พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ใชอุจจาระเปนปุย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติ แหงชาติ ทําหนาที่รฐั สภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484
(2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495
(3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497
(4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505
(5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2527
(6) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 2480
(7) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
(8) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
สิ่งปฏิกูล หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอืน่ ใดซึ่งเปนสิง่ โสโครก
หรือมีกลิน่ เหม็น
มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลี้ยงสัตวหรือที่อนื่
ที่หรือทางสาธารณะ หมายความวา สถานทีห่ รือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได

อาคาร หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงานหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอืน่ ซึ่ง
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ตลาด หมายความวา สถานทีซ่ ึ่งปกติจัดไวใหผคู าใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว
เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทัง้ นี้ ไมวาจะ
มีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนทีช่ ุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันทีก่ ําหนด
สถานทีจ่ ําหนายอาหาร หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ทีม่ ิใชท่หี รือทางสาธารณะ
ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผซู ื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวา
จะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสาํ หรับการบริโภค ณ ทีน่ ั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
สถานทีส่ ะสมอาหาร หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่
จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึง่ ผูซอื้ ตอง
นําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
ราชการสวนทองถิน่ หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถิน่ อืน่ ทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น ขอกําหนดของ
ทองถิน่ หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึน้ โดยราชการสวนทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิน่ หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรีสาํ หรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิน่ ขององคการปกครองทองถิน่ อืน่ ทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน
ทองถิน่ สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
เจาพนักงานสาธารณสุข หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจ
แตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได

หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล สําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และ
วิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท ี่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ จะกําหนดใหใชบงั คับเปนการทั่วไปทุกทองถิน่ หรือใหใชบังคับเฉพาะ
ทองถิน่ ใดทองถิ่นหนึง่ ก็ได
มาตรา 7 เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใชบังคับในทองถิ่นใด ใหราชการสวนทองถิน่ หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถิน่
นั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปนใหราชการสวนทองถิ่น
ออกขอกําหนดของทองถิน่ หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิน่ ที่ใชบังคับอยูก อนมีกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 6 เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถิน่ นัน้ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได
ขอกําหนดของทองถิน่ ใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใหบังคับตาม
กฎกระทรวงนัน้ ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถิ่น ราชการสวน
ทองถิน่ อาจออกขอกําหนดของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
6 ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา 8 ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความ
เปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัย
มีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหาย
ดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานัน้ ไดตามที่
เห็นสมควร
ถาบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสัง่ ภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสัง่ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนั้น
แทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ และบุคคลซึ่ง
ไดรับคําสั่งดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนัน้

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวา ราชการจังหวัดเพือ่ สั่งให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองทีจ่ ังหวัดนัน้

หมวด 2
คณะกรรมการสาธารณสุข

มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึง่
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูม ีความรูความสามารถหรือประสบการณในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดี
กรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกีย่ วกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งเกีย่ วกับการสาธารณสุข
(3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิน่ ในการออก
ขอกําหนดของ ทองถิน่
(4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิน่ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการทีม่ ีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 11 ในกรณีทปี่ รากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิน่ ซึ่งมี
เขตอํานาจในทองถิน่ ใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ทกี่ ําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่นหรือ

เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนัน้ เพื่อสัง่ ใหราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา 12 กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 13 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 14 ในกรณีทมี่ ีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ ึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึน้ หรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนัน้
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตัง้ ไวแลวนั้นหรือของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ ตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ ระชุม ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 16 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํ มาตรา 15 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 17 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอ ยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วของหรือวัตถุใด ๆ
มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 16 คณะหนึง่ คณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการ
เพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะอนุกรรมการนัน้ ได

หมวด 3
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

มาตรา 18 การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิน่ ใดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นนัน้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึง่ แทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได
มาตรา 19 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
มาตรา 20 เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(1) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย นอกจากในที่
ที่ราชการสวนทองถิน่ จัดไวให
(2) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามทีห่ รือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถกู ตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานทีน่ ั้น ๆ
(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิน่ ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให
ผูรับใบอนุญาตตามาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการที่
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได
(6) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

หมวด 4
สุขลักษณะของอาคาร

มาตรา 21 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือสิ่งหนึง่ สิ่งใดซึ่ง
ตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข เปลีย่ นแปลง รื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งหนึง่ สิ่งใดซึง่ ตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปน
เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถกู ตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
มาตรา 22 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคาเครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว
มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานัน้ ซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษ
ใด ๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยู
อาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา
เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนัน้ หรือใหจัดสิง่ ของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตาม
สมควร
มาตรา 23 ในกรณีทเี่ จาพนักงานทองถิ่นไดออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใด
ดําเนินการตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กาํ หนด เจา
พนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจาย
สําหรับการนัน้
มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูม ากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอ ยูในอาคารนัน้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารทีถ่ ือวามีคนอยูม ากเกินไป ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
ความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุมชนของแตละทองถิน่
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ แลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามประกาศ
นั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด 5
เหตุรําคาญ

มาตรา 25 ในกรณีทมี่ ีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่
ตองประสบกับเหตุนนั้ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(1) แหลงน้าํ ทางระบายน้าํ ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานทีอ่ ื่นใดซึ่งอยูในทําเลไม
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิง่ ใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสาร
เปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอ สุขภาพ
(3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ
การระบายน้าํ การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิง่ มีพษิ ความสั่นสะเทือน ฝุน
ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 26 ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจหามผูหนึง่ ผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในทีห่ รือทาง
สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา
บรรดาถนน ทางบก ทางน้าํ รางระบายน้าํ คู คลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุ
รําคาญ ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุ
รําคาญตาง ๆ ได
มาตรา 27 ในกรณีทมี่ ีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงาน
ทองถิน่ มีอาํ นาจออกคําสัง่ เปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกีย่ วของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญนัน้ ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะ
ใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนัน้ หรือสมควรกําหนดวิธกี ารเพื่อปองกันมิใหมีเหตุ
รําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ ตาม
วรรคหนึง่ และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับ

เหตุรําคาญนัน้ และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนัน้ ขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปน
ตนเหตุหรือเกีย่ วของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนัน้
มาตรา 28 ในกรณีทมี่ ีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นนั้ ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุ
ไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนัน้ หรือสมควรกําหนดวิธกี าร
เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสัง่ ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึง่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจระงับเหตุรําคาญนัน้ และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และ
ถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานทีน่ ั้น
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนัน้
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบคุ คลใดใช
สถานทีน่ ั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิน่ วาไดมกี ารระงับเหตุรําคาญ
นั้นแลวก็ได

หมวด 6
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

มาตรา 29 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิน่ หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชือ้ โรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพืน้ ที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิน่ นั้นเปน
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได
การออกขอกําหนดของทองถิน่ ตามวรรคหนึง่ ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยง
หรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไมเกินจํานวนทีก่ ําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยง
หรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึง่ ก็ได
มาตรา 30 ในกรณีทเี่ จาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในทีห่ รือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา 29
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อ
พนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนนั้ ตกเปนของราชการ
สวนทองถิ่น แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนนั้ หรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจา ยเกิน

สมควร เจาพนักงานทองถิน่ จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนนั้ ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลา
ดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมือ่ ไดหักคาใชจา ยในการขายหรือขายทอดตลาดและ
คาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการ
สวนทองถิ่นตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิน่ พบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได

หมวด 7
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมีการ
ควบคุมภายในทองถิน่ นัน้
(2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ี่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา 33 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ที่ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา 32 (1) ใชบังคับ
หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภททีม่ ีขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม
ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา
56
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิน่ อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิม่ เติมจากที่กาํ หนดไวโดยทัว่ ไปใน
ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา 32 (2) ก็ได
ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

หมวด 8
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

มาตรา 34 หามมิใหผใู ดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 56
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิน่
ไดออก ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึง่ แลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดว ย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจกําหนดเงื่อนไขเปน
หนังสือใหผูจดั ตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
มาตรา 35 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิน่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกีย่ วกับสิง่ ปลูกสรางและสุขลักษณะ
(2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิง่ ของและการอื่นที่เกีย่ วของกับการดําเนิน
กิจการตลาด
(3) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตัง้ ตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยการระบายน้าํ ทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมกี ารปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและ
การปองกันการระบาดของโรคติดตอ
มาตรา 36 ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กาํ หนดไว
ในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 37
มาตรา 37 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาดใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพือ่ ใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติให
ถูกตองเกีย่ วกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใช
กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทัง้ การรักษาความสะอาด
ของภาชนะ น้าํ ใชและของใชตาง ๆ
มาตรา 38 ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิน่ ตามมาตรา 56 ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิน่ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 47 กอนการจัดตั้ง
มาตรา 39 ผูจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารซึง่ ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 56
หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารตามมาตรา 38 ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กาํ หนดไว
ในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 40 หรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
มาตรา 40 เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานทีจ่ ําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสม
อาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํ นาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นดังตอไปนี้
(1) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือ
ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธกี ารจําหนาย
(2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช
จําหนายอาหาร ที่จัดไวสาํ หรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร
(3) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
(4) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร
(5) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผู
ใหบริการ
(6) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร
(7) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ

หมวด 9
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

มาตรา 41 เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชน ทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ ไมวา จะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินคาในทีห่ นึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 56

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีทจี่ ะมีการจัดวางสินคาใน
ที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธกี ารจําหนายสินคาหรือสถานที่จดั วางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
มาตรา 42 ใหเจาพนักงานทองถิน่ ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดบริเวณทีห่ รือทางสาธารณะหรือสวนหนึง่ สวนใดของพืน้ ที่ดงั กลาวเปนเขตหามจําหนาย
หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(2) กําหนดบริเวณทีห่ รือทางสาธารณะหรือสวนหนึง่ สวนใดของพืน้ ที่ดงั กลาวเปนเขตที่หา มจําหนาย
สินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
ในการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ใหเจาพนักงานทองถิน่ ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทาํ
การของราชการสวนทองถิ่นและบริเวณทีจ่ ะกําหนดเปนเขตตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี และตองกําหนด
วันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ
มาตรา 43 เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูช วยจําหนายสินคา
(2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารหรือสินคาอืน่ รวมทัง้ การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าํ ใช และของใชตาง ๆ
(3) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
(4) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา
(5) กําหนดการอื่นทีจ่ ําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ

หมวด 10
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

มาตรา 44 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือใหสง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิน่ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่นนั้
(3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิน่ หรือตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึง่ ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนัน้ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกีย่ วของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 45 ในกรณีทปี่ รากฏวาผูดาํ เนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิน่ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กาํ หนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิน่ มี
อํานาจสั่งใหผดู ําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการ
ดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนเจาพนักงานทองถิ่นจะสัง่ ใหผนู นั้ หยุดดําเนินกิจการนั้นไวทนั ทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถิน่ วาปราศจากอันตรายแลวก็ได

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ ตามวรรคหนึง่ ใหกาํ หนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตาม
สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคาํ สัง่ ใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปน
หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูด ําเนิน
กิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําสั่งนัน้ ไวในที่
เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลาํ เนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนนั้ ไดทราบคําสั่ง
แลว ตั้งแตเวลาที่คําสัง่ ไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา 46 ในกรณีทเี่ จาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝน
ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถิน่ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิน่
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปน
สวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสัง่ ให
ผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนนั้ หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับ
เหตุนนั้ ไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิน่ ทราบ
มาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให
เจาพนักงานทองถิ่นและผูซ ึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

หมวด 11
หนังสือรับรองการแจง

มาตรา 48 การแจงใหเจาพนักงานทองถิน่ ทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา 38 และหนังสือ
รับรองการแจง ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในขอกําหนดของทองถิน่
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถกู ตองตามแบบทีก่ ําหนดในขอกําหนดของทองถิน่ ตามวรรค
หนึง่ ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบตั ิเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถกู ตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากเจาพนักงานทองถิน่ ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิน้ ผล แตถาผู
แจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาทีก่ ําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กาํ หนดในขอกําหนดของ
ทองถิน่ ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 49 ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงา ย
ณ สถานทีท่ ี่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาํ เนินกิจการ
มาตรา 50 ในกรณีทหี่ นังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยืน่ คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา 51 เมื่อผูแจงตามมาตรา 48 ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบคุ คลอื่น
ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
มาตรา 52 ในกรณีทผี่ ูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 48 และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝา ฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ มาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผนู ั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา 48 ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจสั่ง
หามการดําเนินกิจการนัน้ ไวตามเวลาทีก่ ําหนดซึง่ ตองไมเกินสองปก็ได
มาตรา 53 การแจงของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 48 และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 52 ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับ
หนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสัง่ โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนัน้ ไวในที่เปดเผยเห็นได
งาย ณ ภูมิลาํ เนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูน ั้นไดทราบหนังสือดังกลาว
แลวตั้งแตเวลาทีห่ นังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี

หมวด 12
ใบอนุญาต

มาตรา 54 ในกรณีทพี่ ระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํ นาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนัน้ ได
มาตรา 55 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึง่ ปนบั แตวันที่ออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิน่ ที่เปนผูออกใบอนุญาตนัน้
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยืน่ คําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสัง่ ไมตออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กาํ หนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา 56 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ วิธกี ารหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิน่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม
ถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราว
เดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทัง้ แจงความไม
ถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิน่ ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสัง่ ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กาํ หนดใน
ขอกําหนดของทองถิน่
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิน่ ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนัน้ แลวแตกรณี
มาตรา 57 ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงา ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา 58 ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยืน่
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีก่ ําหนดในขอกําหนดของทองถิน่
มาตรา 59 ในกรณีทปี่ รากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํ หนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนัน้ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจสัง่ พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
มาตรา 60 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูร ับใบอนุญาต
(1) ถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่นทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องทีก่ ําหนดไวเกีย่ วกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบตั ิหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน
มาตรา 61 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรบั
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรบั ใบอนุญาตไมยอมรับคําสัง่ ดังกลาว ใหสง คําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในทีเ่ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถอื วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปด
คําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา 62 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 13
คาธรรมเนียมและคาปรับ

มาตรา 63 ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดคาธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 64 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวน
ทองถิน่

มาตรา 65 ในกรณีทมี่ ีขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการที่ตอง
แจงตอเจาพนักงานทองถิน่ กอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผแู จงหรือ
ผูไดรับใบอนุญาตมีหนาทีต่ องเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของ
ทองถิน่ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนัน้ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ําหนด ใหชําระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอก
เลิกการดําเนินกิจการนัน้ กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กาํ หนดไวในขอกําหนดของ
ทองถิน่
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

หมวด 14
การอุทธรณ

มาตรา 66 ในกรณีทเี่ จาพนักงานทองถิ่นมีคําสัง่ ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสามมาตรา 45 มาตรา 48 วรรคหา มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสองหรือ
มีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา 46 วรรคสอง ถาผูท ี่ไดรับ
คําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนนั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสัง่
การอุทธรณตามวรรคหนึง่ ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนัน้ ไวชวั่ คราว
มาตรา 67 การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 66 ใหรัฐมนตรีพจิ ารณาโดยไมชกั ชา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

หมวด 15
บทกําหนดโทษ

มาตรา 68 ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท

มาตรา 69 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึง่ โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 70 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม
มีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึง่ หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 72 ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตาราง
เมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
ผูใดจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึง่ มีพนื้ ที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร โดย
ไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิน่ ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2)
มาตรา 35 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึง่ หมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวในวรรค
หนึง่ หรือในมาตรา 37 หรือมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 74 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27
วรรคหนึง่ หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 75 เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา 24 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกิน หนึง่ พันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝน
มาตรา 76 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่เจาพนักงานทองถิน่ กําหนดไวในใบอนุญาต
ตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา
42 (1) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 78 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 36 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 42
(2) หรือ ขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 79 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 80 ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ ใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65
วรรคสองโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา 81 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 82 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 83 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 57 หรือมาตรา 58 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 84 ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาท
ตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝน
มาตรา 85 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ
ผูแทน กรมตํารวจ
(2) ในเขตจังหวัดอืน่ ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูก ํากับการตํารวจภูธร
จังหวัด
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูก
ฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
สําหรับความผิดทีม่ ีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือ ทัง้ จําทัง้ ปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดดวย
เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่มกี ารเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยนิ ยอมตามทีเ่ ปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป

หมวด 16
บทเฉพาะกาล

มาตรา 86 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลกั ษณะเชนเดียวกับกิจการที่
จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผนู นั้
ประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูทไี่ ดรับใบอนุญาตหรือเปนผูท ไี่ ดแจงและไดรับหนังสือรับรองการ
แจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิน้ อายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการ
ตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ
มาตรา 87 ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการ
แจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา 86 ใหยังคงประกอบกิจการ
ไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 88 ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขซึง่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายืน่ คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยนื่ คําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการได
ตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 89 บรรดากิจการตาง ๆ ทีก่ ําหนดใหเปนกิจการคาซึง่ เปนที่รงั เกียจหรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 และการแตงผมตามมาตรา 31
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ใหถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทัง้ นี้
ภายใตบังคับมาตรา 31 หรือมาตรา 32
มาตรา 90 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติขอบังคับ หรือคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขซึง่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถิ่นหรือคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอจุ จาระเปนปุย พุทธศักราช 2480 ซึ่งเปนกฎหมายที่
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคับมานานแลว แมวา จะไดมี
การแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตกย็ ังไมอาจทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการ
สาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทนั ทวงที
และโดยที่ในปจจุบันเปนทีย่ อมรับวาการสาธารณสุขเปนเรื่องเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอม
ของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกัน
เกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการควบคุมใหมีลกั ษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และ
บทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยาง
เครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ดานการกํากับดูแลและปองกันเกีย่ วกับการอนามัยสิง่ แวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย เสียใหม และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

