๑๖๗

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใช
อุจจาระเปนปุย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
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) พ.ศ. ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

๑๖๘
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอืน่ ใด ซึ่งเปนสิง่ โสโครก
หรือมีกลิน่ เหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความ ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิง่ ทีส่ รางขึ้น อยางอื่นซึง่
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซงึ่ ปกติจัดไวใหผคู าใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว
เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทัง้ นี้ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอืน่ ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา ใชเปนทีช่ ุมนุม
เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันทีก่ ําหนด
“สถานทีจ่ ําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผซู ื้อสามารถบริโภคไดทันที ทัง้ นี้ไมวาจะเปน
การจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ทีน่ ั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานทีส่ ะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ทีม่ ิใชทหี่ รือทางสาธารณะ
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถิน่ อืน่ ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
สวนทองถิ่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหนาผูบ ริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิน่ สําหรับในเขตราชการสวนทองถิน่ นัน้
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๖๙
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอาํ นาจแตงตั้ง
เจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือ
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และ
วิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท ี่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปของทุกทองถิ่น หรือใหใชบังคับเฉพาะ
ทองถิน่ ใดทองถิ่นหนึง่ ได
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถิ่นใดใหราชการสวนทองถิน่ หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถิ่นนั้น
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปนใหขาราชการสวนทองถิ่นออก
ขอกําหนดของทองถิน่ หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิน่ ที่ใชบงั คับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถิน่ นัน้ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได
ขอกําหนดของทองถิ่นใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับตามกฎกระทรวงนั้น
ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นอาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัย

๑๗๐
มีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกีย่ วของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาว ระงับ
การกระทําหรือใหกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานัน้ ไดตามที่เห็นสมควร
ถาบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัย
จะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนัน้ แทนก็ได ในการนี้
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งดังกลาว
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนัน้
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัดเพื่อสั่งให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองทีจ่ ังหวัดนัน้

หมวด ๒
คณะกรรมการสาธารณสุข
------------------มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดตอ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี
กรม สวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง
จาก
ผูม คี วามรูความสามารถหรือประสบการณในการสาธารณสุขเปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งเกีย่ วกับการสาธารณสุข
(๓) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิ่นในการออก
ขอกําหนดของทองถิน่
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิน่ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดโครงการและประสานระหวางสวนราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๗๑
(๖) ควบคุมสอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอาํ นาจหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่คณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฎแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งมีเขต
อํานาจในทองถิ่นใด ไมดาํ เนินการตามอํานาจหนาทีท่ กี่ ําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอาํ นาจควบคุมดูแลการปฏิบตั ิราชการของราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิน่
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้
เพื่อสัง่ ใหราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิน่ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยัง มี วาระอยูใ นตํ า แหน ง ไมวา จะเปนการแตงตั้ ง เพิ่ม ขึ้ น หรือแต งตั้ง ซอม ใหผูได รับแตง ตั้ง นั้น อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํ มาตรา ๑๕ มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

๑๗๒
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอ ยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วของหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึง่ คณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได

หมวด ๓
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
----------------------มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณี ที่มีเหตุ อันสมควร ราชการส วนทองถิ่น อาจมอบให บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได
มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให
(๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(๔) กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการให บ ริ ก ารของราชการส ว นท อ งถิ่ น ในการเก็ บ และ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เพื่อ ใหผูรับ ใบอนุญ าตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบ ัติ ตลอดจนกํ า หนดอัต ราคา บริก ารขั ้น สูง ตามลัก ษณะการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได
(๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

๑๗๓

หมวด ๔
สุขลักษณะของอาคาร
-----------------------มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่ง
ตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารนั้ น จั ด การแก ไ ข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอนอาคาร
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิให
เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว
มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ
หรือ อาจเปน อัน ตรายตอ สุข ภาพของผูอ ยูอ าศัย หรือ ไมถูก ตอ งดว ยสุข ลัก ษณะของการใชเ ปน ที่อ ยูอ าศัย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดสิ่งของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือให
ถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารผูใดดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ
จํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามประกาศนั้น
ยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๕
เหตุรําคาญ
------------------มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่

๑๗๔
ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยูใน
ทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละออง
เปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบาย
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก
ทางน้ํ า รางระบายน้ํ า คู คลอง และสถานที่ ต า ง ๆ ในเขตของตนให ป ราศจากเหตุ รํ า คาญ ในการนี้ ใ ห
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได
มาตรา ๒๗
ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะให
กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึง่
และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น
และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล ซึ่งเปนเหตุหรือเกี่ยวของกับ
การกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามระบุไวในคําสั่ง
และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุ

๑๗๕
รําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นเจาของหรือ
ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฎเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได

หมวด ๖
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
---------------------มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตวได
การออกขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอย
สัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพน
กําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่น
แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไว
แทนสัตว
ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถิ่น
ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฎวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชนให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได

๑๗๖

หมวด ๗
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
------------------------มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให
กิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมี
การควบคุมภายในทองถิ่นนั้น
(๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไปสําหรับใหผูดาํ เนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบังคับ
หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภททีม่ ีขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตาม
มาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิน่ อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถิ่น
ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได
ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

หมวด ๘
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
----------------มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นได
ออกใบอนุญาตใหจัดตัง้ ตลาดวรรคหนึง่ แลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิน่
ตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้ น ตามอํ า นาจหน า ที่ แต ในการดํ า เนิ น กิ จ การตลาดจะต อ งปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บผู รั บใบอนุ ญาตตาม

๑๗๗
บทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผจู ดั ตัง้
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดทีต่ ั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิง่ ปลูกสรางและสุขลักษณะ
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการตลาด
(๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าํ ทิง้ การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและ
การปองกันการระบาดของโรคติดตอ
มาตรา ๓๖ ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพือ่ ใหผูขายของ และผูชว ยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตอง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคลและสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๕๖ ถาสถานทีด่ ังกลาวมีพนื้ ที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ กอนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผูจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึง่ ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖
หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จาํ หนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธกี ารจําหนาย

๑๗๘
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใชจาํ หนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร
(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ

หมวด ๙
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
---------------------มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถิน่ มีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทัว่ ไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวาง
สินคาในทีห่ นึง่ ที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานทีท่ ี่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธกี ารจําหนายสินคา หรือสถานที่จัดวางสินคาให
แตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ และ
เจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาต
มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิน่ ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนาย
หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่หาม
จําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
จําหนายสินคาในบริเวณนั้น
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีท่ ําการ
ของราชการสวนทองถิ่นและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีและตองกําหนดวันทีจ่ ะ
บังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวนั ประกาศ

๑๗๙
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะให
ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจ ําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทัง้ การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าํ ใชและของใชตาง ๆ
(๓) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา
(๕) กําหนดการอื่นที่จาํ เปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้ง
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ

หมวด ๑๐
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
-----------------------มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้
ให มี อํ า นาจสอบถามข อเท็ จจริ ง หรื อเรี ย กหนั ง สื อรั บรองการแจ ง หรื อหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข องจากเจ า ของหรื อ
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุราํ คาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

๑๘๐
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือคําสั่ง
ของเจา พนัก งานทอ งถิ่น ที่กํา หนดไวเ กี่ย วกับ การดํา เนิน กิจ การนั้น ใหเ จา พนัก งานทอ งถิ่น มีอํา นาจสั่ง ให
ผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะ
กอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวา
ปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงให
ผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับ
คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวัน
ปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝน
ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งสมควร
จะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง หรือฝา
ฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักทองถิ่น และ
ผูซึ่ง ได รับ แตง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานทองถิ่น เป น พนั ก งานฝา ยปกครองหรื อ ตํา รวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา

๑๘๑

หมวด ๑๑
หนังสือรับรองการแจง
-----------------------มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรอง
การแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิน่
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง
ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงใหผแู จงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับการแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง
เจาพนักงานทองถิน่ จะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบตั ิเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับการแจง
ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
เจาพนักงานทองถิน่ ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหการแจงของผูแจงเปนอันสิน้ ผลแตถา ผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กาํ หนดในขอกําหนดของทองถิน่ ตามวรรคหนึง่
มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงา ย
ณ สถานทีท่ ี่ดาํ เนินกิจการตลอดเวลาที่ดาํ เนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีทหี่ นังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น
ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผดู ําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝา ฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ มาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่
ตอไป ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหผูนนั้ หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงาน

๑๘๒
ทองถิน่ ตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลา
ที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
มาตรา ๕๓ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๕๒ ใหทาํ เปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือ
การแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในทีเ่ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลาํ เนาหรือสํานัก
ทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนนั้ ไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปดหนังสือ แลวแตกรณี

หมวด ๑๒
ใบอนุญาต
-------------------------มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองไดรับ
ใบอนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น กํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได
มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น
การขอตอ อายุใ บอนุญ าตจะตอ งยื่น คํา ขอกอ นใบอนุญ าตสิ ้น อายุ เมื่อ ไดยื่น คํา ขอพรอ มกับ เสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความ
ไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่
จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มด ว ยเหตุ ผ ลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น

๑๘๓
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฎวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
มาตรา ๖๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
มาตรา ๖๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

๑๘๔

หมวด ๑๓
คาธรรมเนียมและคาปรับ
--------------------มาตรา ๖๓ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการที่ตองแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูแจงหรือผูไดรับ
ใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ
ยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ
นั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน

หมวด ๑๔
การอุทธรณ
-------------------------มาตรา ๖๖ ใหกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง
หรือมีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูท ไี่ ดรบั คําสัง่
ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

๑๘๕

หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ
-------------------------มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร โดยไมมี
หนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒)
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึง่
หรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

๑๘๖
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒
(๒) หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
หรื อ ขั ด ขวางหรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ เจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕
วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝน
มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผูแทนกรมตํารวจ
(๒)
ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด
บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ า เห็ น ว า ผู ต อ งหาไม ค วรได รั บ โทษถึ ง จํ า คุ ก หรื อ ไม ค วร
ถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย
เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๑๘๗
ถา ผูตอ งหาไมยิ น ยอมตามที่ เปรี ย บเทีย บหรือยิน ยอมแล วไม ชํ า ระเงิน ค า ปรั บภายในกํ า หนดเวลา
ดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป

หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะตอง
ไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้น ประกอบกิจการนั้น
ตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้
แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ
ขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ
มาตรา ๘๗ ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป
แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๘๘ ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมี
คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแตงผมตามมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต
บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒
มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ซึ่งถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะได

๑๘๘
มีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถิ่น หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึง่ เปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม
จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึน้
เพื่อสามารถนํามาปรับใชกบั เหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยทีใ่ นปจจุบนั เปนทีย่ อมรับวาการสาธารณสุข
เปนเรื่องเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน
ยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกีย่ วกับการอนามัยสิง่ แวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่ วกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุง
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายอยางเครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอจุ จาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมายทัง้ สองฉบับ
ดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

