
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวา

ดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หนา ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”๒ หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เล้ียงสัตว หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือ
ส่ิงที่สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนาย
สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว
หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา
หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช
ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อ
สามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ 
ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใน
รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถ่ิน”๓ หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่ง
ตราขึ้นโดยราชการสวนทองถ่ิน 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”๔ หมายความวา 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “มูลฝอย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เจาพนักงานทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล
สําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ินหรือให
ใชบังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดให
เร่ืองที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเรื่องที่ตองมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา๕ 

 

                                                 
๕ มาตรา ๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  เม่ือมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถ่ินใดให
ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวง
ดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถ่ินนั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ใน
การนี้ หากมีกรณีจําเปนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ิน หรือแกไขปรับปรุง
ขอกําหนดของทองถ่ินที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพ่ือกําหนด
รายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถ่ินนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได 

ขอกําหนดของทองถ่ินใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให
บังคับตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะ
ทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินอาจออกขอกําหนดของทองถ่ินในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไข
โดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของกับการ
กอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใด ๆ เพ่ือแกไข
หรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร 

ถาบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาตาม
สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแกไขหรือปองกัน
ความเสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตาม
สมควรแกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือส่ังใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขต
ทองที่จังหวัดนั้น 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๙๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดี
กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
                                                 

๖ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข 
การอนามัยสิ่งแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

(๓) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวน
ทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวน
ทองถ่ินที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๖) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจา

พนักงานทองถ่ินซึ่งมีเขตอํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ัง
ใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการ
ดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวของหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่ง
คณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําส่ังดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่
อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได 

 
หมวด ๓ 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๗ 
   

 

                                                 
๗ ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๘  การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวน
ทองถ่ินใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน
สาธารณะโดยสวนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปน
หนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ

เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถ่ินดังตอไปนี ้

(๑) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล หรือ
มูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 

(๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานที่เอกชน 

(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการ
ใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๔)๙ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน หรือ
บุคคลอื่นที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่ง

                                                 
๘ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๒๐ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการสวนทองถ่ินนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูง
ตามลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได 

(๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารหรือสวนของอาคารใด
หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจน
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่
อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
นั้นจัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือ
แตบางสวน หรือจัดการอยางอ่ืนตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือน

หรือสัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุให
เปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตอง
ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัด
ส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพ่ือมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือให
กําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําส่ังใหเจาของหรือผู

ครอบครองอาคารผูใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผู
ครอบครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจน

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยู
มากเกินไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุมชนของแตละทองถ่ิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 
เหตุรําคาญ 

   
 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยใน
บริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืน
ใดซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุให
มีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือ
กอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุให
เส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมี
การระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญใน

ที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล 
ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตาง ๆ ใน
เขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือเพ่ือระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเก่ียวของกับการ
กอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่
ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจา
พนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเก่ียวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญ
ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับ
เหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคต ใหระบุ
ไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของ
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสีย
คาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในสถานที่เอกชน
อาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผู
ครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแก
เจาพนักงานทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
   

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการ

ดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการ
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่
ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 

การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดให
เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่
กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใต
มาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปน
เวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับ
สัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไว
แทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมา
ขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการ
เล้ียงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปน
อันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

 
หมวด ๗ 

กิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 
   

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตาม

มาตรา ๓๑ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปน

กิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) 

ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพ 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตาม

มาตรา ๓๒ (๑) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ี
แหงเดียว 

 
หมวด ๘ 

ตลาด สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๓๔  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่
เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือ
องคการของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติ
เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็
ได 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมี

อํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเก่ียวกับสิ่งปลูกสรางและ

สุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่

เก่ียวของกับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย 
การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัด
ใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

 
มาตรา ๓๖  ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
 
มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวน

ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และ
ผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ 
สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ 

 
มาตรา ๓๘  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตาราง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๗ กอนการ
จัดตั้ง 

 
มาตรา ๓๙  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทาํ ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไข
ที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และ
สุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุง
อาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน
โรคติดตอ 

(๔) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 
(๕) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผู

ปรุงอาหารและผูใหบริการ 
(๖) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของ

ใชอ่ืน ๆ 
 

หมวด ๙ 
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๔๑  เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อ
ประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือ
ประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานท่ีที่จะจัดวางสินคา เพ่ือจําหนายใน
กรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ีใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่
เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือ
สถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนญุาตได
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวใน
ใบอนุญาตแลว 

 
มาตรา ๔๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมี

อํานาจออกประกาศดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาว

เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 
(๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาว

เปนเขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตาม
กําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ สถานที่ทําการของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ 
(๒) แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวัน
ประกาศ 

 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวย

จําหนายสินคา 
(๒) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช 
และของใชตาง ๆ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
(๕) กําหนดการอื่นที่จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอ

สุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
 

หมวด ๑๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข 
   

 
มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจง

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระ

อาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง
หรือหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะ
กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นในเรื่องใดหรือทุกเร่ือง
ก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผู
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา  ๔๕   ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํ า เนินกิจการใด  ๆ  ตามที่ ระบุไว ใน

พระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงให
ถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผู
นั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวา
ปราศจากอันตรายแลวก็ได 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติ
ตามคําส่ังไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการ
ทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ ในกรณีที่ไม
พบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ังแลว ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 
แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการ

กระทําใด ๆ ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น 
หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบ 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๑๑ 

หนังสือรับรองการแจง 
   

 
มาตรา ๔๘  การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา 

๓๘ และหนังสือรับรองการแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน

การประกอบกิจการตามที่แจงไดช่ัวคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือ
รับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนด
ของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรอง
การแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไข
ใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจง
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
การแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจา
พนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการ
แจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไว

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบ
หาวันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน

กิจการใหแกบุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 
 
มาตรา  ๕๒  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้ง
หนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลา
ที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

 
มาตรา ๕๓  การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําส่ังของเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๒ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณี
ที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปด
หนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และ
ใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแต
กรณ ี

 
หมวด ๑๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนญุาต 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการ

กระทําใดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตใน
เร่ืองนั้นได 

 
มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับ

แตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินที่เปนผูออก
ใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจา

พนักงานทองถ่ินตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน ให
เจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขอ
อนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผู
ขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอม
ดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
มีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง 
ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอ
อนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดย

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให
ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 
มาตรา ๖๐  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ

ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง

หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติ
ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 
มาตรา ๖๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับ
คําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบ
คําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง หรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๖๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
หมวด ๑๓ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายได

ของราชการสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการ

ดําเนินกิจการที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่ กําหนด ให ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่ สิบของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น
กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว
จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

 
หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําส่ังในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจา
พนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว ผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เวนแตรัฐมนตรี
จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวช่ัวคราว 

 
มาตรา ๖๗  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไม

ชักชา 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๘/๑๑๐  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เก่ียวกับ

มูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรค

หนึ่ง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
สาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๗ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๒  ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสอง
รอยตารางเมตร โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไม
เกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ 

(๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่
บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๓/๑๑๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา 

๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

                                                 
๑๐ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๓/๒๑๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตาม

ความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสอง

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 
มาตรา ๗๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไม

สงเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําส่ังของเจา

พนักงานทองถ่ินใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละ
หาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 
                                                                                                                                            

๑๑ มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
สาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๘๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๘๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีก
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 
มาตรา ๘๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู

กํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึง

จําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ

ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย 

เมื่อได เสียคาปรับตามที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๖  ผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการ
นั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรอง

http://www.actcorner.com

http://www.actcorner.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแจงตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาต
หรือเปนผูที่ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาต
ดังกลาวส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตหรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

 
มาตรา ๘๗  ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการ

แจงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตอง
แจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลว
ตามมาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตให
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรือ

อาจเปนอันตรายแกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
และการแตงผมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปน
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือ

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถ่ิน 
หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 
๒๔๘๐ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสขุ ไดใช
บังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแล
กิจการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น เพ่ือสามารถนํามาปรับ
ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปนเรื่อง
เก่ียวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมาย
ปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอมไวอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมใหมี
ลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษ
ตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
ฉะนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ 
 

มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา 
“อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดบทนิยามคําวา “มูลฝอย” ยังไมชัดเจน ซึ่งทําใหอํานาจของ
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ําซอนกัน บทนิยามในเรื่อง 
“ราชการสวนทองถ่ิน” และ “เจาพนักงานทองถ่ิน” ไมสอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเปลี่ยนแปลงหนวยงานกํากับดูแล
ราชการสวนทองถ่ิน และยังมีหนวยงานอื่นที่ทําหนาที่สนับสนุนและเกี่ยวของกับการดําเนินการใน
เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงตองปรับองคประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข 
นอกจากนี้การดําเนินงานเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไมไดใหอํานาจแกราชการสวน
ทองถ่ินในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดวิธีการในเรื่องดังกลาวประกอบกับมิไดมีบท
กําหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนไวรวมถึงสมควร
กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท่ีเปน
รายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
 
                                                 

๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
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