าด*วยการน้ัน เพ่ือสั่งให*ราชการส9วนท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี หรือแก*ไขการดําเนินการให*เป0นไปโดยถูกต*องภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป1 
กรรมการซึ่งพ*นจากตําแหน9งอาจได*รับแต9งต้ังอีกได* 

                                                 
๙ มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๑๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๓  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให*ออก 
(๔) เป0นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต9เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิในระหว9างท่ีกรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง ไม9ว9าจะเป0นการแต9งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต9งต้ังซ9อม 
ให*ผู*ได*รับแต9งต้ังน้ันอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว*แล*ว
น้ันหรือของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม9น*อยกว9าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป0นองคPประชุม ถ*าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุม ให*
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท9ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ให*คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให*นํามาตรา ๑๕ มาใช*บังคับแก9การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาได* ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให*คณะอนุกรรมการซึ่งได*รับการแต9งต้ังตามมาตรา ๑๖ คณะหน่ึงคณะใด เป0นผู*มีอํานาจ
ออกคําสั่งดังกล9าวแทนคณะกรรมการเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณาเร่ืองท่ีอยู9ในอํานาจหน*าท่ีของ
คณะอนุกรรมการน้ันได* 

 
หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร๑๑ 
                                                 

๑๑ หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจั งห วัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๗/๑๑๒  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด*วย 
(๑) ผู*ว9าราชการจังหวัด เป0นประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู*บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

ผู*อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัด ท*องถ่ินจังหวัด ปศุสัตวPจังหวัด 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก
องคPการบริหารส9วนจังหวัด เป0นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี จํานวนหน่ึงคน และนายกองคPการบริหารส9วนตําบล จํานวน
หนึ่งคน ซึ่งผู*ว9าราชการจังหวัดแต9งตั้ง เป0นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองคPกรปกครอง
ส9วนท*องถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ให*ผู*ว9าราชการ
จังหวัดแต9งต้ังผู*บริหารองคPกรปกครองส9วนท*องถ่ินน้ันเป0นกรรมการด*วย 

(๔) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชนซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัด เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*นายแพทยP
สาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด*าน
กฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๗/๒๑๓  ให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัด

กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู*อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
ผู*อํานวยการสํานักสิ่งแวดล*อมกรุงเทพมหานคร ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมควบคุมโรค 
ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรม
วิชาการเกษตร ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ผู*แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู*แทนกรม
สวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน ผู*แทนกรมอนามัย ผู*แทนสํานักงานตํารวจแห9งชาติ และผู*แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ังจากผู*มีความรู*ความสามารถ 
หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม จํานวนไม9เกินสี่คน และผู*แทน
ภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการแต9งต้ัง จํานวนไม9เกินสองคน เป0นกรรมการ 

ให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป0นกรรมการและเลขานุการ และให*
อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการ
อนามัยสิ่งแวดล*อมหนึ่งคน และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต9งตั้งข*าราชการ
ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน 
เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๗/๓๑๔  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน*าท่ีในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี ดังต9อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก*ไขปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขตามท่ี

รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ให*ความเห็นแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการออกข*อบัญญัติท*องถ่ิน และให*

คําปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส9วนท*องถ่ินและเจ*าพนักงานท*องถ่ินในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให*สอดคล*องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของส9วนราชการ
และราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*องตามโครงการท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชนด*วย 

(๕) สอดส9องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน*าท่ีใน
การปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต9อคณะกรรมการ 

(๖) ส9งเสริมและสนับสนุนการรณรงคPและสร*างความรู*ความเข*าใจเก่ียวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อม 

(๗) ตรวจสอบข*อเท็จจริงหรือให*ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกให*บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข*องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช*ประกอบการพิจารณา 

(๙)  ปฏิ บั ติการ อ่ืนใดตาม ท่ีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป0น อํานาจหน* า ท่ีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๗/๔๑๕  การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของ

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗/๕๑๖  การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต9งตั้ง ให*นํา
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕ มาตรา ๑๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๑๗ 
   

 
มาตรา ๑๘๑๘  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส9วน

ท*องถ่ินใดให*เป0นอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจร9วมกับหน9วยงานของรัฐ 

หรือราชการส9วนท*องถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใต*ข*อตกลงร9วมกันก็ได* แต9ในกรณีจําเป0นเพ่ือประโยชนP
สาธารณะโดยส9วนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑPวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการร9วมกันได* 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส9วนท*องถ่ินอาจมอบให*บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงแทนภายใต*การควบคุมดูแลของราชการส9วนท*องถ่ิน หรืออาจอนุญาตให*บุคคลใดเป0นผู*
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได* 

บทบัญญัติตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิให*ใช*บังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว9าด*วยโรงงาน แต9ให*ผู*ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู*ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล9าว แจ*งการดําเนินกิจการเป0นหนังสือต9อเจ*า
พนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๙  ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเป0นธุรกิจหรือโดยได*รับประโยชนPตอบแทนด*วยการคิดค9าบริการ เว*นแต9จะได*รับ
ใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนPในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 

ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) ห*ามการถ9าย เท ท้ิง หรือทําให*มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส9วนท*องถ่ินจัดไว*ให* 
(๒) กําหนดให*มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ี

เอกชน 
(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให*เจ*าของหรือผู*

ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช*
อาคารหรือสถานท่ีน้ัน ๆ 

(๔)๑๙ กําหนดอัตราค9าธรรมเนียมในการให*บริการของราชการส9วนท*องถ่ิน หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีราชการส9วนท*องถ่ินมอบให*ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี การจะกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

                                                 
๑๗ ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ มาตรา ๑๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๒๐ (๔) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มูลฝอยราชการส9วนท*องถ่ินน้ันจะต*องดําเนินการให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๕) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพ่ือให*ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค9าบริการข้ันสูงตาม
ลักษณะการให*บริการท่ีผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได* 

(๖) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเป0นเพ่ือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารหรือส9วนของอาคารใดหรือ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปล9อยให*มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือมีลักษณะไม9ถูกต*องด*วยสุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย 
ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารน้ันจัดการ
แก*ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต9อเน่ืองกับอาคารท้ังหมดหรือแต9บางส9วน หรือ
จัดการอย9างอ่ืนตามความจําเป0นเพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพ หรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะภายใน
เวลาซึ่งกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าอาคารใดมีสินค*า เคร่ืองเรือนหรือ

สัมภาระสะสมไว*มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล9าน้ันซับซ*อนกันเกินไป จนอาจเป0นเหตุให*เป0นท่ีอยู9
อาศัยของสัตวPให*โทษใด ๆ หรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9อาศัยหรือไม9ถูกต*องด*วย
สุขลักษณะของการใช*เป0นท่ีอยู9อาศัย ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของ
หรือผู*ครอบครองอาคารย*ายสินค*า เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารน้ัน หรือให*จัดสิ่งของ
เหล9าน้ันเสียใหม9 เพ่ือมิให*เป0นอันตรายต9อสุขภาพหรือให*ถูกต*องด*วยสุขลักษณะหรือให*กําจัดสัตวPซึ่ง
เป0นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีกําหนดให*ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*ออกคําสั่งให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง

อาคารผู*ใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู*น้ันละเลยไม9ปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลา
ท่ีกําหนด เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได* โดยเจ*าของหรือผู*ครอบครองดังกล9าวต*อง
เป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการน้ัน 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมมิให*อาคารใดมีคนอยู9มากเกินไปจนอาจ

เป0นอันตรายต9อสุขภาพของผู*อยู9ในอาคารน้ัน ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนต9อจํานวนพ้ืนท่ีของอาคารท่ีถือว9ามีคนอยู9มากเกินไป 
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และย9านชุมชนของแต9ละท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแล*ว ห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครอง
อาคารตามประกาศน้ันยอมหรือจัดให*อาคารของตนมีคนอยู9เกินจํานวนท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 

เหตุรําคาญ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก9อให*เกิดความเดือดร*อนแก9ผู*อยู9อาศัยในบริเวณ

ใกล*เคียงหรือผู*ที่ต*องประสบกับเหตุน้ันดังต9อไปน้ี ให*ถือว9าเป0นเหตุรําคาญ 
(๑) แหล9งนํ้า ทางระบายนํ้า ท่ีอาบนํ้า ส*วม หรือท่ีใส9มูลหรือเถ*า หรือสถานท่ีอ่ืนใด

ซึ่งอยู9ในทําเลไม9เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทท้ิงสิ่งใดเป0นเหตุให*มีกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเป0นพิษ หรือเป0นหรือน9าจะเป0นท่ีเพาะพันธุPพาหะนําโรค หรือก9อให*เกิดความ
เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวPในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรือ
อาจเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป0นท่ีอยู9ของคนหรือสัตวP โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม9มีการ
ระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป0นพิษหรือมีแต9ไม9มีการ
ควบคุมให*ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป0นพิษอย9างพอเพียงจนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0น
อันตรายต9อสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ อันเป0นเหตุให*เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร*อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุWน ละออง เขม9า เถ*า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป0นเหตุให*เสื่อมหรืออาจเป0นอันตรายต9อ
สุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๖  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจห*ามผู*หน่ึงผู*ใดมิให*ก9อเหตุรําคาญในท่ี

หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญด*วย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีต9าง ๆ ในเขตของตนให*
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเพ่ือระงับ กําจัด
และควบคุมเหตุรําคาญต9าง ๆ ได* 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ให*

เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*บุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรือ
อาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญน้ัน ระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง 
และถ*าเห็นสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปUองกันเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนด
วิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินระงับเหตุรําคาญน้ัน และอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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น้ันข้ึนอีก โดยบุคคลซึ่งเป0นต*นเหตุหรือเก่ียวข*องกับการก9อหรืออาจก9อให*เกิดเหตุรําคาญต*องเป0นผู*เสีย
ค9าใช*จ9ายสําหรับการจัดการน้ัน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี

อํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามท่ีระบุไว*ในคําสั่ง และถ*าเห็นว9าสมควรจะให*กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคต ให*ระบุไว*ในคําสั่งได* 

ในกรณีท่ีไม9มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญน้ันและอาจจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*มีเหตุ
รําคาญเกิดข้ึนอีก และถ*าเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจ*าของ
หรือผู*ครอบครองสถานท่ีน้ัน เจ*าของหรือผู*ครอบครองสถานท่ีดังกล9าวต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับ
การน้ัน 

ในกรณีท่ีปรากฏแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจ
เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะออกคําสั่งเป0นหนังสือห*ามมิให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองใช*
หรือยินยอมให*บุคคลใดใช*สถานท่ีน้ันท้ังหมดหรือบางส9วน จนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินว9าได*มีการระงับเหตุรําคาญน้ันแล*วก็ได* 

 
มาตรา ๒๘/๑๒๐  เม่ือปรากฏว9ามีเหตุรําคาญเกิดข้ึนตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ 

เป0นบริเวณกว*างจนก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจ
ประกาศกําหนดให*บริเวณดังกล9าวเป0นพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึง และการจัดการตามความจําเป0นเพ่ือปUองกันมิให*
มีเหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีเหตุรําคาญตามวรรคหน่ึงได*ระงับจนไม9ก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของ
สาธารณชนแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศยกเลิกพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญน้ันโดยไม9ชักช*า 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวP 
   

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนPในการรักษาสภาวะความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ชีพของประชาชนในท*องถ่ินหรือเพ่ือปUองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตวP ให*ราชการส9วนท*องถ่ิน
มีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*ส9วนหน่ึงส9วนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของ
ราชการส9วนท*องถ่ินน้ัน เป0นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPได* 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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การออกข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส9วนท*องถ่ินอาจกําหนดให*เป0นเขต
ห*ามเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม9เกินจํานวนท่ีกําหนด หรือเป0น
เขตท่ีการเลี้ยงหรือปล9อยสัตวPบางชนิดหรือบางประเภทต*องอยู9ในภายใต*มาตรการอย9างใดอย9างหน่ึงก็
ได* 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ*าพนักงานท*องถ่ินพบสัตวPในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป0นการ

ฝWาฝXนมาตรา ๒๙ โดยไม9ปรากฏเจ*าของ ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจกักสัตวPดังกล9าวไว*เป0นเวลา
อย9างน*อยสามสิบวัน เม่ือพ*นกําหนดแล*วยังไม9มีผู*ใดมาแสดงหลักฐานการเป0นเจ*าของเพ่ือรับสัตวPคืน 
ให*สัตวPน้ันตกเป0นของราชการส9วนท*องถ่ิน แต9ถ*าการกักสัตวPไว*อาจก9อให*เกิดอันตรายแก9สัตวPน้ันหรือ
สัตวPอ่ืน หรือต*องเสียค9าใช*จ9ายเกินสมควร เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวP
น้ันตามควรแก9กรณีก9อนถึงกําหนดเวลาดังกล9าวก็ได* เงินท่ีได*จากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือได*หัก
ค9าใช*จ9ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค9าเลี้ยงดูสัตวPแล*ว ให*เก็บรักษาไว*แทนสัตวP 

ในกรณีท่ีมิได*มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวPตามวรรคหน่ึง และเจ*าของสัตวPมา
ขอรับสัตวPคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจ*าของสัตวPต*องเป0นผู*เสียค9าใช*จ9ายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวPให*แก9ราชการส9วนท*องถ่ินตามจํานวนท่ีได*จ9ายจริงด*วย 

ในกรณีท่ีปรากฏว9าสัตวPท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพบน้ันเป0นโรคติดต9ออันอาจเป0น
อันตรายต9อประชาชน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได* 

 
หมวด ๗ 

กิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
   

 
มาตรา ๓๑  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดให*กิจการใดเป0นกิจการท่ีเป0นอันตรายต9อสุขภาพ 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตาม

มาตรา ๓๑ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให*เป0น

กิจการท่ีต*องมีการควบคุมภายในท*องถ่ินน้ัน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับให*ผู*ดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช*ดําเนินกิจการและมาตรการปUองกันอันตรายต9อ
สุขภาพ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๓๓  เม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ใช*บังคับ ห*ามมิให*ผู*ใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดให*เป0นกิจการท่ีต*อง
มีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเป0นการค*า เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เจ*าพนักงานท*องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให*ผู*รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปUองกันอันตรายต9อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ี
กําหนดไว*โดยท่ัวไปในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได* 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให*ใช*ได*สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแห9ง
เดียว 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๘ 

ตลาด สถานท่ีจําหน9ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
   

 
มาตรา ๓๔  ห*ามมิให*ผู*ใดจัดต้ังตลาด เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช*เป0นตลาดภายหลังจากท่ีเจ*า

พนักงานท*องถ่ินได*ออกใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแล*ว จะกระทําได*ต9อเม่ือได*รับอนุญาต
เป0นหนังสือจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตราน้ีมิให*ใช*บังคับแก9กระทรวง ทบวง กรม ราชการส9วนท*องถ่ินหรือ
องคPการของรัฐท่ีได*จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน*าท่ี แต9ในการดําเนินกิจการตลาดจะต*องปฏิบัติ
เช9นเดียวกับผู*รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห9งพระราชบัญญัติน้ีด*วย และให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขเป0นหนังสือให*ผู*จัดต้ังตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลตลาด ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจ

ออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดท่ีต้ัง เน้ือท่ี แผนผังและหลักเกณฑPเก่ียวกับสิ่งปลูกสร*างและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดสถานท่ี การวางสิ่งของและการอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง

กับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปYดและปYดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู* รับใบอนุญาตให*จัดต้ังตลาดปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร*อยภายในตลาดให*ถูกต*องตามสุขลักษณะและอนามัย การ
จัดให*มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายนํ้าท้ิง การระบายอากาศ การจัดให*มีการ
ปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันการระบาดของโรคติดต9อ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๖  ผู*ใดขายของหรือช9วยขายของในตลาด ต*องปฏิบัติให*ถูกต*องตาม

หลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 
มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชนPในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ให*ราชการส9วน

ท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือให*ผู*ขายของ และผู*ช9วยขาย
ของในตลาดปฏิบัติให*ถูกต*องเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส9วนบุคคล 
และสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน 
รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช*และของใช*ต9าง ๆ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๓๘  ผู*ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรและมิใช9เป0นการขายของในตลาด ต*องได*รับใบอนุญาต
จากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถ*าสถานท่ีดังกล9าวมีพ้ืนท่ีไม9เกินสองร*อยตารางเมตร ต*องแจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๗ ก9อนการจัดต้ัง 

 
มาตรา ๓๙  ผู*จัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งได*รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ*งตามมาตรา ๔๘ และผู*จําหน9าย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานท่ีจําหน9ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต*อง
ปฏิบัติให*ถูกต*องตามหลักเกณฑPที่กําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว*ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*ง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนPในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหน9ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารท่ีได*รับใบอนุญาต หรือได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมี
อํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดประเภทของสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหน9าย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดต้ัง ใช* และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะ
ของบริเวณท่ีใช*จําหน9ายอาหาร ท่ีจัดไว*สําหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช*ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ี
ใช*สะสมอาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกัน
โรคติดต9อ 

(๔) กําหนดเวลาจําหน9ายอาหาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๕) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายอาหาร ผู*ปรุง
อาหารและผู*ให*บริการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

(๗) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณP นํ้าใช* และของใช*อ่ืน ๆ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๙ 
การจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๔๑  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีหน*าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนPใช*สอยของประชาชนท่ัวไป 

ห*ามมิให*ผู*ใดจําหน9ายสินค*าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม9ว9าจะเป0นการจําหน9ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติหรือเร9ขาย เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาตจากเจ*า
พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินระบุชนิด หรือประเภท
ของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า และสถานท่ีที่จะจัดวางสินค*า เพ่ือจําหน9ายในกรณีท่ีจะมีการ
จัดวางสินค*าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป0นปกติ รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอย9างใดตามท่ีเห็นสมควรไว*ในใบอนุญาต
ด*วยก็ได* 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค*า ลักษณะวิธีการจําหน9ายสินค*า หรือ
สถานท่ีจัดวางสินค*าให*แตกต9างไปจากท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต จะกระทําได*ต9อเม่ือผู*รับใบอนุญาตได*แจ*ง
ต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน และเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*จดแจ*งการเปลี่ยนแปลงดังกล9าวไว*ในใบอนุญาต
แล*ว 

 
มาตรา ๔๒  ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินด*วยความเห็นชอบของเจ*าพนักงานจราจรมี

อํานาจออกประกาศดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตห*ามจําหน9ายหรือซื้อสินค*าโดยเด็ดขาด 
(๒) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส9วนหน่ึงส9วนใดของพ้ืนท่ีดังกล9าวเป0น

เขตท่ีห*ามจําหน9ายสินค*าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าตามกําหนดเวลา 
หรือเป0นเขตห*ามจําหน9ายสินค*าโดยวิธีการจําหน9ายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑP
วิธีการและเง่ือนไขในการจําหน9ายสินค*าในบริเวณน้ัน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินปYดประกาศไว*ในท่ี
เปYดเผย ณ สถานท่ีทําการของราชการส9วนท*องถ่ินและบริเวณท่ีจะกําหนดเป0นเขตตาม (๑) หรือ (๒) 
แล*วแต9กรณี และต*องกําหนดวันท่ีจะบังคับตามประกาศน้ันมิให*น*อยกว9าสิบห*าวันนับแต9วันประกาศ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนPของประชาชนและการควบคุมการจําหน9ายสินค*าในท่ี
หรือทางสาธารณะ ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินดังต9อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะส9วนบุคคลของผู*จําหน9ายหรือผู*ช9วย
จําหน9ายสินค*า 

(๒) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับสุขลักษณะในการใช*กรรมวิธีการจําหน9าย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค*าอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช* 
และของใช*ต9าง ๆ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑPเก่ียวกับการจัดวางสินค*าและการเร9ขายสินค*าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหน9ายสินค*า 
(๕) กําหนดการอ่ืนท่ีจําเป0นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปUองกันอันตรายต9อ

สุขภาพ รวมท้ังการปUองกันมิให*เกิดเหตุรําคาญและการปUองกันโรคติดต9อ 
[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินและเจ*าพนักงานสาธารณสุข 

   
 

มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการให*เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
และเจ*าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังต9อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให*ถ*อยคําหรือแจ*งข*อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเป0น
หนังสือหรือให*ส9งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข*าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว9างพระอาทิตยPขึ้นและพระอาทิตยP
ตกหรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให*เป0นไปตามข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ให*มีอํานาจสอบถามข*อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ*งหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข*องจากเจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีน้ัน 

(๓) แนะนําให*ผู*ได*รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติให*ถูกต*องตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ*งหรือตามข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจก9อให*เกิดอันตรายต9อสุขภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนPในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป0น 

(๕) เก็บหรือนําสินค*าหรือสิ่งของใด ๆ ท่ีสงสัยว9าจะไม9ถูกสุขลักษณะหรือจะ
ก9อให*เกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป0นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป0นตัวอย9างในการ
ตรวจสอบตามความจําเป0นได*โดยไม9ต*องใช*ราคา 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจแต9งต้ังข*าราชการหรือพนักงานส9วนท*องถ่ิน เพ่ือให*
ปฏิบัติหน*าท่ีตามวรรคหน่ึงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินน้ันในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได* 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่ง
ได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน บุคคลดังกล9าวจะต*องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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กฎกระทรวงต9อบุคคลซึ่งเก่ียวข*องในขณะปฏิบัติหน*าท่ีด*วย และให*บุคคลซึ่งเก่ียวข*องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*ดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไว*ในพระราชบัญญัติ

น้ี ปฏิบัติไม9ถูกต*องตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการดําเนินกิจการน้ัน ให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*ดําเนินกิจการน้ันแก*ไขหรือปรับปรุงให*ถูกต*องได* และถ*าผู*ดําเนิน
กิจการไม9แก*ไข หรือถ*าการดําเนินกิจการน้ันจะก9อให*เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว9าจะเกิดอันตราย
อย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชน เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งให*ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไว*ทันที
เป0นการช่ัวคราวจนกว9าจะเป0นท่ีพอใจแก9เจ*าพนักงานท*องถ่ินว9าปราศจากอันตรายแล*วก็ได* 

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ให*กําหนดระยะเวลาท่ีจะต*องปฏิบัติ
ตามคําสั่งไว*ตามสมควรแต9ต*องไม9น*อยกว9าเจ็ดวัน เว*นแต9เป0นกรณีท่ีมีคําสั่งให*หยุดดําเนินกิจการทันที 
และต*องทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*ดําเนินกิจการซึ่งจะต*องปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*ดําเนิน
กิจการหรือผู*ดําเนินกิจการไม9ยอมรับคําสั่งดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPลงทะเบียนตอบรับ
หรือปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ดําเนินกิจการ และ
ให*ถือว9าผู*น้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม9ถูกต*องหรือมีการ

กระทําใด ๆ ท่ีฝWาฝXนต9อบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือประกาศท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขแจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน*าท่ีต9อไปโดยไม9ชักช*า และให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุน้ันแจ*งต9อคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล*วแต9กรณี พิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๑๒๑ 

ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานสาธารณสุขเห็นว9าเหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต9อสภาวะ
ความเป0นอยู9ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเป0นอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพ
ของประชาชนเป0นส9วนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแก*ไขโดยเร9งด9วน ให*เจ*าพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจออกคําสั่งให*ผู*กระทําการไม9ถูกต*องหรือฝWาฝXนดังกล9าวแก*ไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ือแก*ไขหรือระงับเหตุน้ันได*ตามสมควร แล*วให*แจ*งเจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ิน เจ*า
พนักงานสาธารณสุข และผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ เป0นเจ*าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือประโยชนPในการจับกุมหรือปราบปรามผู*กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินและผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินเป0นพนักงาน
ฝWายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๑๑ 

หนังสือรับรองการแจ*ง 
   

 
มาตรา ๔๘  การแจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบเพ่ือดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ 

และหนังสือรับรองการแจ*ง ให*เป0นไปตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 
เม่ือเจ*าพนักงานท*องถ่ินได*รับแจ*ง ให*ออกใบรับแก9ผู*แจ*งเพ่ือใช*เป0นหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามท่ีแจ*งได*ช่ัวคราวในระหว9างเวลาท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินยังมิได*ออกหนังสือรับรอง
การแจ*ง 

ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจการแจ*งให*ถูกต*องตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง ถ*าการแจ*งเป0นไปโดยถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ*ง
ให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง 

ในใบรับแจ*งหรือหนังสือรับรองการแจ*ง เจ*าพนักงานท*องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให*ผู*
แจ*งหรือผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งปฏิบัติเป0นการเฉพาะรายก็ได* 

ในกรณีที่การแจ*งไม9ถูกต*องหรือไม9สมบูรณP ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินแจ*งให*ผู*แจ*งทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต9วันท่ีได*รับการแจ*ง ถ*าผู*แจ*งไม9ดําเนินการแก*ไขให*ถูกต*องภายในเจ็ดวันทํา
การนับแต9วันท่ีได*รับแจ*งจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*การแจ*งของผู*
แจ*งเป0นอันสิ้นผล แต9ถ*าผู*แจ*งได*ดําเนินการแก*ไขภายในเวลาท่ีกําหนดแล*ว ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออก
หนังสือรับรองการแจ*งให*ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต9วันท่ีได*รับการแจ*งซึ่งมีรายละเอียดถูกต*อง
ตามแบบท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ินตามวรรคหน่ึง 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๔๙  ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งต*องแสดงหนังสือรับรองการแจ*งไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ*งสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ให*ผู*ได*รับหนังสือรับรองการแจ*งย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งภายในสิบห*า
วันนับแต9วันได*ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ*งให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผู*แจ*งตามมาตรา ๔๘ ประสงคPจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน

กิจการให*แก9บุคคลอ่ืน ให*แจ*งให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินทราบด*วย 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณี ท่ีผู* ดํ า เ นิน กิจการใดดํา เ นิน กิจการตาม ท่ีระบุไว* ใน

พระราชบัญญัติน้ีโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยได*รับโทษตาม
พระราชบัญญัติน้ีเพราะเหตุท่ีฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินมาแล*วคร้ังหน่ึง 
ยังฝWาฝXนดําเนินกิจการโดยมิได*แจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินต9อไป ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*
ผู*น้ันหยุดดําเนินกิจการไว*จนกว9าจะได*ดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถ*ายังฝWา
ฝXนอีกให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งห*ามการดําเนินกิจการน้ันไว*ตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งต*องไม9เกิน
สองป1ก็ได* 

 
มาตรา ๕๓  การแจ*งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๕๒ ให*ทําเป0นหนังสือแจ*งให*ผู*แจ*งหรือผู*ดําเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม9
พบตัวหรือไม9ยอมรับหนังสือ ให*ส9งหนังสือการแจ*งหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือปYดหนังสือ
น้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*ท่ีต*องรับหนังสือ และให*ถือว9าผู*
น้ันได*ทราบหนังสือดังกล9าวแล*วต้ังแต9เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปYดหนังสือ แล*วแต9กรณี 

 
หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให*การประกอบกิจการใดหรือการ
กระทําใดต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติ
ท*องถ่ินกําหนดหลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองน้ันได* 

เพ่ือประโยชนPในการปUองกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล*อม ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
หลักเกณฑPในการรับฟ4งความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข*อง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีผู*ขออนุญาตจะต*องดําเนินการก9อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง๒๒ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให*ตามพระราชบัญญัติน้ีให*มีอายุหน่ึงป1นับแต9
วันท่ีออกใบอนุญาต และให*ใช*ได*เพียงในเขตอํานาจของราชการส9วนท*องถ่ินท่ีเป0นผู*ออกใบอนุญาตน้ัน 

การขอต9ออายุใบอนุญาตจะต*องย่ืนคําขอก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ย่ืนคําขอ
พร*อมกับเสียค9าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต9อไปได*จนกว9าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม9ต9ออายุ
ใบอนุญาต 

หลักเกณฑP วิธีการและเง่ือนไขการขอต9ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาตให*เป0นไปตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต9ออายุใบอนุญาต ให*เจ*า

พนักงานท*องถ่ินตรวจความถูกต*องและความสมบูรณPของคําขอ ถ*าปรากฏว9าคําขอดังกล9าวไม9ถูกต*อง
หรือไม9สมบูรณPตามหลักเกณฑP วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน ให*เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินรวบรวมความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPน้ันท้ังหมดและแจ*งให*ผู*ขออนุญาตแก*ไขให*ถูกต*อง
และสมบูรณPในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป0นท่ีจะต*องส9งคืนคําขอแก9ผู*ขออนุญาต ก็ให*ส9งคืนคําขอ
พร*อมท้ังแจ*งความไม9ถูกต*องหรือความไม9สมบูรณPให*ทราบภายในสิบห*าวันนับแต9วันได*รับคําขอ 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม9อนุญาตพร*อมด*วย
เหตุผลให*ผู*ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต9วันได*รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต*องหรือ
ครบถ*วนตามท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป0นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม9อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม9อาจมี
คําสั่งไม9อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม9เกินสองคร้ัง คร้ังละ
ไม9เกินสิบห*าวัน แต9ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป0นแต9ละคร้ังให*ผู*ขออนุญาตทราบ
ก9อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*แล*วน้ัน แล*วแต9กรณี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๕๗  ผู*รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ต*องแสดงใบอนุญาตไว*โดย

เปYดเผยและเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให*

ผู*รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป0นไปตามหลักเกณฑP 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว9าผู*รับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
น้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับ
ใบอนุญาตน้ัน เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช*ใบอนุญาตได*ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต9ต*องไม9
เกินสิบห*าวัน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๐  เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏ

ว9าผู*รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต้ังแต9สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*

ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว9าได*กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ไม9ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม9ถูกต*องตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือ

ข*อบัญญัติท*องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว*
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได*รับใบอนุญาต และการไม9ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม9ถูกต*องน้ัน
ก9อให*เกิดอันตรายอย9างร*ายแรงต9อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต9อสภาวะความเป0นอยู9ท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๑  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให*ทําเป0นหนังสือ

แจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม9พบผู*รับใบอนุญาตหรือผู*รับใบอนุญาตไม9ยอมรับคําสั่ง
ดังกล9าว ให*ส9งคําสั่งโดยทางไปรษณียPตอบรับหรือให*ปYดคําสั่งน้ันไว*ในท่ีเปYดเผยเห็นได*ง9าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู*รับใบอนุญาต และให*ถือว9าผู*รับใบอนุญาตน้ันได*ทราบคําสั่งแล*ว
ต้ังแต9เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปYดคําสั่ง แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๖๒  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม9ได*จนกว9าจะพ*นกําหนดหน่ึงป1นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
หมวด ๑๓ 

ค9าธรรมเนียมและค9าปรับ 
   

 
มาตรา ๖๓  ให*ราชการส9วนท*องถ่ินมีอํานาจออกข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนด

ค9าธรรมเนียมตามหลักเกณฑP วิธีการ เง่ือนไข และไม9เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๖๔  บรรดาค9าธรรมเนียมและค9าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีให*เป0นรายได*

ของราชการส9วนท*องถ่ิน 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีข*อบัญญัติท*องถ่ินกําหนดค9าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน

กิจการท่ีต*องแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ินก9อนดําเนินกิจการหรือต*องได* รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*แจ*งหรือผู*ได*รับใบอนุญาตมีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ินตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการน้ัน ถ*ามิได*เสียค9าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให*ชําระค9าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละย่ีสิบของจํานวนค9าธรรมเนียมท่ีค*างชําระ เว*น
แต9ผู*แจ*งหรือผู* ได* รับใบอนุญาตจะได*บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก9อนถึงกําหนดการเสีย
ค9าธรรมเนียมคร้ังต9อไปตามท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัติท*องถ่ิน 

ในกรณีท่ีผู*มีหน*าท่ีต*องเสียค9าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค*างชําระค9าธรรมเนียม
ติดต9อกันเกินกว9าสองคร้ัง ให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว*จนกว9า
จะได*เสียค9าธรรมเนียมและค9าปรับจนครบจํานวน 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
หมวด ๑๔ 
การอุทธรณP 

   
 

มาตรา ๖๖๒๓  ในกรณีท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห*า มาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม9ออกใบอนุญาต หรือไม9อนุญาตให*ต9ออายุ
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีท่ีเจ*าพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ*าผู*รับคําสั่งไม9พอใจคําสั่งดังกล9าว ผู*น้ันมีสิทธิอุทธรณP
เป0นหนังสือต9อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPภายในสามสิบวันนับแต9วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณPตามวรรคหน่ึงไม9เป0นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว*นแต9คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณPจะเห็นสมควรให*มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งน้ันไว*ช่ัวคราว 

 
มาตรา ๖๖/๑๒๔  ให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณP ประกอบด*วย 
(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป0นประธานกรรมการ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๒) ผู*แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู*แทนกรมปศุสัตวP ผู*แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรมส9งเสริมการปกครองท*องถ่ิน และผู*แทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด เป0นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจาก
ผู*มีความรู*ความสามารถ หรือประสบการณPในด*านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล*อมอีกไม9
เกินสามคน เป0นกรรมการ ในจํานวนน้ีให*มีผู*ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย9างน*อยหน่ึงคน 

ให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0นกรรมการและ
เลขานุการ และให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคนเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

การแต9งต้ัง วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของกรรมการ
ผู*ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (๓) ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖/๒๒๕  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPมีอํานาจหน*าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPคําสั่งตามมาตรา ๖๖ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคํา หรือสั่งให*บุคคลดังกล9าวส9งเอกสาร

หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
(๓) สอบถามข*อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท9าท่ีจําเป0น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
 
มาตรา ๖๖/๓๒๖  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ 

และการแต9งต้ังและการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณP ให*นํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๗๒๗  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPให*เสร็จ

สิ้นภายในเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับอุทธรณP แล*วแจ*งคําวินิจฉัยพร*อมด*วยเหตุผลเป0นหนังสือไป
ยังผู*อุทธรณP และเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข แล*วแต9กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPให*เป0นท่ีสุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๘๒๘  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินห*าหม่ืนบาท 
                                                 

๒๕ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗ มาตรา ๖๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๖๘/๑๒๙  ผู*ใดฝWาฝXนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูล

ฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรค

หน่ึง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต*องระวางโทษ
จําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐๓๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัว
อันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ต*อง

ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒๓๓  ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา 

๓๘ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองร*อยตารางเมตรโดยไม9ได*รับใบอนุญาต ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน 
หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท 

ผู*ใดจัดต้ังสถานท่ีจําหน9ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามวรรคหน่ึง ซึ่งมีพ้ืนท่ี
ไม9เกินสองร*อยตารางเมตร โดยไม9มีหนังสือรับรองการแจ*ง ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผู *ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) 

มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) 
หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท 

 

                                                                                                                                            
๒๘ มาตรา ๖๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓ มาตรา ๗๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒๓๖  ผู*รับอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนข*อบัญญัติท*องถ่ินซึ่งออกตามความใน

มาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต*อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
มาตรา ๗๔๓๗  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือฝWาฝXนหรือไม9ปฏิบัติ
ตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕๓๘  เจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต*อง

ระวางโทษปรับไม9เกินห*าพันบาท และปรับอีกไม9เกินวันละสองพันห*าร*อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 
 
มาตรา ๗๖๓๙  ผู* รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ิน

กําหนดไว*ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต*องระวางโทษปรับ
ไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๗๔๐  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๘๔๑  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝWาฝXนประกาศของเจ*าพนักงาน

ท*องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือข*อบัญญัติท*องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต*องระวางโทษปรับไม9เกิน
ห*าพันบาท 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗ มาตรา ๗๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘ มาตรา ๗๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๗๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๗๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๗๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๗๙๔๒  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม9ยอมแจ*งข*อเท็จจริงหรือไม9ส9ง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุข หรือผู*ซึ่งได*รับแต9งต้ังจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๔ 
ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐๔๓  ผู* ดําเนินกิจการผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างท่ีมีคําสั่งของเจ*า

พนักงานท*องถ่ินให*หยุดดําเนินกิจการ หรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร ต*องระวางโทษจําคุกไม9
เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกินวันละสองหม่ืนห*าพัน
บาทตลอดเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๘๑๔๔  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ*าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง โดยไม9มีเหตุหรือข*อแก*ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าพนักงาน
สาธารณสุข ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหมื่นห*าพันบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๒๔๕  ผู *ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๓๔๖  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต*องระวางโทษ

ปรับไม9เกินสองพันห*าร*อยบาท 
 
มาตรา ๘๔๔๗  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดดําเนินกิจการในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต 

ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม9เกิน
วันละสองหม่ืนห*าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝWาฝXน 

 
มาตรา ๘๔/๑๔๘  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล9าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือ
กระทําการ และละเว*นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป0นเหตุให*นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู*น้ัน
ต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

                                                 
๔๒ มาตรา ๗๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๓ มาตรา ๘๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๔ มาตรา ๘๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๕ มาตรา ๘๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๖ มาตรา ๘๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๗ มาตรา ๘๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๘๕๔๙  ให*มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย ผู*แทนกรุงเทพมหานคร ผู*แทนสํานักงาน

ตํารวจแห9งชาติ และผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป0นกรรมการ และให*ผู*ว9าราชการกรุงเทพมหานคร
แต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป0นเลขานุการและผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด*วย ผู*ว9าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู*บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด เป0นกรรมการ และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นเลขานุการ และให*
นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9ง ต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป0น
ผู*ช9วยเลขานุการอีกไม9เกินสองคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ*าเห็นว9าผู*ต*องหาไม9ควรได*รับโทษถึงจําคุก 
หรือไม9ควรถูกฟUองร*อง ให*คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป0นความผิดที่มีโทษจําคุกไม9เกิน
สามเดือน หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนห*าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจ
มอบหมายให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือผู*ซึ่งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได*ด*วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ*าพนักงานท*องถ่ิน หรือผู*ซึ่ง
เจ*าพนักงานท*องถ่ินมอบหมาย ให*เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือผู*ต*องหาได*ชําระเงินค9าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต9
วันท่ีมีการเปรียบเทียบแล*ว ให*ถือว9าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๖  ผู*รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุข

ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีอยู9แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับและกิจการน้ันมีลักษณะ
เช9นเดียวกับกิจการท่ีจะต*องได*รับใบอนุญาตหรือต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*น้ันประกอบกิจการน้ันต9อไปได*เสมือนเป0นผู*ที่ได*รับใบอนุญาตหรือเป0นผู*ที่ได*แจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ีแล*ว แต9เม่ือใบอนุญาตดังกล9าวสิ้นอายุและผู*น้ัน
ยังคงประสงคPจะดําเนินกิจการต9อไป ผู* น้ันจะต*องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ*งตาม
พระราชบัญญัติน้ีก9อนการดําเนินการ 

 
มาตรา ๘๗  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีไม9ต*องแจ*งและได*รับหนังสือรับรองการแจ*ง

ตามกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องแจ*ง
และได*รับหนังสือรับรองการแจ*งตามพระราชบัญญัติน้ี และมิใช9เป0นผู*ได*รับใบอนุญาตอยู9แล*วตาม

                                                 
๔๙ มาตรา ๘๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๘๖ ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาดําเนินการแจ*งต9อเจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ผู*ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได*เป0นกิจการท่ีต*องได*รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แต9เป0นกิจการท่ีจะต*องได*รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไป แต9จะต*องมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในกําหนดเวลาเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ เม่ือได*ย่ืนคํา
ขอแล*วให*ยังคงประกอบกิจการได*ต9อไปจนกว9าจะมีคําสั่งไม9ออกใบอนุญาตให*ประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการต9าง ๆ ท่ีกําหนดให*เป0นกิจการค*าซึ่งเป0นท่ีรังเกียจหรือ

อาจเป0นอันตรายแก9สุขภาพตามมาตรา ๗ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
การแต9งผมตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให*ถือว9าเป0นกิจการท่ี
เป0นอันตรายต9อสุขภาพ ท้ังน้ี ภายใต*บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข*อบังคับ หรือ

คําสั่งของเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได*ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว9า
ด*วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับได*ต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย*งกับบท
แห9งพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี จนกว9าจะได*มีกฎกระทรวง ประกาศ ข*อบัญญัติท*องถ่ิน หรือคําสั่งของเจ*า
พนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าพนักงานสาธารณสุขท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

[คําว9า “ข*อบัญญัติท*องถ่ิน” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทP  ป4นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป0น
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในด*านสาธารณสุข ได*ใช*บังคับมานานแล*ว 
แม*ว9าจะได*มีการแก*ไขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ังก็ตาม แต9ก็ยังไม9อาจทันต9อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก*าวหน*าของสังคม จําเป0นต*องขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับ
การสาธารณสุขในด*านต9าง ๆ ให*กว*างขวางข้ึน เพ่ือสามารถนํามาปรับใช*กับเหตุการณPท่ีเกิดข้ึนได*
ทันท9วงที และโดยท่ีในป4จจุบันเป0นท่ียอมรับว9าการสาธารณสุขเป0นเร่ืองเก่ียวพันกับความเป0นอยู9และ
สภาพแวดล*อมของมนุษยPอย9างใกล*ชิด แต9บทบัญญัติของกฎหมายป4จจุบันยังมิได*กําหนดมาตรการ
กํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อมไว*อย9างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมให*มีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุง
อํานาจหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีและบทกําหนดโทษตามกฎหมายป4จจุบันให*สามารถบังคับให*มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑPของกฎหมายอย9างเคร9งครัด ฉะน้ัน เพ่ือให*เหมาะสมและสอดคล*องกับสภาพของสังคม
ป4จจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด*านการกํากับดูแลและปUองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล*อม 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการสาธารณสุขและกฎหมายว9าด*วยการควบคุมการใช*อุจจาระเป0นปุ;ย
เสียใหม9 และรวมกฎหมายท้ังสองฉบับดังกล9าวเป0นฉบับเดียวกัน จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕๐ 
 

มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให*แก*ไขคําว9า “อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดต9อ” เป0น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซึ่งได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการให*เป0นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล*ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป0นของส9วนราชการใหม9 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให*เป0นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม9ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู* รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป0นของ
หน9วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนช่ือส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน9งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีของส9วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป0นของส9วน

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ราชการใหม9รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซึ่งเป0นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว จึงจําเป0นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดบทนิยามคําว9า “มูลฝอย” ยังไม9ชัดเจน ซึ่งทําให*อํานาจของหน9วยงานท่ีเก่ียวข*อง
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ําซ*อนกัน บทนิยามในเร่ือง “ราชการส9วนท*องถ่ิน” และ 
“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” ไม9สอดคล*องกับกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือป1 พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*เปลี่ยนแปลงหน9วยงานกํากับดูแลราชการส9วนท*องถ่ิน และยังมี
หน9วยงานอ่ืนท่ีทําหน*าท่ีสนับสนุนและเก่ียวข*องกับการดําเนินการในเร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย จึงต*องปรับองคPประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากน้ีการดําเนินงานเร่ืองการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม9ได*ให*อํานาจแก9ราชการส9วนท*องถ่ินในการกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมและ
กําหนดวิธีการในเร่ืองดังกล9าวประกอบกับมิได*มีบทกําหนดโทษในเร่ืองมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ี
เป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว*รวมถึงสมควรกําหนดให*อํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเร่ืองท่ีเป0นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองท่ีต*องมี
การเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี จึงจําเป0นต*องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับเมื่อพ*นกําหนดหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป 

 
มาตรา ๒๒  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดเป0นกรรมการและเลขานุการ 
ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ  ทั้งน้ี 
ให*นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด*านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล*อม ด*านละหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๓  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ประกอบด*วยกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*ผู*อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป0น
                                                 

๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน*า ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน*า ๔๘/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก9อน
จนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวัน
นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรม
อนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน และให*ผู*อํานวยการสํานัก
อนามัยกรุงเทพมหานครแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงาน
ด*านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล*อมหน่ึงคน เป0นผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๔  ในวาระเร่ิมแรก ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPประกอบด*วย

กรรมการตามมาตรา ๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให*รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป0น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการ
แต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห9งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต*องไม9เกินหน่ึงร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช*บังคับ  ท้ังน้ี ให*อธิบดีกรมอนามัยแต9งต้ังข*าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน เป0น
ผู*ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๕  อุทธรณP ท่ี ได* ย่ื นและยั งคงค* า ง พิจารณาอยู9 ใน วันก9อน วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*เป0นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPตามมาตรา ๖๖/๑ แห9ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีด*วย 

 
มาตรา ๒๖  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม9มีกลไกหรือหน9วยงานท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ี
โดยตรง ทําให*การจัดการป4ญหาด*านอนามัยสิ่งแวดล*อมในพ้ืนท่ีไม9มีประสิทธิภาพเท9าท่ีควร ประกอบ
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให*มีป4จจัยท่ีก9อให*เกิดผลกระทบต9อสุขภาพของ
ประชาชนมากข้ึน สมควรกําหนดให*มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครทําหน*าท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช*กฎหมายในระดับพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงหลักการมีส9วนร9วม
ของประชาชน และกําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญเพ่ือระงับ
และจัดการตามความจําเป0นมิให*เหตุรําคาญน้ันเกิดข้ึนอีก ตลอดจนกําหนดให*ผู*ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต*องดําเนินการตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดก9อนท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต  นอกจากน้ี 
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก9ประชาชน สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณPให*เกิด
ความรอบคอบโดยให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณPและกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณP
ให*รวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังแก*ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให*
เหมาะสมกับสถานการณPในป4จจุบัน  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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วศิน/ผู*จัดทํา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 


