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ค�ำน�ำ

  กรมอนามัยได้จัดท�า “คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เล่มนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานและ 
เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ เนื้อหา
ภายในคู ่มือประกอบด้วย ความเป็นมาและหลักการของพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การอธิบายตัวบท
และสารบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
  กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู ่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเป็นประโยชน์
ต่อภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป เพือ่ให้รบัรูส้ทิธแิละหน้าทีใ่นการปฏบิตัใิห้เป็น
ไปตามกฎหมาย อันจะเป็นการคุ ้มครองสิทธิทางสุขภาพและการอนามัย                   
สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
                  
                                         

              
                (นางพรรณพิมล วิปุลากร)

                                        อธิบดีกรมอนามัย
                                   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข



หนำ้            สำรบัญ      

               

บทที่ ๑ ควำมเป็นมำและหลักกำรของพระรำชบัญญัติ

 กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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บทที่ ๑

ควำมเป็นมำและหลักกำร 
ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แต่เดิมพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔  
ได้ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษา ตอนที ่๙๗ ตัง้แต่วนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๔๘๔ 
ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้มีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ให้ตัง้ “กระทรวงสาธารณสขุ” ขึน้ โดยแยกงานสาธารณสขุ 
งานประชาสงเคราะห ์ของกระทรวงมหาดไทยและงานเภสัช 
ของกระทรวงเศรษฐกิจไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยตราพระราชบัญญัติโอนอ�านาจและหน้าที่เน่ืองจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรมใหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นผลให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
สาธารณสุขอีก ๔ ฉบับ โดยฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔ เกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ ส่วนฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นการเปลี่ยนแปลง “อัตราค่าธรรมเนียม” ต่อมา
เหน็ว่าการก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมโดยแก้ไขพระราชบญัญติัเป็นการ
ไม่สะดวกและยุ ่งยาก พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)                  
พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงได้แก้ไขให้การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหลักการนี้ 
ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
   แม้ว ่ากฎหมายจะก�าหนดให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่บทบาทอ�านาจ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ เพื่อมิให้มีผล     
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของ
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ประชาชน เป็นอ�านาจของเจ้าพนกังานท้องถิน่และราชการส่วนท้องถิน่
เป็นส�าคัญ ซึง่กระทรวงสาธารณสขุมบีทบาทค่อนขา้งจ�ากดั กล่าวคือ 
มีอ�านาจในการ
  ๑. ออกกฎกระทรวงเฉพาะที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม              
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม              
ของราชการส่วนท้องถิ่น
  ๒. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้มีอ�านาจหน้าที่ตรวจตรา
ดูแลรับผิดชอบด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  ๓. ก�าหนดให้กิจการบางประเภทเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวน้ี อาจก่อผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัย 
ในบริเวณใกล้เคียง จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ 
ให้ถูกสุขลักษณะ
   ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาทในการก�ากับดูแล 
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิีไ้ด้น้อยและกลไกความสมัพนัธ์ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติก็ไม่ชัดเจน
ประกอบกับบทบัญญัติบางส่วนในพระราชบัญญัติก็ไม ่ทันสมัย  
โดยเฉพาะในส่วนของบทก�าหนดโทษ ระบบการควบคมุก�ากับดแูลและ
การบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้มีการพิจารณายกร่าง            
“พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ....” (ฉบับใหม่) ซึ่งใช้เวลา 
กว่า ๑๐ ปี จงึตราเป็นพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
ที่สุด ซึ่งได้ระบุเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติฯ 
ดังนี้
   “เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
และพระราชบญัญติัควบคมุการใช้อจุจาระเป็นปุย๋ พทุธศกัราช ๒๔๘๐  
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ซึง่เป็นกฎหมายทีม่บีญัญตัเิกีย่วกบัการด�าเนินงาน ควบคมุดแูลในด้าน
สาธารณสุขได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
อีกหลายครั้งก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจรญิก้าวหน้าของสงัคม จ�าเป็นต้องขยายขอบเขตการก�ากับ ดแูล
กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น 
เพือ่สามารถน�ามาปรบัใช้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ได้ทนัท่วงท ีและโดยที่
ในป ัจจุบันเป ็นที่ยอมรับว ่าการสาธารณสุขเป ็นเรื่องเกี่ยวพัน 
กับความเป็นอยู ่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่
บทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวยงัมไิด้ก�าหนดมาตรการก�ากับดูแลและ
ป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เก่ียวกับการ
ควบคุมให้มีลักษณะการก�ากับดูแลและติดตาม ควรปรับปรุงอ�านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบทก�าหนดโทษให้สามารถบังคับให้มีการ
ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครดั ดงัน้ันเพือ่ให้เหมาะ
สมและสอดคล้องกบัสภาพของสังคมปัจจบุนั และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการก�ากับดูแล และป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วย 
การควบคมุการใช้อจุจาระเป็นปุย๋เสยีใหม่และรวมกฎหมายทัง้สองฉบบั
ดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศใช้
ในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที ่๓๙ เมือ่วันที ่๕ เมษายน ๒๕๓๕
   จากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ได้ระบเุหตผุลการปรบัปรงุแก้ไขไว้ใน
หมายเหตทุ้ายพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดงันี้
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   “โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนด 
บทนิยามค�าว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจนซึ่งท�าให้อ�านาจของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ�้าซ้อนกัน  
บทนิยามในเรื่อง “ราชการส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานก�ากับดูแล
ราชการส่วนท้องถิ่น และยังมีหน่วยงานอื่นที่ท�าหน้าที่สนับสนุนและ
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จึงต้องปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้ 
การด�าเนินงานเรื่องการก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อ�านาจ 
แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก�าหนด
วธิกีารในเรือ่งดงักล่าวประกอบกบัมไิด้มบีทก�าหนดโทษในเรือ่งมลูฝอย
ติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ รวมถึงสมควร
ก�าหนดให้อ�านาจรฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสขุ
ออกประกาศเรือ่งทีเ่ป็นรายละเอยีดทางเทคนิควิชาการหรอืเรือ่งทีต้่อง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
   ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นี้ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อ            
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
   ต่อมา ด้วยต้องการเพิม่กลไกในการขบัเคลือ่นและการบงัคบั
ใช้กฎหมาย เพิ่มอ�านาจและมาตรการในการควบคุมเหตุร�าคาญและ 
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้บัญญัติพระราชบัญญัต ิ
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การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ระบุเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
   “เนือ่งจากพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มี
กลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่
โดยตรง ท�าให้การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนมากขึน้ สมควรก�าหนดให้มคีณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ โดยค�านึงถึงหลักการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และก�าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจ�าเป็นมิให้ 
เหตุร�าคาญนั้นเกิดขึ้น อีกตลอดจนก�าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาดต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด ก่อนที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต นอกจากนี้ เพื่ออ�านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และก�าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมทั้ งแก ้ ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษและบทบัญญัติ เ ก่ียวกับ 
การเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”
   ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ 
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๔ ก เมื่อ           
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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หลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ๑. เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ
และการอนามัยสิ่ งแวดล ้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่ งแวดล ้อม 
ซึง่ครอบคลุม ทัง้กจิกรรม การกระท�าทกุอย่าง และกิจการประเภทต่าง 
ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพอนามยัของประชาชน ตัง้แต่
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 
อนัได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร สถานทีส่ะสมอาหาร 
ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์
   ๒. พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการกระจายอ�านาจไปสู่ส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอ�านาจในการ
ออก “ข้อบญัญตัท้ิองถิน่” ซึง่สามารถใช้บงัคบัในเขตท้องถิน่น้ันได้ และ
ให้อ�านาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออก
ค�าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือ
เพกิถอนใบอนญุาต รวมทัง้การเปรยีบเทียบปรบั เป็นต้น ทัง้น้ีโดยถอืว่า
ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึง่น่าจะปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด
   ๓. เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด�าเนินการตาม            
พระราชบัญญัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายจึงก�าหนดให้มี            
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มีอ�านาจ 
ในการตรวจตราให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน 
สิง่แวดล้อมในแง่วชิาการ รวมทัง้เป็นทีป่รกึษา ให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าพนกังาน 
ท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการหรือออกค�าสั่ง เป็นต้น
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   ๔. ก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการสาธารณสขุ” เป็นองค์กรส่วน
กลาง รวมทั้งกรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการควบคุม ก�ากับดูแล และให้การสนับสนุน
การปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแนะแผนงาน 
นโยบาย และมาตรการด้านสาธารณสุขรวมทั้งการออกกฎกระทรวง 
และประกาศกระทรวงแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ             
ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจออกค�าสั่งได้ในกรณีที่เป็นอันตราย             
ร้ายแรงและจ�าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย
   ๕. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะ
กรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่            
เชื่อมโยงการด�าเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขกับองค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ่นเพื่อให ้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ ได ้อย ่าง                      
มีประสิทธิภาพ และมีอ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ          
การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การด�าเนินการตาม
นโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข ให้ความเห็น
และให้ ค�าปรกึษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการออกข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่น สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช
บญัญติั ประสานงาน และพฒันาศกัยภาพในการด�าเนนิการของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
   ๖. พระราชบญัญตันิีใ้ห้สทิธแิก่ประชาชนหรอืผูป้ระกอบการ 
ทีไ่ด้รับค�าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
แล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับค�าสั่งไม่พอใจค�าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ ์
ค�าสั่งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
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เนือ้หำของพระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม
   บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้  
 หมวด ๑    ว่าด้วยเรื่อง บททั่วไป 
 หมวด ๒ ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการสาธารณสุข 
 หมวด ๒/๑ ว่าด้วยเรือ่ง คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัดและคณะ
  กรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
 หมวด ๓    ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 หมวด ๔    ว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของอาคาร
 หมวด ๕    ว่าด้วยเรื่อง เหตุร�าคาญ
 หมวด ๖    ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 หมวด ๗    ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 หมวด ๘    ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่
  สะสมอาหาร 
 หมวด ๙    ว่าด้วยเรื่อง การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 หมวด ๑๐   ว่าด้วยเรือ่ง อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิน่และ
       เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 หมวด ๑๑ ว่าด้วยเรื่อง หนังสือรับรองการแจ้ง
 หมวด ๑๒ ว่าด้วยเรื่อง ใบอนุญาต
 หมวด ๑๓ ว่าด้วยเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 หมวด ๑๔ ว่าด้วยเรื่อง การอุทธรณ์
 หมวด ๑๕   ว่าด้วยเรื่อง บทก�าหนดโทษ
 หมวด ๑๖   ว่าด้วยเรื่อง บทเฉพาะกาล
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 ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงเนื้อหาทั้งหมดของพระราชบัญญัติน้ี อาจแบ่ง
สาระส�าคัญทางกฎหมายออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ๆ คือ
  ๑. ส่วนที่เป็นโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการให้เป็น 
ไปตามพระราชบัญญัติ
  ๒. ส่วนที่เป็นสารบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือก�ากับดูแล
  ๓. ส่วนที่เป็นการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
  ๔. ส่วนที่เป็นมาตรการการควบคุมและบทก�าหนดโทษ



บทที่ ๒

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย

13
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   วิชากฎหมายเป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social  
Science) และไม่มคีวามเป็นเอกเทศต้องผสมผสานกบัวชิาแขนงต่าง ๆ 
มากมาย เช่น รฐัศาสตร์ จติวิทยา เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนวทิยาศาสตร์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์และอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเป็นเครื่อง
มือและหลักปฏิบัติที่จะท�าให้สังคมมนุษย์ด�าเนินไปโดยมีระเบียบ
เรียบร้อยและปกติสุข การศึกษากฎหมายโดยโดดเดี่ยวไม่ค�านึงถึงวิชา
แขนงอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในสังคมที่พัฒนาแล้วเต็มไปด้วย
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ดงันัน้ การศกึษากฎหมายจงึต้องศกึษาวชิาต่าง ๆ  
ด้วยจติใจอนักว้างขวางและเพยีบพร้อมด้วยศลีธรรม รวมทัง้ต้องเอาใจ
ใส่และสนใจต่อเหตกุารณ์บ้านเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศในทกุด้าน

ลักษณะกฎหมำย
   โดยที่กฎหมายแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
 ๑. กฎหมายตามเนื้อความ หมายถึง กฎหมายซึ่งบทบัญญัติ 
มีลักษณะเป็นกฎหมายแท้ ได ้แก ่ ข ้อบังคับของรัฐซึ่งก� าหนด 
ความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ  
ซึ่งแยกองค์ประกอบของกฎหมายตามเนื้อความได้ดังนี้
  ๑.๑ ต้องเป็นข้อบังคับ คือ ต้องมีข้อความบงการให้กระท�าหรือ
ให้งดเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ๑.๒ ต้องเป็นข้อบงัคบัของรฐั มใิช่ของบคุคลหรอืกลุม่องค์กร
ใด ๆ ซึ่ง “รัฐ” หมายถึง ราษฎรที่ถูกรวบรวมอยู่ในอาณาเขตอันหนึ่ง
ภายใต้อ�านาจอธิปไตยของตนเอง ฉะน้ัน การจะเป็นรัฐได้จะต้องม ี
ส่วนประกอบ ๓ ประการ คือ (๑) ราษฎร (๒) อาณาเขต และ (๓)  
มีอ�านาจอธิปไตยของตนเอง คือไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจอธิปไตยของรัฐอื่น 
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 ๑.๓ ข้อบังคับต้องเป็นการก�าหนดความประพฤติ คือ เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการงดเว้นเคลื่อนไหวร่างกายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ล�าพังแต่ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจอย่างเดียว กฎหมายย่อม
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง และอันนี้เองที่ท�าให้กฎหมายแตกต่างกับข้อบังคับ
ของศาสนาและศีลธรรมซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก�าหนดจิตใจด้วย ทั้งนี้มิได้
หมายความว่า กฎหมายจะไม่ค�านึงถึงจิตใจเสียเลย เพราะการกระท�า
เดียวกนัแต่มีเจตนาในจติใจแตกต่างกนักอ็าจผดิกฎหมายโทษหนักเบา
ต่างกัน
  ๑.๔ ข้อบังคับที่ก�าหนดต้องเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจาก
กฎหมายบญัญตัไิว้เพือ่ให้มนษุย์อยูร่่วมกันด้วยความสงบสขุจึงใช้บงัคบั
มนษุย์เท่านัน้ ถ้าสัตว์กระท�าให้มนษุย์ได้รบัความเสยีหาย กฎหมายย่อม
ไม่ลงโทษสตัว์ แต่อาจลงโทษมนษุย์ผูเ้ป็นเจ้าของสตัว์นัน้ได้
  ๑.๕ ข้อบังคับนั้นถ้าฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ 
ซึ่งเรียกว่าสภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมาย เช่น การลงโทษ 
ให้ช�าระค่าเสียหายในการฝ่าฝืนกฎหมายทางแพ่ง หรือให้เสียค่าปรับ 
หรือจ�าคุกในการฝ่าฝืนกฎหมายทางอาญา เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ประการหนึ่งที่ท�าให้กฎหมายแตกต่างจากศีลธรรมและศาสนา
     นอกจากกฎหมายตามเนื้อความซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็น
กฎหมายแท้แล้ว ยังมีข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับ
กฎหมาย แต่มิใช่กฎหมายตามเนื้อความแต่อย่างใด กล่าวคือ 
     ศาสนา คือ กฎ ข้อบังคับที่ศาสนาต่างๆ ได้ก�าหนดไว้ 
เพือ่ให้มนุษย์ประพฤติคณุงามความดีจงึเหมอืนกับกฎหมายในแง่ทีต่่าง 
กเ็ป็นข้อก�าหนดเรือ่งความประพฤติของมนุษย์ แต่ต่างกันตรงทีศ่าสนา
เป็นข้อก�าหนดทีล่งลกึถงึความคดิ จติใจ และไม่มสีภาพบงัคบัทีช่ดัเจน 
หรือเอาจริงเอาจังเหมือนกฎหมาย
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   ศีลธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ว่าการกระท�า
อย่างไรเป็นการกระท�าที่ชอบ การกระท�าอย่างไรเป็นการกระท�าที่ผิด 
คล้ายคลึงกับกฎหมาย คือ ทั้งศีลธรรมและกฎหมายต่างก็ก�าหนด 
ข้อบังคับแห่งความประพฤติด้วยกัน ที่แตกต่างกัน คือ กฎหมายเป็น 
ข้อบังคับของรัฐ แต่ศีลธรรมเกิดจากความรู ้สึกภายในของมนุษย์ 
กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ก�าหนดความประพฤติภายนอกของมนุษย์           
ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�า เพียงแต่คิดในใจกฎหมาย 
ยงัไม่เกีย่วข้องด้วย แต่ศลีธรรมนัน้เพยีงแต่คดิไม่ชอบก็ผดิศลีธรรมแล้ว 
ทัง้นี ้เพราะศลีธรรมมจีดุหมายทีสู่งกว่ากฎหมาย คอื ต้องการให้มนุษย์
พร้อมบริบูรณ์ไปด้วยความดีทั้งในทางร่างกายและจิตใจ แต่กฎหมาย
เพียงด�ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และถ้าฝ่าฝืน 
จะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษโดยรัฐเป็นผู้ก�าหนดสภาพบังคับ  
แต่ศีลธรรมนั้นมนุษย์จะปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดเป็นคน ๆ  
ไป ถ้าฝ่าฝืนย่อมมผีลกระทบทางจติใจของผูฝ่้าฝืนเอง มากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่ความรู้สึกในศีลธรรมของแต่ละคน
    จารีตประเพณี คือ สิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา จารีต
ประเพณีมุ่งถึงสิ่งภายนอกของมนุษย์เท่านั้น เช่น การแต่งตัว วิธีการ
พูด วิธีติดต่อกับบุคคลอื่น รวมถึงวัฒนธรรมด้วย จารีตประเพณ ี
ย่อมเป็นของเฉพาะตัวเพราะเกี่ยวกับว่าเป็นบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ใน
สงัคมใดสงัคมหนึง่ ประกอบอาชีพใดอาชพีหน่ึง ฯลฯ และอาจแตกต่าง
กันตามกาลเทศะ จารีตประเพณีมีความประสงค์จะให้มนุษย์มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันสะดวกและประณีตยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างระหว่างจารีต
ประเพณีกับกฎหมายโดยสรุปก็คือ จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับของ
สังคม ของราษฎรชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือของบุคคลในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 
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แต่กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ และจารีตประเพณีปกคลุมการด�ารง
ชีพทั้งมวลของมนุษย์ ส่วนกฎหมายควบคุมความประพฤติของมนุษย์ 
เพียงบางประการ นอกจากนี้สภาพบังคับก็แตกต่างกัน ถ้าท�าผิดจารีต
ประเพณีจะได้รับการติเตียนจากสังคมเท่านั้น
 ๒. กฎหมายตามแบบพิธี หมายถึง กฎหมายที่ออกมาโดยวิธี
บัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ไม่ต้องค�านึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็น
กฎหมายตามเนือ้ความหรอืไม่ เช่น พระราชบญัญตังิบประมาณประจ�าปี 
แม้ว่าจะเป็น “พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายตาม 
เนือ้ความแต่ประการใด เพราะไม่ใช่กฎข้อบงัคบัก�าหนดความประพฤติ
ของบุคคล ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ กฎหมายตาม
แบบพิธี แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
 ๒.๑ พระราชบัญญัติ
 ๒.๒ พระราชก�าหนด
 ๒.๓ พระราชกฤษฎีกา
 ๒.๔ กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง
 ๒.๕ ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ได้แก่ เทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล, ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร, ข้อบัญญัติเมืองพัทยา)
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แผนภูมิ ๑ แสดงลักษณะของกฎหมำย

ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมายตามเนื้อความ ข้อบังคับ
ที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย

กฎหมายตามแบบพิธี

ต้องเป็น
ข้อบังคับ

ข้อบังคับ
ของรัฐ

ก�าหนด
ความ

ประพฤติ

ศาสนา จารีตประเพณีศีลธรรม

ความ
ประพฤติ
ของมนษุย์

มสีภาพ
บังคับ

๑. พระราชบัญญัติ
๒. พระราชก�าหนด
๓. พระราชกฤษฎีกา
๔. กฎกระทรวง/ประกาศ   
    กระทรวง
๕. เทศบัญญัติ
๖. ข้อบัญญัติจังหวัด
๗. ข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนต�าบล
๘. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
๙. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
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ที่มำของกฎหมำย

 ทีม่าของกฎหมาย หมายถงึ “กฎหมาย” ทีศ่าลจะน�าไปใช้ปรบั

แก่คดีที่เกิดขึ้น ที่มาของกฎหมายตามนัยดังกล่าว จึงแบ่งออกเป็น         

๒ ประการ คือ กฎหมายลายลักษณ์อักษร และกฎหมายจารีต

ประเพณี 

 ๑. กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นไว ้

เป็นข้อบังคับก�าหนดความประพฤติของบุคคลและประกาศให้ราษฎร

ทราบ ส�าหรับประเทศไทย โดยปกติกฎหมายได้ประกาศให้ราษฎร

ทราบใน “ราชกจิจานเุบกษา” กฎหมายลายลกัษณ์อักษรแยกออกเป็น 

๓ ประเภท คือ

    ๑.๑ กฎหมายอันแท้จริง ได้แก่ กฎหมายซึ่งตราขึ้น 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ และพระราช

ก�าหนด ถ้าตราขึน้โดยมีข้อความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ บทบญัญตัิ

นั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้      

    ๑.๒ ข้อบังคบัซึง่ฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้อก โดยอาศยัอ�านาจแห่ง

กฎหมาย ได้แก่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง และค�าสัง่หรอืข้อบงัคบั

ที่ออกตามกฎอัยการศึก ซึ่ งบัญญัติ ได ้ เฉพาะในขอบเขตแห ่ง 

พระราชบัญญัติ หรือพระราชก�าหนด หรือกฎอัยการศึก แล้วแต่กรณ ี

   ๑.๓ ข้อบังคบัทีอ่งค์การปกครองตนเองเป็นผูอ้อกโดยอาศยั

อ�านาจแห่งกฎหมายนัน้ ได้แก่ เทศบญัญตั ิข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร 

ข้อบญัญติัเมืองพทัยา ข้อบญัญติัจงัหวัดและข้อบญัญตัอิงค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่นที่ยกฐานะให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจะออกเกนิกว่าทีก่ฎหมายให้อ�านาจไว้ไม่ได้
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 พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น

โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา               

 พระราชก�าหนด คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น

โดยค�าแนะน�าของคณะรัฐมนตรี

 พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น

โดยค�าแนะน�าของคณะรฐัมนตร ีออกตามรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัิ 

หรอืพระราชก�าหนด ทีม่บีทบญัญตัมิอบให้ฝ่ายบรหิารคอืคณะรฐัมนตรี

ถวายค�าแนะน�าพระมหากษัตริย์ ให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนด

รายละเอยีด เพือ่ด�าเนนิการให้เป็นไปตามรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัิ

หรือพระราชก�าหนดนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

 กฎกระทรวง คือกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช

บัญญัติหรือพระราชก�าหนดได้ออกเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติหรือพระราชก�าหนดนั้น ๆ

 ประกาศกระทรวง คือ กฎหมายซ่ึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 

พระราชบัญญัติหรือพระราชก�าหนดได้ออกเพื่อด�าเนินการให้เป็น 

ไปตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก�าหนดน้ัน ๆ โดยมีขั้นตอนการ

พิจารณาแตกต่างจากกฎกระทรวง
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คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนกำร
บัญญัติ ผู้เสนอ

๑. พระราชบัญญัติ - คณะรัฐมนตรี
- สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร
(ร่างที่เกี่ยวกับ
การเงินต้องได้
รับค�ารับรอง
จากนายก
รัฐมนตรี)

- รัฐสภา (สภา
ผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา)

- พระมหากษัตริย์ - - ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา

ผู้พิจำรณำ ผู้ตรำ
ประเภท

ผู้อนุมัติ/ 
ผู้ให้ควำม
เห็นชอบ

วิธีกำร
ประกำศใช้

ตำรำง ๑ แสดงขั้นตอนกำรบัญญัติหรือกำรออกกฎหมำยแต่ละประเภท

 เทศบญัญตั ิคอื กฎหมายซึง่เทศบาลออกเพือ่ใช้ในเขตเทศบาล

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร คือ กฎหมายซึ่งกรุงเทพมหานคร

ตราขึ้นเพื่อใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ข้อบญัญตัเิมอืงพทัยา คอื กฎหมายซึง่เมอืงพทัยาตราขึน้เพือ่ใช้

ในเขตเมืองพัทยา

 ข้อบัญญัติจังหวัด คือ กฎหมายซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ออกเพื่อใช้ในเขตจังหวัด 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล คือ กฎหมายซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต�าบลออกเพื่อใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
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คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. กฎกระทรวง - รัฐมนตรีผู้จะ
รักษาการฯ

- คณะรัฐมนตรี - รัฐมนตรี
ที่รักษาการฯ

- - ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ขั้นตอนกำร
บัญญัติ ผู้เสนอ ผูพ้จิำรณำ ผู้ตรำ

ผู้อนุมัติ/ 
ผู้ให้ควำม
เห็นชอบ

วิธีกำร
ประกำศใช้

๒. พระราชก�าหนด

๓. พระราช
กฤษฎีกา

- รัฐมนตรีผู้จะ
รักษาการฯ

- รัฐมนตรีที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือที่รักษา
การฯ

- คณะรัฐมนตรี

- คณะรัฐมนตรี

- พระมหากษัตริย์

- พระมหากษัตริย์ -

- เมื่อเปิดสภา
ต้องขอ อนุมัติ
ต่อรัฐสภาโดย
ไม่ชักช้า 
(ม.๑๗๒ ตาม
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 
๒๕๖๐)
- กรณีเกี่ยวกับ
ภาษีอากรต้อง
เสนอตอ่รฐัสภา
ภายใน ๓ วัน 
หลังประกาศ 
(ม.๑๗๔ ตาม
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณาจักรไทย
พุ ท ธ ศั ก ร า ช 
๒๕๖๐)

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ประเภท
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คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. ประกาศ
กระทรวง

๖. ข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร

๗. เทศบัญญัติ

๘. ข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา

๙. ข้อบัญญัติ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

- รัฐมนตรีผู้จะ
รักษาการฯ

- ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภา  
กรุงเทพมหานคร

- นายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภา 
เทศบาล

- นายกเมือง
พัทยา
- สมาชิกสภา
เมืองพัทยา

- นายกองคก์าร
บริหารส่วน
จังหวัด
- สมาชิกสภา
องคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด

- สภาองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น
จังหวัด

- นายกองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด

-  โดยความ
เห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

- สภาเมือง
พัทยา

- นายกเมืองพัทยา - โดยความเหน็
ชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ชลบุรี

- ประกาศที่ศาลา
ว่าการเมืองพัทยา
แล้ว ๓ วัน

- ประกาศที่
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้ว 
๑๕ วัน เว้นแต่
กรณีฉุกเฉินอาจ
บังคับใช้ได้ใน
วันถัดจาก
วันประกาศนั้น

- รัฐมนตรี
ที่รักษาการฯ

- สภากรุงเทพ

มหานคร

- สภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี

- ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร
หรือ ประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร 
(กรณีที่ผู้ว่าฯ ไม่  
ด�าเนินการ)

- โดยความเห็น
ชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
(บางกรณีต้องให้
ร.ม.ว.มหาดไทย
เห็นชอบ)

-  ประกาศไว้ โดย 
เปิดเผยที่ส�านักงาน
เทศบาล แล้ว ๗ วัน 
เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน
อาจบังคับใช้ได้ทันที
ในวันที่ประกาศ

- รัฐมนตรี
ที่รักษาการฯ

-

-

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ขั้นตอนกำร
บัญญัติ ผู้เสนอ ผู้พิจำรณำ ผู้ตรำ

ประเภท

ผู้อนุมัติ/ 
ผู้ให้ควำม
เห็นชอบ

วิธีกำร
ประกำศใช้
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ขั้นตอนการ
บัญญัติ ผู้เสนอ ผู้พิจารณา ผู้ตรา

ประเภท

ผู้อนุมัติ/ 
ผู้ให้ความ
เห็นชอบ

วิธีการ
ประกาศใช้

๑๐. ข้อบัญญัติ
องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล

- นายก อบต.
- สมาชิกสภา 
  อบต.

- สภา อบต. - นายก อบต. - โดยความ
เห็นชอบของ
นายอ�าเภอ

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

 ๒. กฎหมายจารตีประเพณี เป็นกฎหมายทีม่ไิด้เป็นลายลกัษณ์
อักษร แต่เป็นกฎหมายที่ราษฎรรู้สึกกันทั่วไปว่าเป็นกฎหมายและรัฐ 
ได้ใช้บงัคบัเช่นว่านีเ้สมือนกฎหมายในรปูลกัษณ์เดยีวกันตลอดมา และ
ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติภายหลัง บัญญัติแย้งหรือ 
ขัดกับกฎหมายจารีตประเพณีเช่นว่านั้น
 ยกตัวอย่างเช่น การชกมวยบนเวทีราชด�าเนิน ถ้านักมวย
ชกมวยภายใต้กติกาการชกมวยแม้จะท�าให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บหรือถึงแก่
ความตาย ก็ไม่มีใครรู้สึกว่านักมวยมีความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย หรือ
ฐานฆ่าคนตาย นอกจากนี้กรณีที่แพทย์ตัดแขนตัดขาคนไข้ โดยความ
ยนิยอมของคนไข้ย่อมไม่มีความรูสึ้กว่าแพทย์ท�าผดิฐานท�าร้ายร่างกาย
จนรับอันตรายสาหัส ทั้งที่มิได้มีกฎหมายใดอนุญาตให้นักมวยหรือ
แพทย์ท�าได้ จึงอธิบายได้ว่าการที่กระท�าเช่นนี้ไม่เป็นความผิดอาญา 
เพราะกฎหมายจารีตประเพณีอนุญาตให้ท�าได้
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กฎหมายอันแท้จริง

ที่มาของกฎหมาย

กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี

พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง/
ประกาศกระทรวง

เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
กรงุเทพมหานคร

ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา

ขอ้บญัญตัอิงคก์าร
บริหารส่วนต�าบล

ค�าสั่ง/ข้อบังคับ
ตามกฎอัยการศึก

ข้อบังคับซึ่งฝ่าย
บริหารออกโดย

อ�านาจแห่งกฎหมาย

ข้อบังคับซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออก
โดยอ�านาจแห่งกฎหมาย

แผนภูมิ ๒ แสดงที่มำของกฎหมำย





บทที่ ๓

โครงสร้ำงอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

27
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 ในการบังคับใช ้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายได้ก�าหนดโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ขององค์กร 
ส่วนราชการต่างๆ และบุคคล ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีลักษณะที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ได้กระจายอ�านาจ 
ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ลงสู่หน่วยงานในระดับ 
ท้องถ่ินซึง่ถอืว่าเป็นหน่วยงานทีใ่กล้ชดิประชาชนมากทีส่ดุ และก�าหนด
ให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นผูก้�าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีปฏิบติั 
เพื่อการสนับสนุนและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีเจ้าพนักงานสายวิชาการ 
ซึง่เรยีกว่า “เจ้าพนกังานสาธารณสุข” เป็นผูต้รวจตราดแูลและวนิิจฉยั
ทางวิชาการ
 ซึง่อ�านาจหน้าทีข่ององค์กร บคุคลผูด้�ารงต�าแหน่งและหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังต่อไปนี้
๑. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ก�าหนดให้เป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ�านาจในการ 
 ๑.๑ แต่งตั้ง “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” ตามมาตรา ๕  
(ดูรายละเอียดในข้อ ๗ )
 ๑.๒ แต่งตั้ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ให้เป็นกรรมการสาธารณสุข           
ตามมาตรา ๙ ซึง่จะมวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละ ๒ ปี และผูท้ีพ้่นจาก
ต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามมาตรา ๑๒
 ๑.๓ ออกกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งก�าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ตามมาตรา ๕
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 ๑.๔ ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรการโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสขุ ตามมาตรา ๖ 
วรรคแรก และออกประกาศกระทรวงตามที่กฎกระทรวงดังกล่าว
ก�าหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง
 ๑.๕ อนุ มั ติ ให ้ ใช ้ข ้อบัญญัติท ้องถิ่นที่ขัดหรือแย ้ง กับ 
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ซึ่งมีความจ�าเป็นหรือมีเหตุผลเป็น
พิเศษเฉพาะท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขแล้ว ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
 ๑.๖ พิจารณาก�าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ รวมทั้ง 
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสั่งเกี่ยวกับการ
สาธารณสขุโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสาธารณสขุ ตามมาตรา 
๑๐ (๑) และ (๒)             
 ๑.๗ ออกกฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการให้บรกิาร
ในการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
 ๑.๘ ออกประกาศกระทรวงโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก�าหนดจ�านวนคนต่อจ�านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคน
อยู่มากเกินไป ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
 ๑.๙ ออกประกาศกระทรวงก�าหนดเหตุอื่นใดเป็นเหตุร�าคาญ 
ตามมาตรา ๒๕ (๕) 
 ๑.๑๐ ออกประกาศกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ ตามมาตรา ๒๘/๑
 ๑.๑๑ ออกประกาศกระทรวงโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก�าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามมาตรา ๓๑
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 ๑.๑๒ ออกประกาศกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของกิจการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๕๔ 
วรรคสอง
 ๑.๑๓ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามมาตรา ๖๖/๑ (๓)
 ๑.๑๔ ออกประกาศกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ในการเปรยีบเทยีบปรบัของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ตามมาตรา ๘๕ 
วรรคสี่
 ๒. คณะกรรมกำรสำธำรณสุข (คสธ.) ซ่ึงประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ปลัดกรงุเทพมหานคร นายกสมาคมสนันิบาตเทศบาล
แห ่งประเทศไทย นายกสมาคมองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย และผู้ทรงคณุวุฒิอกีไม่เกนิสีค่นซ่ึงรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้ี
ความรูค้วามสามารถหรอืประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสขุ 
การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ              
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามมาตรา ๙              
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน
 กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา ๑๐ ดังนี้
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 ๒.๑ เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรใีนการก�าหนดนโยบาย แผนงาน 
มาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข  และพิจารณาให้ความเห็น               
ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัและค�าสัง่เก่ียวกบัการสาธารณสขุ
 ๒.๓ ให้ค�าแนะน�าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และ 
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ๒.๔ ให้ค�าปรกึษา แนะน�าแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ในการปฏบิตักิาร
ตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒.๕ ก�าหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการ
และราชการส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนินการตามพระราชบญัญตัิ
นี้
 ๒.๖ ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มี
อ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
 ๒.๗ ติดตามและประเมินการด�าเนินการของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่กฎหมายก�าหนดไว้
  ๒.๘ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการฯ ว่า ราชการส่วน 
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอ�านาจในท้องถิ่นใดไม่ด�าเนิน
การตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยไม่มเีหตผุล
อันสมควร ให้คณะกรรมการฯ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๑               
แจ้งต่อผู้มีอ�านาจก�ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น
หรอืเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เพือ่สัง่ให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่หรือ
แก้ไขการด�าเนนิการให้เป็นไปโดยถกูต้องภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
 ๒.๙ มีอ�านาจตามมาตรา ๑๖ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพือ่พจิารณาหรอืปฏิบตักิารตามทีค่ณะกรรมการสาธารณสขุมอบหมาย 
 ๒.๑๐ ออกประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขตามมาตรา 
๑๗/๔ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขส�าหรบัการแต่งตัง้ วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล กรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑๑ ออกประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขตามมาตรา 
๖๖/๑ วรรคสาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส�าหรับการ
แต่งต้ัง วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรสูงสุด 
ทีจ่ะพจิารณาแนวทาง นโยบาย แผนงาน และมาตรการ รวมทัง้ก�าหนด
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และทีส่�าคญัคอื มอี�านาจในการให้ค�าแนะน�าและ
ควบคุมสอดส่อง ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วน 
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ดูแผนภูมิแสดงอ�านาจหน้าที่                
และความสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขกับ                           
คณะกรรมการสาธารณสุข)
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๑. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ม.๙)
๒. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (ม.๕)
๓. ออกกฎกระทรวงก�าหนด 
    ค่าธรรมเนียม (ม.๕)
๔. ออกกฎกระทรวงก�าหนดภารกิจอื่น 
    เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ม.๕)
๕. ออกประกาศก�าหนดเรื่อง
    เหตุร�าคาญ (ม. ๒๕(๕))
๖. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ
    คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
    (ม.๖๖/๑ (๓)) 
๗. ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์
    พื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ (ม.๒๘/๑)
๘. ออกประกาศหลักเกณฑ์กิจการ 
    ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
    ประชาชน (ม.๕๔ ว.สอง)
๙. ออกประกาศหลักเกณฑ์การ
    เปรียบเทียบ (ม.๘๕ ว.สี่)

๗. ออกกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐาน  
    หลักเกณฑ์ และออกประกาศ   
    ภายใต้กฎกระทรวง (ม.๖)
๘. ออกประกาศเรื่อง 
    - จ�านวนคนต่อพื้นที่ของอาคาร  
     ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป 
     (ม.๒๔)
     - กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
       สุขภาพ (ม.๓๑)
๙. ก�าหนดนโยบาย แผนงาน   
    มาตรการสาธารณสุข (ม.๑๐(๑))
๑๐. ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ  
      ข้อบังคับและค�าสั่ง (ม.๑๐(๒))
๑๑. พิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อก�าหนด
      ท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งต่อ 
      กฎกระทรวง (ม.๑๗)

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

๑. ให้ค�าแนะน�า
๒. ให้ความเห็น
๓. ให้ความเห็นชอบ

รายงาน

แผนภูมิ ๓  แสดงอ�ำนำจหน้ำที่และควำมสัมพันธ์ของ
      รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขกับคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
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คณะกรรมการสาธารณสุข

คสจ. / คสก.

สอดสอ่งหรอืก�ากบัดแูล/
สนับสนุน/เป็นที่ปรึกษา

ราชการส่วนท้องถิ่น/
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เมื่อพบว่าไม่ด�าเนินการตาม
อ�านาจหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล

ผู้มีอ�านาจควบคุมดูแล
การปฏิบัติราชการ

ในการปฏิบัติการ
ตาม พ.ร.บ.

ในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

สั่ง
แจ้ง

ม.๑๗/๓ (๒)

ม.๑๑

๔. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา

๕. ควบคุม/สอดส่อง

๖. ก�าหนดโครงการ
    ประสานงาน

๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ส่วนราชการอื่น

๘. ติดตามและประเมิน
ผลการด�าเนินงาน
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 ๓. คณะอนุกรรมกำร หมายถึง คณะบุคคลที่คณะกรรมการ

สาธารณสุขได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

สาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา ๑๖ รวมทัง้คณะบคุคลทีค่ณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร              

และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย โดยให้น�ามาตรา ๑๕ และ 

มาตรา ๑๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย

 ๔. อธิบดีกรมอนำมัย ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในคณะกรรมการสาธารณสขุจงึมบีทบาทเป็นแกนส�าคญัในการผลกัดนั

ให้คณะกรรมการสาธารณสุขด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิผล โดยอธิบดีกรมอนามัยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารกฎหมาย

สาธารณสุข กรมอนามัย” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรรองรับการด�าเนินงาน               

ดังกล่าว

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘  

ยงัได้ให้อ�านาจแก่อธบิดกีรมอนามยัในการออกค�าสัง่ให้เจ้าของวตัถหุรอื

บคุคลซึง่เกีย่วข้องกบัการก่อให้เกดิความเสยีหาย ระงบัการกระท�าหรอื

กระท�าการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตาม

ที่ เ ห็นสมควร ในกรณีที่ เกิดหรือมี เหตุอันควรสงสัยว ่าจะเกิด 

ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ

ด�ารงชพีของประชาชนซึง่จ�าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนซ่ึงสามารถ

ใช้อ�านาจนี้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศ และถ้าผู้ที่ได้รับค�าสั่งไม่ปฏิบัติ

ตามก็สามารถสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าด�าเนินการแก้ไขได้ 

โดยผู้กระท�าต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 นอกจากนี ้มาตรา ๘/๑ ได้ก�าหนดให้อธบิดกีรมอนามยัสามารถ

มอบหมายคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาออกค�าสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (อธิบดี

กรมอนามัยได้มอบอ�านาจให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดออกค�าสั่งตาม 

มาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตันิีต้ามค�าส่ังกรมอนามยัที ่๑๐๓๒/๒๕๔๗ 

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗) โดยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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*กรณีที่เกิด/มีเหตุอันควรสงสัย 
 จะเกิดความเสียหายร้ายแรง
 และจ�าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

อธิบดีกรมอนามัย มีอ�านาจ
ออกค�าสั่ง (ม.๘)

ตรวจสอบข้อ
เท็จจริง/ให้
ความเห็นกรณีที่ผู้รับค�า

สั่งไม่ปฏิบัติ
ตามค�าสั่ง (ม.๘)

กรณีเหตุเกิดที่
ต่างจังหวัด

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ด� า เ นิ น ก า ร
แก้ไขแทน (โดย
ผู้กระท�าเสียค่า
ใช้จ่าย)

เพื่อแก้ไข/
ป้องกันเหตุนั้น

กรณเีหตเุกดิ
ที่กรุงเทพแจ้ง สั่ง

สั่ง

มอบ
ม.๘/๑

คสจ./คสก.

เจ้าของ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ระงับการ 
กระท�าหรือ
ให้ท�าการ

แผนภูมิ ๔ แสดงอ�ำนำจของอธิบดีกรมอนำมัยตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  

    พ.ศ. ๒๕๓๕
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 ๕. รำชกำรส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต�าบล 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ มีอ�านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น              
ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ�านาจไว้               
เพื่อใช้บังคับในเขตอ�านาจของท้องถิ่นนั้น
 ซึ่ง “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ตามมาตรา ๔ หมายถึง ข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือ 
ข้อบังคับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตามอ�านาจของกฎหมาย 
ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยมีขั้นตอน
การเสนอร่างการพิจารณาและการประกาศใช้ ตามที่ได้เสนอไว้แล้ว  
ในบทที่ ๒
 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อ�านาจ
แก่ราชการส่วนท้องถิน่ในการออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ ในเรือ่งต่อไปน้ีคอื 
 ๑) เรือ่งการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๑) - (๖)
 ๒) เรือ่งการก�าหนดเขตการเล้ียงหรอืปล่อยสตัว์ ตามมาตรา ๒๙
 ๓) เรื่องการก�าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้อง
ควบคุมในท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ทั่วไปตามมาตรา ๓๒ (๑) – (๒)
 ๔) เรื่องสุขลักษณะของตลาด ตามมาตรา ๓๕ (๑) – (๔)
 ๕) เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารตามมาตรา ๔๐ (๑) – (๗)
 ๖) เรื่องสุขลักษณะของการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะตามมาตรา ๔๓ (๑) – (๕)
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 ๗)  เรือ่งแบบหนงัสอืรบัรองการแจ้งและวธิกีารแจ้ง ตามมาตรา ๔๘ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการขอใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
 ๘) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก 
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๔ การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๕ 
วรรคสาม การขอรบัใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง
 ๙) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๖๓
 รายละเอียดดูในบทต่อๆ ไป
 ๖. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น (จพถ.) หมายถึง นายกเทศมนตรี
ส�าหรบัในเขตเทศบาล นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัส�าหรบัในเขต
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครส�าหรบัในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขตเมืองพัทยา  
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลส�าหรับเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล 
หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมาย
ก�าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ตามมาตรา ๔ และให้มีอ�านาจ ดังนี้
 ๖.๑ ออกใบอนญุาต และออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งผูป้ระกอบ
กิจการที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งแล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๔๘ ตามล�าดับ
 ๖.๒ ออกค�าสั่งให ้ผู ้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม ่ถูกต ้อง 
ตามกฎหมายให้แก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไข สั่งให้หยุด
กิจการนั้นได้ ตามมาตรา ๔๕
 ๖.๓ ออกค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๖๐
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 ๖.๔ ออกค�าสั่งให้หยุดกิจการกรณีที่ค้างช�าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  
ตามมาตรา ๖๕
 ๖.๕ ออกค�าส่ังให้หยุดกิจการส�าหรับกิจการที่ต้องแจ้งแต่              
ไม่แจ้ง และเคยได้รับโทษมาแล้วยังฝ่าฝืนอีก และถ้าไม่หยุดอาจสั่ง          
ห้ามด�าเนินกิจการนั้นได้แต่ไม่เกิน ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒
 ๖.๖ ออกค�าส่ังให้ผู้ใดหรอืผู้ประกอบกิจการทีป่ฏบิตัไิม่ถกูต้อง
ตามพระราชบญัญตัใินมาตราต่างๆ ของหมวด ๓ ถงึหมวด ๙ เพือ่แก้ไข
หรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระท�าการเพื่อป้องกันเหตุร�าคาญและ 
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อก�าหนดของ
ท้องถิ่น (ดูรายละเอียดในบทที่ ๔)
 ๖.๗ ตรวจตราดูแลกิจการต่าง ๆ ตามอ�านาจในมาตรา ๔๔  
(๑)-(๕) ได้
 ๖.๘ มอี�านาจแต่งตัง้ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็น 
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” ซึ่งจะก�าหนดให้มีอ�านาจ
หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ (๑)-(๕) ทกุข้อหรอืบางข้อ หรอืข้อใดข้อหน่ึงก็ได้
 ๖.๙ มีอ�านาจในการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญตาม
มาตรา ๒๘/๑ ซึ่งเมื่อเหตุร�าคาญดังกล่าวถูกระงับลงแล้ว เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญตามมาตรา 
๒๘/๑ วรรคสาม
 ๖.๑๐ มอบหมาย “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย” ให้มี
อ�านาจเปรียบเทียบตามความในมาตรา ๘๕ วรรคสามและวรรคสี่
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ตำรำง ๒ แสดงรำชกำรส่วนท้องถิ่น/เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเขตอ�ำนำจที่รับผิดชอบ

รำชกำรส่วนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เขตอ�ำนำจที่รับผิดชอบ

๑. เทศบาล

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    (อบจ.)

๒. นายกองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัด

๑. นายกเทศมนตรี ๑. เขตเทศบาล

๒. พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

๓. กรุงเทพมหานคร ๓. ผู้ว่าราชการ
    กรุงเทพมหานคร

๓. เขตกรุงเทพมหานคร

๔. เมืองพัทยา ๔. นายกเมืองพัทยา ๔. เขตเมืองพัทยา

๕. องค์การบริหารส่วนต�าบล  
    (อบต.)

๕. นายกองค์การบริหาร
    ส่วนต�าบล

๕. เขตองค์การบริหาร
    ส่วนต�าบล (อบต.)

๖. องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่กฎหมายก�าหนด

๖. ผู้บริหารองค์การ
    ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๖. เขตองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่กฎหมายก�าหนด

 ๗. เจำ้พนักงำนสำธำรณสุข (จพส.) หมายถึง เจ้าพนักงาน
ซึง่ได้รบัแต่งตัง้จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ให้ปฏบิตักิาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แล้ว 
 ทั้งนี้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม 
อีกได้หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็น      
 ขณะนี ้มีเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 
และส ่วนท ้องถิ่น ซึ่ งจะมีบทบาทส�าคัญในการช ่วยเหลือและ 
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ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ในการปฏบิตักิารให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยกฎหมายได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ดังนี้
 ๗.๑ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่โดยไม่ชักช้า กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร        
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามมาตรา ๑๑
 ๗.๒ กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้มี
อ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ แล้วแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
 ๗.๓ เพือ่ให้สามารถปฏิบตักิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจตามมาตรา ๔๔ ดังนี้
       (ก) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�าหรือแจ้ง              
ข้อเท็จจริงหรือท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด         
เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
       (ข) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�าการ เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราช
บัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่นั้น
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 (ค) แนะน�าให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจ้งหรือ
ตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
 (ง) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสขุภาพของประชาชนเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินคด ีหรอืเพือ่น�าไป
ท�าลายในกรณีจ�าเป็น
       (จ) เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูก
สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร�าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ 
เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ
จ�าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
 ส�าหรบัเขตอ�านาจของเจ้าพนกังานสาธารณสขุแต่ละต�าแหน่ง
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
 ๘. ผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หมายถึง 
ข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่นัน้ ให้มีอ�านาจปฏิบัติการตรวจตรา ก�ากับดแูล ตามมาตรา ๔๔ 
ซึ่งหมายถึง อ�านาจหน้าที่ข้อ (ก)-(จ) ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ในข้อ ๗ นั่นเอง แต่กฎหมายก�าหนดว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะให้
อ�านาจเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ หรือทั้ง ๕ ข้อก็ได้ ดังนั้น               
การแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน            
ท้องถิ่นต้องระบุอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในค�าสั่งแต่งตั้งนั้นด้วย
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(ก)  ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/ออกประกาศ
(ข) ออกใบอนญุาต/หนงัสอืรับรองการแจ้ง
(ค) ออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบการ/บุคคล
     แก้ไขปรับปรุงกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง
(ง) กรณีไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง(ค)อาจสั่งให้
    หยุดกิจการ/พักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
    แล้วแต่กรณี
(จ) เปรียบเทียบคดีในบางคดี (เมื่อได้รับ
    มอบหมายตามมาตรา ๘๕)
(ฉ) อื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.

(ก) เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค�า ท�าค�าชี้แจง หรือส่งเอกสาร
(ข) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น-ตก หรือในเวลาท�าการ 
     เพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือดูหลักฐาน
(ค) แนะน�าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อก�าหนด
     ของท้องถิ่น
(ง) ยึด หรืออายัด สิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อด�าเนินคดี หรือ
    ท�าลายในกรณีที่จ�าเป็น
(จ) เก็บหรือน�าสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยหรืออาจก่อเหตุร�าคาญในปริมาณ
     ที่สมควรโดยไม่ต้องใช้ราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๓) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
    จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(ก) แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ 
ออกค�าสั่งเมื่อพบเห็นการปฏิบัติ
ทีไ่มถ่กูตอ้ง และแจง้ คสจ./คสก.
เพื่อพิจารณาด�าเนินการตาม
มาตรา ๑๑ ด้วย
(ข) ออกค�าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง
ไดใ้นกรณีทีเ่ปน็อนัตรายรา้ยแรง
และต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว
แจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบ

มีอ�านาจหน้าที่

มีอ�านาจหน้าที่ข้อหนึ่งข้อใดหรือ
หลายข้อขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งและ
การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แผนภูมิ ๕ แสดงอ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และผู้ซึ่ง 

     ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจำ้พนักงำนท้องถิ่น
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 ๙. คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (คสจ.) และ                 
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร (คสก.) 
 คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตร
จังหวัด ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นกรรมการ นายกเทศมนตรี จ�านวนหน่ึงคน และนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล จ�านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็น
กรรมการ และในกรณทีีจ่งัหวดัใดมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบ
พเิศษ หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนทีม่กีฎหมายจัดตัง้ขึน้ ให้ผูว่้า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น
กรรมการด้วย กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิซึง่ประธานกรรมการแต่งตัง้จาก
ผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ัง จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ  
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ�านวยการ
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ส�านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู ้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม
กรงุเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมควบคมุมลพษิ ผูแ้ทนรมควบคมุโรค ผูแ้ทน
กรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสรมิการปกครอง 
ท้องถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
และผูแ้ทนส�านกังานอยัการสงูสดุ เป็นกรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 
ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังจากผู ้มีความรู ้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จ�านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการ           
แต่งต้ัง จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ ให้ผู ้อ�านวยการ               
ส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 
ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่ึงคน และให้                       
ผู ้อ�านวยการส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข ้าราชการ 
ในสงักัดส�านกัอนามยักรงุเทพมหานครซึง่รบัผดิชอบงานด้านกฎหมาย
หรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 โดยคณะกรรมการท้ังสองคณะมอี�านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๑๗/๓ 
ในเขตจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
 ๙.๑ ด�าเนินการตามนโยบาย แผนงานและมาตรการตาม  
ม.๑๐ (๑)
 ๙.๒ เสนอความเหน็เกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
 ๙.๓ ให้ค�าแนะน�าแก่ อปท. ในการออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ และ
ให้ค�าปรกึษาหรอืสนบัสนนุ อปท. และเจ้าพนกังานท้องถิน่ในการปฏบิตัิ
การตามพระราชบัญญัตินี้
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 ๙.๔ ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการ            
ด�าเนินการของส่วนราชการและ อปท. ที่เก่ียวข้องตามโครงการ                  
ที่คณะกรรมการก�าหนด โดยเน้นให้ ปชช. มีส่วนร่วมด้วย
 ๙.๕ สอดส่องหรอืก�ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการ
ทีมี่อ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตามกฎหมายเกีย่วกบัการสาธารณสขุ
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
 ๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ๙.๗ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑
 ๙.๘ ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมา 
ให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องหรือวัตถุใด ๆ  
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 ๙.๙ มีอ�านาจตามมาตรา ๑๗/๕ ในการแต ่งตั้ งคณะ
อนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 
 ๙.๑๐ ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ หรอืให้ความเหน็เพือ่ประกอบการ
พจิารณาออกค�าสัง่ของอธบิดกีรมอนามยัตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง และ
มาตรา ๘/๑ โดยไม่ชักช้า
 ๙.๑๑ มอี�านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๑๑ ในการแจ้งต่อผูม้อี�านาจ
ก�ากบัดูแลการปฏิบตังิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) หรอื
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (จพถ.) ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เพื่อสั่งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการ              
ตามอ�านาจหน้าที่
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กรมอนามัย กรมอนามัย

ชมรมสาธารณสุข ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

คสธ.

ประสาน

รายงาน รายงาน

พัฒนาศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพ

ประสาน

ก�ากับ

ก�ากับ

จัดบริการ/ร้องเรียนด�าเนินการ/ร้องเรียน

สร้างความเข้มแข็ง

พฒันาความรอบรูด้า้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ก�ากับ

EHA

ปฎิบัติตาม
อ�านาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่เสนอข้อมูล

แต่งตั้ง   ก�ากับเสนอข้อมูล

คสจ./คสก.
ฝ่ายเลขาฯ

(สสอ.)

คณะอนุกรรมการ

พชอ./พชข.

การคุ้มครองสิทธิทาง
สุขภาพและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมตามกฎหมาย

อปท./กทม.

Active Community

Active Citizens

ฝ่ายเลขาฯ
(หัวหน้ากลุ่มอวล. ในสสจ.)

แผนภูมิ ๖ แสดงกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำย
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 ๑๐. คณะกรรมกำรสรรหำ (ส�ำหรับคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
จังหวัด และคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร)
 จะเห็นได้ว่ากรรมการในบางต�าแหน่งของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทันที แต่ต้องผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาเสียก่อน โดยคณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบดังนี้ 
 คณะกรรมการสรรหาในเขตจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการในสังกัดส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
 คณะกรรมการสรรหาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ ผู ้อ�านวยการส�านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร  
ผู้อ�านวยการส�านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุม
มลพษิ ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผังเมอืง ผูแ้ทนกรมโรงงานอตุสาหกรรม
เป็นกรรมการ ให้ผู ้อ�านวยการส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดส�านักอนามัย
กรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัย            
สิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 ทั้งนี้ การสรรหาและแต่งต้ังนั้นมีหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่
ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การแต่งตั้ง วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด�ารง
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ต�าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล กรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แผนภูมิ ๗ แสดงขั้นตอนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรใน คสจ./คสก.

คณะกรรมการสรรหา

เขตจังหวัด

(๑) กรรมการทีม่สีทิธ ิ(๓ ทา่น) 
เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ

(๒) กรณทีีไ่มส่ามารถใชว้ธิตีาม  
(๑) ใหใ้ชว้ธิอีืน่ทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควร เช่น การประกาศ
รับสมัคร

ผู้วำ่ฯ ลงนำมในค�ำสั่งแต่งตั้ง
(ในนำมผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)
- นายกเทศมนตรี ไม่เกิน ๑ 
ท่าน
- นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล ไม่เกิน ๑ ท่าน
- ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ไม่เกิน ๑ ท่าน

ฝ่ายเลขาฯ คสจ.เสนอราย
ชื่อเข้าสู่ที่ประชุม คสจ.

ผู้วำ่ฯ ลงนำมในค�ำสั่งแต่งตั้ง
(ในนำมประธำน คสจ.)

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๔ ท่าน
- ผู้แทนภาคประชาชน ไม่เกิน 
๒ ท่าน

ด�าเนินการประชุม
เพือ่สรรหากรรมการ

ผอ.ส�านักอนามัย กทม. เสนอรายชื่อ
สู่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

ฝ่ายเลขาฯ คสจ.เสนอรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการสรรหา

กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๗/๑ (๓) กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๗/๑ (๔)

กรรมกำรตำมมำตรำ 
๑๗/๒ (๓)

ด�าเนินการประชุม
เพื่อสรรหากรรมการ

ฝ่ายเลขาฯ คสก.เสนอราย
ชื่อเข้าสู่ที่ประชุม คสก.

ปลัดกทม.ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้ง
(ในนามประธาน คสก.)

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๔ ท่าน
- ผู้แทนภาคประชาชน ไม่เกิน 
๒ ท่าน

ผอ.ส�านักอนามัย กทม. 
ประกาศรบัสมคัรผูแ้ทนภาค
ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตกทม.
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 ๑๑. คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ประกอบด้วย อธิบดี
กรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทน
กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทน
ส�านักงานอัยการสูงสุด เป ็นกรรมการ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้      
ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในด้านการสาธารณสขุและการอนามยั 
สิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ในจ�านวนน้ีให้มีผู้ทรง
คุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน ให้รองอธิบดีกรมอนามัย           
ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
อธบิดกีรมอนามัยแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกรมอนามยัจ�านวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๖๖/๒ ดังนี้
 ๑๐.๑ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งตามมาตรา ๖๖
 ๑๐.๒ มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือสั่งให้
บคุคลดงักล่าวส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
 ๑๐.๓ สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท�าการใด ๆ เท่าที่จ�าเป็น       
เพือ่ประกอบการพจิารณาวินจิฉยัอทุธรณ์
 ๑๒. คณะกรรมกำรสรรหำ (ส�ำหรบัคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อทุธรณ์) ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมอนามยัทีอ่ธบิดกีรมอนามยัมอบ
หมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมควบคมุมลพษิผูแ้ทนกรมปศสุตัว์ 
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตัง้ข้าราชการในสงักดักรมอนามยัจ�านวนหน่ึงคนเป็นกรรมการและ
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เลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ�านวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถ
เสนอรายช่ือผู้ทีส่มควรได้รบัการแต่งตัง้จ�านวนไม่เกนิ ๓ คน ในจ�านวน
นี้ ให้มีรายช่ือจากภาคเอกชนอย่างน้อยหน่ึงคน ซ่ึงเมื่อรวมแล้ว 
จะสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน ๙ คน ทั้งนี้ การสรรหาให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการสาธารณสขุ  
เรือ่ง การแต่งตัง้ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของ
กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รับเรื่องอุทธรณ์

รวบรวมข้อมูล ๓ ฝ่าย

ฝ่ายเลขาวิเคราะห์/ท�าส�านวน

- ผู้อุทธรณ์
- ราชการส่วนท้อง
ถิ่นผู้ออกค�าสั่ง
- ศูนย์อนามัย

เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

เพิกถอนค�าสั่ง ยกอุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ
ผลการพิจารณา

ค�าสั่งชอบด้วยกฎหมาย
ค�าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ร้องต่อศาลปกครอง

แผนภูมิ ๘ แสดงขั้นตอนกำรพิจำรณำอุทธรณ์
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 ๑๓. คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ โดยทั่วไปการเปรียบเทียบคดี
หรือเปรียบเทียบปรับนั้น มักจะให้เป็นอ�านาจของเจ้าพนักงานต�ารวจ  
แต่โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต ้องการให ้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่ง ข้ึน จึงได ้ก�าหนดให้มี 
คณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๘๕ โดยก�าหนด
ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
ในต่างจังหวัด และตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม คณะกรรมการเปรียบเทียบ            
อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเปรียบเทียบปรับได้ด้วย ทั้งนี้ การเปรียบเทียบให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�าหนดตามมาตรา ๘๕             
วรรคสี่ และค่าปรับที่ได้ให้เป็นรายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา ๖๔ โดยรายละเอียดในการเปรียบเทียบปรับ มีดังนี้

พื้นที่ คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ

๑. เขตกรุงเทพมหานคร

๒. เขตจังหวัดต่างๆ

๑. ประกอบด้วย
   - ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
   - ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด
   - ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
   - ขา้ราชการในสงักดักรงุเทพมหานคร
เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วย
เลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน

๒. ประกอบด้วย
   - ผู้ว่าราชการจังหวัด
   - อัยการจังหวัด
   - ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด
   - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นเลขานุการ
   - ข้าราชการในสังกัดส�านักงาน
สาธารณสุขจั งหวัด เป็นผู้ ช่ วย
เลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน

๒. เช่นเดียวกับข้อ ๑.

๑. เปรียบเทียบปรับได้ใน
ทุกความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ 
(กรณีที่ เห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษถึงจ�าคุก
หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง)

อ�ำนำจกำรเปรียบเทียบ

ตำรำง ๓ แสดงอ�ำนำจกำรเปรียบเทียบในเขต กทม. และเขตจังหวัด
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 การเปรยีบเทยีบโดยคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ จะสามารถกระท�า
ได้เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าผู้กระท�าผิดดังกล่าวไม่สมควรได้รับโทษจ�าคุก 
หรือถูกด�าเนินคดีในชั้นศาล ทั้งนี้ การพิจารณาเปรียบเทียบปรับให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการ
เปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

แผนภูมิ ๙ แสดงขั้นตอนกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

(๑) ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ

(๒ )  พบก า ร
กระท�าความผดิ

มาพบ

แจ้งข้อกล่าวหาอปท. 
ด�าเนินการ

ยอมรับผิด ไม่ยอมรับผิด

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)

บันทึกค�าให้การและ
สรุปส�านวน

ด�าเนินคดีในชั้นศาล

ไม่มาพบ

(๓)  รวบรวม
พยานหลักฐาน

(๔) เรียกผู้กระท�า
ความผิดมาพบ

การเปรียบเทียบ

พื้นที่ คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ อ�ำนำจกำรเปรียบเทียบ

๓. เขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้
รับ มอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเปรียบเทียบให้
เปรียบเทียบปรับได้

๓. เฉพาะความผิดที่มีโทษ
ปรับ สถานเดียว หรือมี
โทษจ�าคกุไมเ่กนิสามเดอืน/
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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(๕) คณะกรรมกำร
เปรียบเทียบ (คปท.)

กรณี คปท. ไม่มอบหมาย

ของกลาง

ส่งเรื่อง

ที่เป็นความผิด/
มีไว้ใช้/มีไว้เพื่อ
กระท�าความผิด

ผู้ต้องหาไม่ยินยอม

ฟ้องร้อง ตกแก่แผ่นดิน

ผู้ต้องหายินยอม/รับ

ไม่เป็นความผิด/
ไม่ใช้/ไม่ได้มีไว้เพื่อ
กระท�าความผิดควรถูกฟ้องร้อง

อปท.ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)

ไม่ควรถูกฟ้องร้อง

ช�าระค่าปรับที่ อปท.

ไม่ช�าระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน

อปท.ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)

กระบวนการด�าเนินคดี
ในชั้นศาล

คืนของกลางให้เจ้าของ/
ผู้ครอบครอง

คดีเลิกกัน(๗) บันทึกประวัติ 
ผู้ต้องหา (ปท.๓)

อปท. ออกใบรับเงิน/ใบเสร็จ

เปรียบเทียบ (ปท.๑)

แจ้งผู้ต้องหา

กรณี คปท. มอบหมำย 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย

(ตาม ม.๘๕ วรรคสาม ให้ อปท. ด�าเนินการดังนี้)

(๖) พิจำรณำ
๑. รายงานการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
๒. บันทึกการจับ (ถ้ามี)
๓. บันทึกค�าให้การของผู้ต้องหา
๔. พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบ

หมาย คัดบันทึกประจ�าวัน/
ติดตามความก้าวหน้าผล

การด�าเนินงาน

จังหวัดอื่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัด
• ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด
• อัยการจังหวัด

กรุงเทพมหำนคร
• ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
• ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• ผู้แทนส�านักอัยการสูงสุด
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รำยกำร
คณะกรรมกำร

คณะกรรมการ
สาธารณสุข

- นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดั
- ข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการสังกัด
ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั
ไม่เกิน ๒ คน
- ข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไม่เกิน ๒ คน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เปรียบเทียบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สาธารณสุขจังหวัด 
(คสจ.)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สรรหา
(ส�าหรับ คสจ.)

คณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 
(คสก.)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สรรหา
(ส�าหรับ คสก.)

๗๖ คณะ
(๗๖ จังหวัด)

๑ คณะ

๑ คณะ

ปลัด
กรุงเทพมหานคร

รองปลัด
กรุงเทพมหานคร

ผู้อ�านวยการ
ส�านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

- ผู้อ�านวยการ
ส�านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ข้าราชการสังกัด
ส�านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
๑ คน

นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด

ข้าราชการ
สั งกั ดส� านั กงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

๗๖ คณะ
(๗๖ จังหวัด)

ผู้ว่าราชการจังหวัด - นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด

ข้าราชการสังกัด
ส�านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่ท�างาน
ด้านกฎหมาย 
และอนามัยสิ่ง
แวดล้อมด้านละ 
๑ คน

ข้าราชการสังกัด
กรมอนามัย 
๑ คน
และข้าราชการ
สังกัดส�านัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 
๑ คน

๗๗ คณะ
(กทม. + ๗๖ จงัหวัด)

๑ คณะ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

อธิบดีกรมอนามัย -

-

-

จ�ำนวน
คณะกรรมกำร

ประธำน เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร สำมำรถแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร

ได้รับเบี้ย
ประชุม

ตำรำง ๔ แสดงขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัคณะกรรมกำรภำยใตพ้ระรำชบญัญตั ิ
   กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการ
สรรหา
(ส�าหรับ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์)

๑ คณะ

๑ คณะ

อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรม
อนามัย

ข้าราชการใน
สังกัดกรมอนามัย

รองอธิบดีกรม
อนามัย

ข้าราชการสั งกัด
กรมอนามัย ๒ คน

ข้าราชการใน
สังกัดกรมอนามัย 
๒ คน

รำยกำร
คณะกรรมกำร

จ�ำนวน
คณะกรรมกำร

ประธำน เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร สำมำรถแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร

ได้รับเบี้ย
ประชุม

 ๑๔. ผู้ประกอบกิจกำร/เอกชน/ประชำชน เนื่องจากพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปมักจะ
ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการควบคุมก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและประชาชน เอกชน หรือผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย แต ่อย ่างไรก็ตามเพื่อให ้เกิดความเป ็นธรรม 
แก่ประชาชน และป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อ�านาจโดยมิชอบหรือไม่เป็น
ธรรม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงบัญญัติให้มีหมวด 
๑๔ ว่าด้วยการอุทธรณ์ โดยก�าหนดให้ผู้ใดเมื่อได้รับค�าสั่งจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๖ 
และไม่พอใจค�าสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบค�าสั่ง ซึ่งการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุ
ทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะเห็น
สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๖๖       
วรรคสอง อีกทั้งมาตรา ๖๗ ก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์       
ต้องพิจารณาอุทธรณ์นั้นให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ ์
และค�าสัง่ของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ให้เป็นทีส่ดุ ซ่ึงหมายความว่า  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยตัดสินแล้วถือว่าเป็นการส้ินสุด
การโต้แย้งระหว่างรฐักบัเอกชนโดยการวนิจิฉัยของคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์เท่านั้น ฉะนั้นจึงมิได้ตัดสิทธิเอกชนที่จะร้องขอความเป็นธรรม 
จากศาลปกครอง เอกชนที่ยังไม ่พอใจหรือเห็นว ่าค�าวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นธรรมก็สามารถฟ้องร้องต่อ            
ศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าวินิจฉัยอุทธรณ์               
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เรื่องที่สามารถอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๖๖ ได้แก่
๑. ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
    * เรื่องสุขลักษณะอาคาร ตามมาตรา ๒๑, มาตรา ๒๒
    * เรื่องเหตุร�าคาญ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง,  
 วรรคสาม 
 * เรื่องค�าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง/สั่งให้หยุดกิจการ ตามมาตรา ๔๕
 * เรื่องค�าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล ตามมาตรา ๔๘ วรรคห้า
 * เรือ่งค�าสัง่ให้หยดุกจิการหรอืห้ามด�าเนนิกจิการ กรณีไม่แจ้งตามมาตรา ๕๒
 * เรื่องค�าสั่งให้หยุดกิจการ กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
 ๒ ครั้งตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
 * เรื่องค�าสั่งไม่ออก/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ
 ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
๒. ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ กรณอีอกค�าสัง่ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
 จากบทบาทอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ของบุคคล หรอืองค์กรหรอืหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ทีไ่ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น อาจจะสรปุเป็นแผนภูมโิครงสร้าง อ�านาจ และความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล องค์กรและหน่วยงานได้ดังนี้

กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

ให้ค�าแนะน�า
ให้ความเห็น

“ออก”

มอบหมาย

ยื่นค�าอุทธรณ์

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

แผนภูมิ ๑๐ แสดงกลไกกำรใช้อ�ำนำจตำมกฎหมำย

คณะกรรมการสาธารณสุข

อธิบดีกรมอนามัย (เลขานุการ)
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ถ้ายังฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

ออกค�าสั่งให้แก้ไข
กรณีร้ายแรงและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

(ม.๘ และ ม. ๘/๑)

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

เปรียบเทียบปรับ ด�าเนินคดีทางศาลเจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ได้รับมอบหมาย
(ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมาย)

ผู้ประกอบการ/เอกชน/ประชาชน

แจ้ง

แจ้ง

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

คสจ./คสก.

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

- ตรวจตรา
- แนะน�า
- ออกค�าสั่ง
  กรณีจ�าเป็น

- ตรวจตรา
- แนะน�า

คณะอนุกรรมการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ออกประกาศ
- ออกค�าสั่ง
- อนุญาต/ไม่อนุญาต

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ราชการส่วนท้องถิ่น

แต่งตั้ง - สนับสนุน
- สอดส่องดูแล



บทที่ ๔

สำรบัญญัติด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือก�ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติ

กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม



บทที่ ๔

สำรบัญญัติดำ้นสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือก�ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติ

กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 บทนี้จะได้กล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขอบเขตหรือ
ความครอบคลุมปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ที่ต้องควบคุมก�ากับดูแล ตลอดจนวิธีการและมาตรการในการควบคุม
และก�ากับดูแลในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕
 เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายก็อาจจะสรุป              
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดังนี ้  
 เป้าหมาย = เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านการสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ = เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
กับการด�ารงชีพของประชาชน
 ซึง่พอจะแยกองค์ประกอบของเป้าหมายได้ดงัแผนภมู ิต่อไปน้ี
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แผนภูมิ ๑๑ แสดงเปำ้หมำยและวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป้าหมาย

ด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม    การอนามัยสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การสุขาภิบาลอาหาร

คุ้มครองประชาชน

 ชุมชน            ผู้ประกอบกิจการ

เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ

คนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน

 จากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทีต้่องการคุม้ครองให้ประชาชน ซึง่ในทีน้ี่หมายถงึ ชมุชน (Public) กลุม่
ผู้ประกอบการ (Business operators) และกลุ่มคนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน 
(Workers) ได้อยูใ่น “สภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกับการด�ารงชพี” 
ซึ่งก็คือ สภาวะที่สมดุลขององค์ประกอบ ๓ ประการ คือ สิ่งแวดล้อม 
(Environment) พฤตกิรรม (Behavior) และสิง่ทีท่�าให้เกดิโรค (Agent) 
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งดุลยภาพที่เหมาะ
สมขององค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนี้จะส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อชีวิต
มนุษย์ กล่าวคือ จะส่งเสริมและป้องกันให้มนุษย์มีสุขภาพ (Health)          
ทีด่ ี(ซึง่หมายถงึ คณุภาพทีดี่ทัง้ทางร่างกาย (Physical) ในลกัษณะของ
การมีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค มีความปลอดภัยและความสะดวก
สบายในการด�าเนินชีวิต เป็นต้น ทางด้านจิตใจ (Mental) ในลักษณะ
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ของความมั่นใจ ความพึงพอใจและสบายใจ ไม่ต้องหวาดระแวงต่อ
อันตรายจากสิ่งแวดล้อม สินค้าผลิตภัณฑ์หรืออาหาร หรือจากการใช้
บริการในกิจการต่าง ๆ ทางด้านสังคม (Social) ในลักษณะของการ           
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่รุกล�้าหรือละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันและ             
อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นต้น)
 ทัง้นีเ้พราะองค์ประกอบทัง้ ๓ ประการดงักล่าว เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธ
ไม่ได้ แต่กลับด�ารงอยู่ควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�าวันของมนุษย์เรา กล่าวคือ นับตั้งแต่ตื่นนอน เข้าส้วม อาบน�้า 
ล้างหน้า หุงหาอาหาร ท�ามาหากิน ตลอดจนพักผ่อน นอนหลับ ฯลฯ 
ในทุกกิจกรรมที่ด�าเนินไปล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้            
สิ้นเปลืองไป ไม่ว่าจะเป็นดิน น�้า ลม ไฟ หรือทรัพยากรอื่น ๆ แล้ว
กิจกรรมนั้นก็ก่อให้เกิดผลิตผลทั้งที่เป็นของดี และที่เป็นของเสียหรือ
มลพิษออกมาไม่ว่าจะเป็นของเสีย (อุจจาระ ปัสสาวะ) ขยะมูลฝอย           
น�้าเสีย น�้าทิ้ง ฝุ่น เขม่า เถ้า ควัน เป็นต้น ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะเกิดขึ้น             
มากน้อยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่บัองค์ประกอบด้านพฤตกิรรมของมนุษย์เป็น
ส�าคัญ และเมื่อกล่าวส�าหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 
เช่น การประกอบกจิการประเภทต่าง ๆ  รวมทัง้โรงงานอตุสาหกรรมแล้ว 
ก็ยิ่งเด่นชัดว่ากิจการเหล่านั้นต้องใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมจ�านวนมากเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ที่น�าไปใช้ประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็เกิดมลพิษหรือของเสียที่มีผลก
ระทบต่อการด�ารงชีพของมนุษย์มากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งความรุนแรง
ของผลกระทบจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและพฤติกรรม             
ของผู ้ปฏิบัติและผู ้ประกอบการที่ควบคุมดูแลหรือปฏิบัติงานใช้
เทคโนโลยีนั้น ๆ 
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สิ่งแวดล้อม
สิง่ทีท่�าให้
เกิดโรค

สภาวะที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

มีความสมดุล

แผนภูมิ ๑๒ แสดงดุลยภำพที่เหมำะสมขององค์ประกอบ ๓ ประกำร

พฤติกรรม

 จึงกล่าวได้ว่า ดุลยภาพที่เหมาะสมขององค์ประกอบทั้ง ๓ 
ประการก็คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่ไม่เป็นการท�าลาย
สิ่งแวดล้อมและใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีในการด�าเนินกิจกรรมหรือ
ด�าเนินการผลิต ที่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถควบคุมมลพิษหรือของเสียที่เกิดขึ้นให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จะโดยวิธีการบ�าบัดหรือก�าจัด หรือท�าลาย ฯลฯ 
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ขั้นตอนต้องเป็นไปตาม          
หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ก�าหนดไว้ด้วย

 ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิ “สภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด�ารง
ชพี” หรอื “เกดิดลุยภาพทีเ่หมาะสมขององค์ประกอบทัง้ ๓ ประการ” 
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ  
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(Technical know-how) ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยใีนทางกระบวนการผลติ 
และเทคโนโลยีในการควบคุมของเสียหรือมลพิษที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตนั้น ซึ่งต้องสามารถสรุปเป็น “มาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการ” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบว่า           
การประกอบกิจการหรือกิจกรรมนั้น ๆ จะไม่ก่อให้เกิดสภาวะที่เป็น
อันตรายหรือเป็นพิษ หรือมีผลกระทบต่อการด�ารงชีพของมนุษย์  
ซึ่งกรณีนี้เป็นการพิจารณาในแง่มุมเชิงวิทยาศาสตร์
 เมื่อกล่าวในแง่มุมทางสังคมวิทยา เราคงยอมรับกันว่าการที่
มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม จ�าเป็นต้องมีกฎ กติกา เพื่อความ         
สงบสุขเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะสังคมที่พัฒนาจากชุมชนชนบท
เป็นสังคมเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น หรือจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความหลากหลายในการด�าเนินวิถีชีวิต 
การด�าเนินกิจกรรม หรือการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ มากมาย 
โอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิปัญหาด้านการสาธารณสขุและอนามยัสิง่แวดล้อม
ต่อชมุชน ประชาชนหรอืแม้แต่คนงานและผูป้ระกอบการจึงเป็นเรือ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดกติกาทางสังคมขึ้น ซึ่งเรา
เรียกว่า “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข ดังนั้น “มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ” ทางวิชาการ
ที่กล่าวข้างต้น จึงต้องปรับให้เป็น “ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือระเบียบ            
ข้อบงัคบั” (Provision/Regulation) เพือ่ให้เกิดการบงัคบัให้ผูป้ระกอบ
การหรือคนงานหรือประชาชนปฏิบัติตามข้อบัญญัตินั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ 
“สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ” ของสังคมเป็นจริง
ขึ้นได้ในที่สุด
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มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ

กฎหมาย

ข้อบัญญัติท้องถิ่น/ระเบียบข้อบังคับ

สิ่งแวดล้อม

ร่างกาย

ประชาชน ผู้ประกอบการ

ชุมชน คนงาน

จิตใจ

สุขภาพ

สังคม

สิง่ทีท่�าให้
เกิดโรค

พฤติกรรม

แผนภูมิ ๑๓ แสดงองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของสภำวะควำม
               เป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด�ำรงชีพกับกฎหมำย
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ขอบเขตและควำมครอบคลุมของพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในหมวด ๓ ถึงหมวด ๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมและก�ากับดูแล ซึ่งได้แก่
 หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 หมวด ๔ ว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของอาคาร
 หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุร�าคาญ
 หมวด ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 หมวด ๘ ว่าดว้ยเรือ่ง ตลาด สถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถาน
 ที่สะสมอาหาร
 หมวด ๙ ว่าดว้ยเรือ่ง การจ�าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ
 จะเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สุขลักษณะอาคาร และเหตุเดือดร้อนร�าคาญ
ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมทุกชนิด ทั้งที่เป็นการประกอบกิจการ
ต่าง ๆ และที่เป็นกิจกรรมประจ�าวันในครอบครัว เช่น การเผามูลฝอย
ในบริเวณบ้าน การหุงต้มอาหารในครัว เป็นต้น แต่ส�าหรับกิจกรรมที่
มีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการทั้งในสถานที่เอกชนหรือในที่หรือ
ทางสาธารณะโดยเฉพาะกิจการประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ การเลี้ยง
สัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ยงัถกูควบคมุใหด้�าเนนิกจิการใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือมาตรฐานด้วย ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้
ดังนี้
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หมวด ๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑) ความหมายและขอบเขต  
 จากค�าจ�ากัดความตามมาตรา ๔ ระบุว่า
 “สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น”

การประกอบกิจการทุกชนิด

ต้องด้วยสุขลักษณะ ในเรื่อง

ต้องไม่ก่อเหตุร�าคาญ

ต้องก�าจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

ท่ีต้ัง โครงสร้าง การระบาย
อากาศ แสงสว่าง

กรรมวธิกีารผลติ ปรุง ประกอบ
จ�าหน่าย/เก็บสะสม (อาหาร, 
สินค้า, วัตถุอันตราย)

เคร่ืองมือเครื่องใช้ ภาชนะ
อุปกรณ์

สุขลักษณะส่วนบุคคลของ           
ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องจัดอาคารให้ถูกสุขลักษณะ

กิจการในสถานที่เอกชน
- กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- ตลาด
- สถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
- สถานที่สะสมอาหาร
- กิจการเก็บขนก�าจัดสิ่ ง 
ปฏิกูล มูลฝอย

กิจการในที่หรือ
ทางสาธารณะ
- การจ�าหน่ายสินค้า
- การเลี้ยง /ปล่อยสัตว์

แผนภูมิ ๑๔ แสดงขอบเขตเนื้อหำควำมครอบคลุมของพระรำช
               บัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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 “มลูฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิค้า 
เศษวตัถุ ถงุพลาสตกิ ภาชนะทีใ่ส่อาหาร เถ้า มลูสตัว์ ซากสตัว์ หรอืสิง่อืน่
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ล้ียงสตัว์ หรอืทีอ่ื่น และหมายความ         
รวมถึงมูลฝอยตดิเช้ือ มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน”
 ซึง่จะเหน็ได้ว่า ส่ิงปฏิกลูนัน้ครอบคลมุถงึน�า้เสยีทีเ่กิดจากครวั
เรือนหรือสถานประกอบการด้วย แต่มูลสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก และมี
กลิ่นเหม็นนั้นถือได้ว่าเป็นมูลฝอย เพราะว่าในค�าจ�ากัดความของ
มูลฝอยระบุไว้ชัดเจน มูลฝอยอันตรายจากชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้า
นีออน ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ เป็นต้น มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจาก         
สถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเศษวัตถุ พลาสติก เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว             
ตลอดจนเศษผ้าซับเลือด ซับแผลและอื่น ๆ ก็นับว่าเป็นมูลฝอยด้วย 
 ส�าหรับเศษสินค้าหรือวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม           
ก็นับว่าเป็นมูลฝอยตามค�าจ�ากัดความเช่นกัน ซึ่งเราอาจแยกได้เป็น ๒ 
ประเภทคือ (๑) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษวัสดุที่ไม่เป็นพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต หรือเศษกระดาษจากส�านักงาน และ (๒) กาก
อุตสาหกรรมที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นมูลฝอยอันตรายชนิดหน่ึง โดยหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มูลฝอยเหล่านี้ก็อยู่
ในการดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ แต่เน่ืองจากเหตผุล ๒ ประการคอื
 (๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘ บัญญัติว่า 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม มอี�านาจตามข้อ ๘ (๕) ก�าหนดมาตรฐาน
และวธิกีารควบคมุการปล่อยของเสยี มลพษิหรอืสิง่ใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม ซึง่เกดิจากการประกอบกจิการโรงงาน ซึง่กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความใน         
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๔ ข้อ ๑๓ 
(๓) ก�าหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ใช้แล้ว  
ทีมี่คณุสมบตัติามทีร่ฐัมนตรกี�าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 - ห้ามมิให้น�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - ต้องแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัชนิด ปรมิาณ ลกัษณะคณุสมบติั
และสถานที่เก็บ วิธีการท�าลาย การเคลื่อนย้าย การขนส่งและอื่น ๆ 
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ซึ่งสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี
ก�าหนด ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารมี
พษิอืน่ ๆ  ตัวท�าละลายทีเ่ส่ือมคณุภาพหรอืไม่ใช้แล้ว และสิง่ปฏกูิลหรอื
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภทหรือ
ชนิด (ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๕  
พ.ศ. ๒๕๓๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒)
 (๒) กากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ หรือที่เรียกว่า สิ่งปฏิกูลหรือ
วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วตามพระราชบญัญตัโิรงงานน้ัน จ�าเป็นต้องก�าจัดด้วยวิธี
การพิเศษที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และต้องใช้งบประมาณในการ            
จัดท�าระบบก�าจัดดังกล่าว ซึ่งโดยศักยภาพของราชการส่วนท้องถิ่น            
ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรองรับภาระหน้าที่นี้ได ้  
 ดงันัน้ ขยะอนัตรายเฉพาะกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นพษิทีเ่กดิจาก
โรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องด�าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และประกาศกระทรวง ฉบบัที ่๒๕ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เรื่องหน้าที่ของผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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โรงงานที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
แต่ส�าหรับขยะทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องด�าเนินการเก็บ ขน
และก�าจัดโดยราชการส่วนท้องถิ่นเว้นแต่ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบ
ให้ผูป้ระกอบการโรงงานด�าเนนิการแทนตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรอื
อนุญาตให้เอกชนด�าเนินการขนและก�าจัดตามมาตรา ๑๙
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(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น             
 (๒.๑) โดยที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ว่า “การเก็บ ขน หรือก�าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” (มาตรา ๑๘) จึงถือได้ว่าการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นภาระของราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง
 (๒.๒) อย่างไรกต็าม กฎหมายยงัได้เปิดช่องไว้ “ในกรณทีีม่เีหตุ
อันสมควร” ราชการส่วนท้องถิ่นอาจด�าเนินการได้ใน ๓ กรณี คือ
         (ก) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอื่นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน (มาตรา ๑๘ วรรคสอง) โดย          

แผนภูมิ ๑๕ แสดงกำรควบคุมดูแลสิ่งปฏิกูล มูลฝอยของรำชกำร
                ส่วนท้องถิ่น กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

สิ่งปฏิกูล มูลฝอย

ขยะทั่วไป

อุจจาระ
ขยะติดเชื้อ

ปัสสาวะ
ขยะอันตราย
จากครัวเรือน

สิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น

อยู่ในการควบคุมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕

อยู่ในการควบคุมของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้าน

เมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

อยู่ในการควบคุมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

กาก
อุตสาหกรรมที่

เป็นพิษ

ขยะอันตราย
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หน่วยงานที่ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวต้องด�าเนินการภายใต้          
การควบคุมดูแลของราชการส ่วนท ้องถิ่น น้ัน และปฏิบัติ ให ้                              
ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ รัฐมนตรีมีอ�านาจในการออกกฎกระทรวง              
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท�างานร่วมกันได้
 (ข) มอบให้บคุคลใดด�าเนนิการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยภาย
ใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๘ วรรคสาม) 
หมายความว่า จะมอบให้สถานประกอบการใดจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยเองก็ได้หรือจะจ้างให้บุคคลหรือเอกชนใดด�าเนินการแทนก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น              
ในด้านสุขลักษณะในการเก็บ ขนและก�าจัด                  
 (ค) อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตด�าเนินกิจการรับท�าการ
เก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้
รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (มาตรา ๑๘ วรรคสาม) 
หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่นจะให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ ด�าเนินการเก็บ ขนหรือก�าจัดโดยคิดค่าบริการจาก
ประชาชนได้ แต่ทั้งนี้เอกชนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์           
วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขนหรือก�าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย            
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น            
ซึง่ รวมทัง้อตัราค่าบรกิารขัน้สงูตามลกัษณะการให้บรกิารทีเ่อกชนน้ัน
จะพึงเรียกเก็บได้ตามมาตรา ๒๐ (๕)             
            ยกตัวอย่างเช่น กรณีกิจการรถบริการสูบสิ่งปฏิกูล      
จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�าเนินการ และจะต้อง
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก�าหนด เช่น การก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรถที่มีสภาพดีอย่างไร 
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ใช้ระบบสูบโดยท่อที่ไม่รั่วซึม มีการปกปิดมิดชิด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น  
มีสถานที่ก�าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบที่ถูกสุขลักษณะ มีการล้างท�าความ
สะอาดรถและท่อสูบด้วยสารเคมีและการฆ่าเชื้อโรค และมีอุปกรณ์
ป้องกันส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บได้ 
เป็นต้น                   
 (๒.๓) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บ ขนและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการ           
ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ดังนี้ (มาตรา ๒๐)   
 (ก) เรื่องการห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือ          
ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วน         
ท้องถิ่นจัดไว้ให้
 (ข) เรื่องการก�าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล (ซึ่งหมายถึงส้วม
หรืออาจหมายรวมถึงทางระบายน�้าทิ้ง หรือน�้าเสีย หรือบ่อดักไขมัน) 
หรือที่รองรับมูลฝอย (หมายถึง ถังขยะ ที่รวบรวมขยะ) ส�าหรับที่หรือ
ทางสาธารณะ และสถานที่เอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงคุณลักษณะของที่
รองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยได้ด ้วย เช ่น ส้วมที่ถูกสุขลักษณะตาม 
กฎกระทรวงก�าหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจ�าหน่ายอาหาร 
และหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงหรือ
ก๊าซส�าหรบัยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕
 (ค) เรื่องการก�าหนดวิธีการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ส�าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 
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กรณีของอาคารชุด ที่พักอาศัย แฟลต อพาร์ทเมนท์ หรือโรงเรียน 
สถาบัน โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ซ่ึงอาจจะมวีธิกีารทีแ่ตกต่าง
กัน
 (ง) เรื่องการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ 
ขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยของราชการส่วนท้องถิน่ หรอืบคุคล
อื่น ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการแทน ซ่ึงต้องก�าหนดใน
อัตราที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และต้องไม่เกิน
อัตราที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออก            
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ          
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อสงัเกต ตามมาตรา ๒๐ (๔) และ (๕) ปรากฏว่า กฎหมายให้
อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิน่เกบ็ค่าบรกิาร การเกบ็ ขน และก�าจัด และ
ต้องไม่เกนิอตัราในกฎกระทรวง แต่ส�าหรบักรณค่ีาบรกิารทีเ่อกชนทีท่�าเป็น
ธรุกิจสามารถเกบ็ค่าบรกิารการเกบ็ ขน และก�าจดั ซึง่อาจเกนิกว่าอตัรา
ในกฏกระทรวงได้ ดงันัน้ ส่ิงทีร่าชการส่วนท้องถิน่ต้องค�านึงถงึในการออก
ข้อบญัญตัเิกีย่วกบัอตัราสงูสดุทีเ่อกชนจะเรยีกเกบ็ได้ กค็อื อตัรานัน้ต้อง 
ไม่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนต่อประชาชน    
 (จ) เรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นต้องก�าหนด เพื่อให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดกว้างไว้ให้เป็นอ�านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่จะต้องมีเหตุผลความจ�าเป็นตามหลักวิชาการ 
 ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทั่วไปนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
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เรยีบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง        
หลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องด้วย ซึง่ข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะต้อง 
ไม่ขัดหรอืแย้งกบักฎกระทรวง เว้นแต่กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นหรอืเหตผุล
พิเศษ ข้อบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุตามมาตรา ๗ จากน้ัน เมือ่ด�าเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ 
ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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ม. ๑๘ วรรคสอง
ด�าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานรัฐ หรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

ม. ๑๘ วรรคสาม
อาจมอบให้บุคคลใด
ด�าเนินการภายใต้

การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ม. ๑๘ วรรคสาม
อาจอนุญาตให้บุคคล

ใด เป็นผู้ด�าเนิน
กิจการเก็บ ขน หรือ
ก�าจัด สิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตาม ม. ๑๙

อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกินกฎกระทรวง เรื่องการห้ามถ่ายเททิ้ง

กรณีที่มีเหตุอันสมควร
เรือ่งการจดัใหม้ทีีร่องรบั

สิ่งปฏิกูล/มูลฝอย

เรื่องวิธีการเก็บ ขน 
และก�าจดัของเจา้ของ/
ผู้ครอบครองอาคาร

หรือสถานที่ใดๆ

หลักเกณฑ์วิธีการ 
เงื่อนไขในการปฏิบัติ
ของผู้ได้รับอนุญาต
และอัตราค่าบริการ

แต่ต้อง
ปฏิบัติตาม

เรื่องอื่นใดที่จ�าเป็น
ต้องก�าหนด

ราชการส่วนท้องถิ่น

เก็บ/ขน/ก�าจัดเอง
โดยเก็บค่าบริการ

ออกข้อบัญญัติ 
ของท้องถิ่น

ภาระหน้าที่หลัก

แผนภูมิ ๑๖ แสดงกำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่นเรื่องกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
       และมูลฝอยตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แผนภูมิ ๑๖ แสดงกำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่นเรื่องกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
       และมูลฝอยตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๔ สุขลักษณะของอำคำร

(๑) ควำมหมำยและขอบเขต  
 ตามค�าจ�ากัดความในมาตรา ๔
 “อาคาร  หมายความว่า ตกึ บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลงัสนิค้า 
ส�านกังาน หรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้อย่างอืน่ ซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รอืเข้าใช้สอย
ได้”
 จะเหน็ได้ว่า ครอบคลมุถงึสิง่ปลกูสร้างใด ๆ  ทีบ่คุคลเข้าอยูห่รอื
เข้าใช้สอยได้ ซึง่ท�าให้คณะกรรมการสาธารณสขุได้วนิิจฉยัว่า “อาคาร
ที่อยู่อาศัยช่ัวคราวของคนงานก่อสร้าง” เป็นอาคารชนิดหนึ่ง ดังนั้น 
ราชการส่วนท้องถิน่จงึมอี�านาจทีจ่ะออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามมาตรา ๒๐ 
(๒) (๓) ให้เจ้าของซึง่หมายถงึ ผูร้บัเหมาก่อสร้าง จะต้องจดัให้มทีีร่องรบั
สิ่งปฏิกูล (ส้วม) มูลฝอย (ถังขยะ) รวมทั้งรางระบายน�า้ทิ้งหรือบ่อดัก
ไขมนัได้ ซึง่เป็นมาตรการทีจ่ะปรบัปรงุการสขุาภบิาลของชมุชนก่อสร้าง
เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงประการหนึ่ง
(๒) กำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
 (๒.๑) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอ�านาจในการควบคุมด้านสุขลักษณะของ
อาคารเท่านั้น (มิได้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงต้องเป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงก็คอื 
ควบคุมการใช้อาคารให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ                         
         (ก) ต้องไม่ท�าให้อาคารหรือส่วนของอาคาร หรือสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มี
สภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย หรือมี
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ลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย (มาตรา 
๒๑)
         (ข) ต้องไม่ท�าให้อาคารมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป            
จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของ
การใช้เป็นที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๒)         
         (ค) ต้องไม่ยอมให้มีคนอยูม่ากเกินไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ “เกณฑ์ก�าหนดจ�านวนคนต่อ
จ�านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป” (มาตรา ๒๔)
 (๒.๒) เมือ่ปรากฏว่าอาคารใดไม่ถกูสขุลกัษณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคารหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับ
อาคารทัง้หมดหรอืบางส่วน ย้ายสินค้า เครือ่งเรอืน สมัภาระ ให้จัดเสยี
ใหม่ แล้วแต่กรณีปัญหา และถ้าเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร            
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งภายในเวลาที่ก�าหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ
ด�าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส�าหรับการนั้น (มาตรา ๒๓)
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ห้ามเจ้าของ/
ผู้ครอบครองอาคาร

๑. ท�าให้อาคาร/ส่วน/
สิ่งที่ต่อเนื่องของอาคาร

ถ้าฝ่าฝืนข้อห้าม

๒. มีสินค้า/เครื่องเรือน/
สัมภาระสิ่งของ

๓. ยอม/จัดให้คนอาศัย
อยู่

ช�ารดุทรดุโทรม
สภาพรกรุงรัง

จพง.ท้องถิ่น ออกค�าส่ังใหแ้ก้ไข/เปลีย่นแปลง/
รื้อถอน/ย้ายหรือจัดเสียใหม่

ถ้าไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

มีอ�านาจเข้าด�าเนินการได้โดย
เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จนอาจเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพของผู้
อยู่อาศัย/เป็น
ที่อาศัยของ
สัตว์ให้โทษ

มากเกินไป ซับ
ซ้อนกันเกินไป

มากเกินไป

แผนภูมิ ๑๗ แสดงกำรควบคุมเรื่องสุขลักษณะของอำคำร
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หมวด ๕ เหตุร�ำคำญ

(๑) ควำมหมำยและขอบเขต  
 แต่เดมิตามพระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ได้
ก�าหนดลักษณะต่าง ๆ  ที่ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมี
ผู้ร้องเรียนก่อน จึงจะด�าเนินการตามกฎหมายได้ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา ๒๕ ว่า          
“ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ๆ  ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ร�าคาญ” แม้จะเป็นเหตทุีย่งัไม่ก่อความเดอืดร้อนเพยีงแต่อาจก่อให้เกิด
และยังไม่มีการร้องเรียนของผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงก็ตาม เมื่อ           
เจ ้าหน้าที่ไปประสบเหตุซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๕ ก็สามารถ               
ด�าเนินการตามกฎหมายได้  
 ลักษณะที่มาตรา ๒๕ ก�าหนดว่าเป็นเหตุร�าคาญนั้นได้แก่
 ๑.๑ แหล่งน�้า ทางระบายน�้า ที่อาบน�า้ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือ
เถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม
หรือหมักหมมส่ิงของ มีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค          
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ                 
 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ�านวนเกินสมควร
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการเลี้ยง
สตัว์ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย กล่าวคอื ต้องขออนุญาตตามหมวด ๗ เรือ่ง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ฝ่าฝืน            
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามหมวด ๖ หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
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หมวด ๖ หรือหมวด ๗ ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถ            
ด�าเนินการโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๙ สั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องเหตุ
ร�าคาญ
 ๑.๓ อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือ
สถานทีป่ระกอบการใด ไม่มกีารระบายอากาศ การระบายน�า้ การก�าจัด
สิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซ่ึงครอบคลุมอาคารที่พัก
อาศัย โรงงานและสถานประกอบการทุกประเภททั้งที่เป็นและไม่เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว
 ๑.๔ การกระท�าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง 
ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณี
อืน่ใด จนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ซึง่หมายถงึ
กิจกรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าของบุคคล กลุ ่มบุคคล              
หน่วยงาน สถานประกอบการหรือโรงงานก็ตาม           
 ๑.๕ เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งเป็นการเปิดช่องไว้ของกฎหมาย กรณีที่ลักษณะของเหตุ
ร�าคาญ ๔ ประการข้างต้นยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งหมดได้            
ก็อาจจะเสนอให้ออกเป็นประกาศกระทรวงเพิ่มเติม โดยอ�านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
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(๓) อาคาร/ โรงงาน/
สถานประกอบการ

(๔) การกระท�าใด

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ไม่ม ีการระบายอากาศ/น�า้ท้ิง
การก�าจัดสิ่งปฏิกูล/สารพิษ
- มี แต่ไม่มีการควบคุมจนเกิด
กลิ่นเหม็น/ละอองสารเป็นพิษ

ให้เกิด กลิ่น เขม่า เถ้า ฝุ่น ละออง 
แสง เสียง รังสี ความร้อน 
ความสั่นสะเทือน สิ่งมีพิษ

จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรือ/อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

แผนภูมิ ๑๘ แสดงลักษณะของเหตุร�ำคำญตำมมำตรำ ๒๕

(๑) จัดท�าทางระบายน�า้/
ที่อาบน�้า/ส้วม/ที่ใส่มูลเถ้า/
สถานที่

- ในท�าเลไมเ่หมาะสม
- สกปรก/หมักหมม

(๒) การเลี้ยงสัตว์ ในที่/โดยวิธีใด/มากเกินไป

จนเกิดกลิ่นเหม็น
ละอองสารเป็นพิษ

แหล่งเพาะพันธุ์ พาหะน�าโรค
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(๒) กำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
 (๒.๑) กฎหมายได้รับรองอ�านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๒๖ ในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือ               
  (ก) ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร�าคาญ รวมทั้งการระงับเหตุ
ร�าคาญด้วย ทั้งในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่เอกชน               
  (ข) ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดูแล ปรับปรุง บ�ารุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน�้า รางระบายน�้า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตน          
ให้ปราศจากเหตุร�าคาญ
 (๒.๒) ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทาง
สาธารณะ กฎหมายตามมาตรา ๒๗ ให้อ�านาจแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ ดงันี้
  (ก) ออกค�าส่ังเป็นหนังสือให้บคุคลทีเ่ป็นต้นเหต/ุเกีย่วข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญ
ภายในเวลาอันสมควร
  (ข) ออกค�าสั่งให้กระท�าการเพื่อป้องกันมิให้เหตุร�าคาญ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยก�าหนดวิธีการไว้ในค�าสั่งระงับเหตุร�าคาญก็ได้
  (ค) ถ้าผูไ้ด้รบัค�าสัง่ไม่ปฏิบตัติามค�าสัง่และเหตรุ�าคาญนัน้
อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับ
เหตุนั้น และจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกก็ได้ โดย         
ผู้ได้รับค�าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
 (๒.๓) ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน กฎหมาย
ตามมาตรา ๒๘ ให้อ�านาจแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่เช่นเดยีวกบักรณข้ีอ (๒.๒) 
ทั้งข้อ (ก), (ข)
  (ค) ถ้าผู้ได้รับค�าสั่งไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง ก็เข้าระงับและ
จดัการตามความจ�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิขึน้อีกกไ็ด้ และถ้าการนัน้เกดิจาก
การกระท�าหรือการละเลย หรือการผ่อนผันของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานทีน่ัน้ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้กต้็องเสยีค่าใช้จ่ายด้วย
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  (ง) กรณีที่เหตุร�าคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชพี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ จนกว่าจะ
เป็นที่พอใจว่าได้ระงับเหตุร�าคาญนั้นแล้ว   
 (๒.๔) ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ หรือ มาตรา 
๒๘ เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจตามมาตรา ๒๘/๑ ประกาศ
ก�าหนดให้บรเิวณดงักล่าวเป็นพืน้ทีค่วบคมุเหตรุ�าคาญ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนดในประกาศกระทรวง รวมทั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่มอี�านาจประกาศก�าหนดการระงบัเหตรุ�าคาญ การจดัการตามความ
จ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต และหากเหตุ
ร�าคาญถูกระงับแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุม
เหตุร�าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า
 ข้อสังเกต
 - มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัติที่รับรองอ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้สั่งให้บุคคลใดระงับเหตุร�าคาญหรือดูแลปรับปรุง บ�ารุงรักษา ถนน         
ทางน�้าและอื่น ๆ ในเขตของตนได้แต่ไม่มีสภาพบังคับโดยตรงเพราะไม่มี
บทก�าหนดโทษไว้ อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจ
ด�าเนินการตามมาตรา ๔๕ ได้ ฐานไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเจ้าพนักงาน               
ท้องถิ่น 
 - กรณีเกดิเหตรุ�าคาญในทีห่รอืทางสาธารณะ ต้องเป็นเหตรุ�าคาญ
ทีอ่าจเกดิอนัตรายร้ายแรงต่อสขุภาพ กฎหมายจงึจะให้อ�านาจในการเข้าไป
ระงบัและจดัการตามความจ�าเป็นได้แต่กรณเีกดิในสถานทีเ่อกชนไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นเหตุท่ีอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ก็มีอ�านาจเข้าไป
ระงับและจัดการในสถานที่เอกชนได้ และถ้าอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
ต่อสุขภาพ กฎหมายยังให้อ�านาจ สั่งห้ามใช้อาคาร/สถานที่ได้ จนกว่าจะ
แก้ไขแล้วเสร็จ
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แผนภูมิ ๑๙ แสดงกำรควบคุมของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในเรื่องเหตุร�ำคำญ

เหตุร�าคาญ

จพง.ท้องถิ่น
มีอ�านาจ

เกดิหรอือาจเกดิขึน้
ในที/่ทางสาธารณะ

สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุ
ระงับ/ป้องกัน

ภายในเวลาที่สมควร

ถ้าไม่แก้ไขและอาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง

ถ้าไม่แก้ไข ถ้าเป็นกรณีที่อาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง

เมื่อมีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพของสาธารณชน

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง 
สถานที่ ระงับแก้ไข

ภายในเวลาอันสมควร

เข้าไประงับ/จัดการได้
โดยเจ้าของ/ผู้ครอบ
ครองถ้าเกี่ยวข้องต้อง

เสียค่าใช้จ่าย

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้
สถานที่นั้นจนกว่าแก้ไขได้

เข้าไประงับ/จัดการได้
โดยบุคคลก่อเหตุเป็น

ผู้เสียค่าใช้จ่าย

(๑) ประกาศก�าหนดพื้นที่
ควบคุมเหตุร�าคาญ

(๒) ประกาศการระงับเหตุ
ร�าคาญตาม (๑) และการ
จัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิด

เหตุร�าคาญในอนาคต
(๓) ประกาศยกเลิกพื้นที่

ควบคุมเหตุร�าคาญตาม (๑) 
โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เหตุ
ร�าคาญได้ถูกระงับลงแล้ว

เกิดขึ้นในสถานที่
เอกชน
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แผนภูมิ ๒๐ แสดงขั้นตอนกำรประกำศพื้นที่ควบคุมเหตุร�ำคำญ

การประกาศก�าหนดให้พื้นที่ใด
เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ 
ต้องมี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

วิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน
สถานการณ์

๑. มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นใน
พื้นที่นั้น

๒. แหลง่ก�าเนดิเหตรุ�าคาญ 
มากกว่า ๑ แหล่งขึ้นไป

๓. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือสภาวะความเป็นอยู่
ของประชาชนจ�านวนมาก
และครอบคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้าง

ต้องปรากฎลักษณะบ่งชี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความ
เปน็อยูท่ีเ่หมาะสมทีค่าดวา่
เป็นผลมาจากเหตุร�าคาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
ไปตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพทีบ่ง่ชีผ้ลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน

พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่าสมควร
ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ
หรือไม่

เห็นว่าสมควรประกาศ
พืน้ทีค่วบคมุเหตรุ�าคาญ

ประกาศพื้นที่ควบคุม
เหตุร�าคาญ (ม. ๒๘/๑)

เหน็วา่ไมส่มควรประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

ระงับเหตุร�าคาญ
(ม.๒๗ หรือ ม. ๒๘)

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันระงับ
เหตรุ�าคาญและการจดัการเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้เีหตรุ�าคาญนัน้
เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ที่ประกาศควบคุมเหตุร�าคาญในอนาคต

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้
ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวทราบ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม ก�ากับ สถาน
ประกอบกิจการ หรือผู้ก่อเหตุร�าคาญให้เป็น
ไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ
โดยไม่ชักช้า

เมื่อเหตุร�าคาญถูกระงับจน
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชน
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หมวด ๖ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

(๑) ควำมหมำยและขอบเขต  
 เน่ืองจากกฎหมายมิได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น
การพจิารณาความหมายและขอบเขตของเรือ่งนีจ้งึต้องใช้ความหมายทัว่ไป
ที่วิญญูชนจะเข้าใจได้ ดังนี้
 ๑.๑ สัตว์ หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตัว์เลีย้งหรอืสตัว์ป่า
หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่คนเราสามารถน�ามาเลี้ยงได้ เพราะถ้าน�ามาเลี้ยง            
ไม่ได้ก็คงไม่มีปัญหาที่จะต้องควบคุม
 ๑.๒ การเลี้ยง หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้น
เจริญเติบโตและมีชวีติอยูไ่ด้ เพ่ือไว้ขายหรอืการค้า หรอืเพือ่พกัผ่อนหย่อน
ใจหรือเป็นงานอดิเรก เช่น การท�าฟาร์ม ไก่ เป็ด หมู โค กระบือ เพื่อขาย 
หรือเลี้ยงปลาตู้ นกพิราบ เพื่อดูเล่น
 ๑.๓ การปล่อย อาจพิจารณาได้ ๒ ข้อ คือ (๑) อาจจะเป็นการ
เล้ียงแบบปล่อย เช่น การปล่อยโคกินหญ้าที่สนาม การปล่อยสุนัขวิ่งเล่น
ในหมู่บ้าน เป็นต้น หรือ (๒) อาจจะเป็นการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ เช่น 
การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยงู เป็นต้น
 ซ่ึงทั้งประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง และการปล่อย
สัตว์ ท่ีจะควบคุมตามบทบัญญัติในหมวด ๖ นั้น จะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาสภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชพีของ
ประชาชนและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์

(๒) กำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
 (๒.๑) กฎหมายได้ให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อก�าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ใน
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เขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่นัน้เป็น “เขตควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อย
สัตว์” ได้ตามมาตรา ๒๙ โดยอาจก�าหนดเป็น
        (ก) เขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์บางชนดิโดยเดด็ขาดหรอื               
       (ข) เขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์บางชนดิเกนิกว่าจ�านวนที่
 ก�าหนดหรือ     
        (ค) เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยต้องอยู่ภายใต้
 มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ซึ่งข้ึนอยู่กับความเจริญของชุมชน ความหนาแน่นของชุมชน 
ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น และลักษณะปัญหาของการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แต่ละประเภท เช่น การเลี้ยงสุกร ในท้องถิ่นที่มีความ
เจริญมีประชากรหนาแน่นแล้ว ราชการส่วนท้องถิ่นอาจประกาศให้พื้นที่
ของท้องถิน่ทัง้หมดเป็นเขตห้ามเลีย้งสกุรโดยเดด็ขาดกไ็ด้ หรอืบางท้องถิน่
อาจจะพจิารณาเหน็ว่าในพืน้ทีท่ีไ่ม่มชีมุชนมากนกักอ็าจประกาศให้เป็นเขต
ให้เลี้ยงสุกรได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕๐ ตัวก็ได้และผู้ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๑๕ ตัว
ขึ้นไปต้องจัดท�าถังหมักแก๊ส (ระบบก�าจัดมูลสุกร) อย่างน้อย ๑ ถังก็ได้ 
เป็นต้น ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพปัญหาของการเลีย้งสตัว์แต่ละประเภทและความ
หนาแน่นของชุมชนนั้นๆ 
 (๒) กรณีทีมี่การปล่อยสตัว์ในทีห่รอืทางสาธารณะหรอืในเขตห้าม
ปล่อยโดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการ          
ตามมาตรา ๓๐ ได้ดังนี้  
        (ก) กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ถ้ามี
เจ้าของมารับภายใน ๓๐ วนั ให้ผู้น้ันเสียค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเลีย้งสตัว์นัน้
ตามท่ีได้ใช้จ่ายจรงิแก่ราชการส่วนท้องถิน่ นอกจากนีย้งัต้องเสยีค่าปรบัอกี
ตามโทษทีก่�าหนดไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคสอง คอืปรบัไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท               
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        (ข) เมื่อพ้นก�าหนด ๓๐ วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น     
        (ค) กรณีที่การกักสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้น
หรอืสตัว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนกังานท้องถิน่จะขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก่อนครบก�าหนด ๓๐ วันก็ได้ แล้วหักค่าใช้จ่าย
และเก็บส่วนที่เหลือแทนสัตว์ได้ เช่น การจับวัวที่เดินอยู่ตามท้องถนน 
ปรากฏว่าขณะทีจ่บันัน้ววัวิง่หนแีละเกดิอบุตัเิหตขุาหัก โดยทีเ่จ้าหน้าทีม่ไิด้
มเีจตนาท�าให้เกดิเช่นนัน้ หากเจ้าพนกังานท้องถ่ินเห็นว่าจะเป็นภาระมาก
ในการดูแลและวัวนั้นอาจตายได้ ก็อาจจะขายเลยก็ได้ เป็นต้น
        (ง) กรณทีีป่รากฏว่า สตัว์นัน้เป็นโรคตดิต่ออนัอาจจะเป็น
อนัตรายต่อประชาชน เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจท�าลายหรอืจดัการตาม
ที่เห็นสมควรได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของ เพราะสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อคงไม่มี
เจ้าของมาแสดงตัว ประกอบกับสัตว์นั้นจะเป็นอันตรายต่อชุมชน
 ข้อสังเกต ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหมวด 
๖ ให้พิจารณาความสอดคล้องของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามหมวด ๗ 
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ด้วย เพ่ือมิให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีความ
ขัดแย้งกันเองในพื้นที่
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แผนภูมิ ๒๑  แสดงอ�ำนำจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรกักสัตว์เร่ร่อน
        ที่ไม่ปรำกฏเจำ้ของ

จพง.ท้องถิ่นมีอ�านาจกักสัตว์ที่ไม่มี
เจ้าของได้เป็นเวลา ๓๐ วัน

กรณีเจ้าของมารับ
ภายใน ๓๐ วัน

เจ้าของต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการเลี้ยงดู

และเสียค่าปรับ

ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของราชการส่วน

ท้องถิ่น

มีอ�านาจท�าลาย
หรือจัดการตาม

สมควร

ขาย/ขายทอด
ตลาดได้

หักเงินค่าใช้จ่าย
เก็บเงินส่วนเหลือ
เป็นเวลา ๓๐ วัน

แทนสัตว์

ถ้ามีเจ้าของมารับ
ให้มอบเงินที่เหลือ

จากค่าปรับ

ถ้าไม่มีผู้ใดมารับให้
เงินนั้นตกเป็นของ

ราชการส่วนท้องถิ่น

กรณีไม่มีผู้ใด
มารับ

กรณีที่อาจเกิดอันตราย
ต่อสัตว์อื่น/ต้องเสียค่า

ใช้จ่ายเกินสมควร

กรณีสัตว์นั้น
เป็นโรคติดต่ออาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน
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หมวด ๗ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

(๑) ควำมหมำยและขอบเขต
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการย่อมหมายถึง 
กจิการทีม่กีระบวนการผลติหรอืกรรมวธิกีารผลติทีก่่อให้เกิดมลพษิหรอื
สิง่ทีท่�าให้เกดิโรค ซึง่จะมีผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนที่
อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ ทางน�้า 
ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า ฯลฯ
 เมือ่พจิารณาตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๑ ก�าหนด “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย             
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอ�านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ก�าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ” ดังนั้น กิจการใดที่ปรากฏในบัญชีหรือกิจการที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโดย
หลกัการกย่็อมจะพจิารณาตามหลกัวชิาการว่า กิจการน้ันอาจก่อให้เกิด
มลพิษหรือสิ่งที่ท�าให้เกิดโรคขึ้น
 โดยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๒ ตอนพเิศษ ๑๖๕ ง ลงวันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้ยกเลกิ
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 จากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ดังกล่าว และได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซี่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจากประกาศทั้งสองฉบับจะครอบคลุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ๑๔๑ กิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๓ กลุ่มประเภท
กิจการ ได้แก่
 ๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มี ๒ กิจการ
 ๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี ๗ กิจการ
 ๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้าดื่ม ยกเว้นในสถาน
ทีจ่�าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติเพือ่บรโิภค
ในครัวเรือน มี ๒๔ กิจการ
 ๔) กจิการทีเ่กีย่วกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครือ่งส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด มี ๕ กิจการ
 ๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี ๙ กิจการ
 ๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี ๖ กิจการ
 ๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
มี ๙ กิจการ
 ๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ มี ๘ กิจการ
 ๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี ๒๑ กิจการ
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 ๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี ๘ กิจการ
 ๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง มี ๑๒ กิจการ
 ๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก 
และสารเคมีต่าง ๆ มี ๑๗ กิจการ
 ๑๓) กิจการอื่นๆ มี ๑๓ กิจการ

(๒) กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพจ�ำเป็นต้องมีลักษณะที่เป็น            
กำรค้ำหรือไม่
 เนือ่งจากบทบญัญตัใินพระราชบญัญติัสาธารณสขุ พทุธศกัราช 
๒๔๘๔ (กฎหมายเดิม) ได้บัญญัติให้มีการควบคุมกิจการซึ่งเป็นที่น่า
รงัเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ต่อมาได้ปรบัปรงุเป็นพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และปรับเปลี่ยนเป็นการควบคุม
กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จงึมข้ีอสงสยัว่ากจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพนี้จ�าเป็นต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะที่เป็นการค้าหรือไม่
 ในเรือ่งนีไ้ด้มคี�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
ร่างกฎหมายคณะที่ ๘) ตามหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๖๔๕ ลงวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ ได้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๓๑ หมายความ
ว่า “หากรัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีย่อมก�าหนดขอบเขตในการ
ก�ากับการดูแลและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายสาธารณสุข โดยไม่ต้องเป็นกิจการค้าได้” และเมื่อพิจารณา
ตามถ้อยค�าตามมาตรา ๓๑ “มิได้มุ่งจ�ากัดเฉพาะกิจการแต่อย่างใดเลย 
เพราะหากค�าว่ากิจการในมาตรา ๓๑ ประสงค์จะให้หมายถึงเฉพาะ
กิจการที่เป็นการค้าแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าว่า ในลักษณะที่เป็นการ
ค้าในมาตรา ๓๓ อกี” ดังนัน้กจิการทีเ่ข้าข่ายเป็นกิจการทีเ่ป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพจึงไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า เช่น 
การเล้ียงสัตว์ไว้ดูเล่นเป็นงานอดิเรก การซ่อมรถของตนเอง เป็นต้น  
ก็ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๓) กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น
 แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ประกาศราย
ชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แล้ว แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพราะบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๑) ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ (ซึง่หมายถงึข้อบญัญตัจิงัหวดั เทศบญัญตัิ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี) “ก�าหนดประเภทของกิจการตาม
มาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมใน
ท้องถิ่นนั้น” ก็ได้ ซึ่งหมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
รฐัมนตรปีระกาศนัน้จะมผีลใช้บงัคบัในท้องถิน่ใด ราชการส่วนท้องถิน่
นัน้จะต้องออกข้อบัญญติัท้องถิน่ก�าหนดให้เป็นกิจการทีต้่องควบคมุใน
ท้องถ่ินนัน้เสยีก่อนและไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดทกุประเภทกจิการ กล่าว
คอืจะก�าหนดกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน
เป็นกจิการทีต้่องควบคมุในท้องถิน่กไ็ด้ ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บว่ากิจการน้ันเป็น
ปัญหาในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม่  
 ซึง่จะเห็นได้ว่า บทบัญญติัแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น มีลักษณะการกระจายอ�านาจในการควบคุมให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น (หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล)
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 นอกจากน้ีบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๓ ยังให้
อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ก�ากับดูแลการประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพในด้านสขุลกัษณะ การป้องกนัอนัตราย
และความปลอดภัยด้วย โดยให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
๓ ประการ ดังนี้
 ๓.๑) อ�านาจในการอนุญาต
  โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคแรก ก�าหนดว่า      
“เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้
บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก�าหนดให้เป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคมุตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลกัษณะ
ที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น...”
  หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็น
กิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดตาม
มาตรา ๓๒ (๑) ไม่ว่าจะเป็นกรณีทีป่ระกอบกิจการอยูก่่อนทีข้่อบญัญตัิ
ท้องถ่ินนีจ้ะมกีารบงัคบัใช้หรอืเป็นกรณทีีป่ระกอบกิจการภายหลงัทีข้่อ
บัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งสอง
กรณี จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น 
 ซึ่งมาตรการการอนุญาตนี้ ถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมที่
ส�าคญั เพราะเป็นการควบคมุการประกอบกิจการทีม่กีระบวนการผลติ 
หรอืการประกอบการทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของคนงานผูป้ฏบิตัิ
งานและชุมชนตั้งแต่เบื้องต้น กล่าวคือ จะต้องมีการตรวจสอบอาคาร
สถานที่ที่จะประกอบกิจการ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการป้องกัน
อันตรายหรืออุบัติภัย ระบบการก�าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และอื่น ๆ             
ทีจ่�าเป็น เม่ือพจิารณาเห็นว่า มีความถกูต้องครบถ้วนตามหลกัวชิาการ
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ก็พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แต่หากว่าไม่ถูกต้องและ
สามารถปรบัปรงุแก้ไขได้ กอ็าจให้เวลาในการปรบัปรงุแก้ไขก่อนจงึจะ
อนุญาต ส่วนกรณีที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขได้                  
ก็สามารถมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ที่นั้นๆ ได้ แล้วแต่กรณี                    
 ๓.๒) อ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
 ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการ
ก�ากับดูแลการประกอบกิจการ (ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ให้ราชการ
ส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก�าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการตามมาตรา  
๓๒ (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ”
 นอกจากการควบคุมด้วยมาตรการการอนุญาตแล้ว กฎหมาย
ยังให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตาม 
เพื่อการก�ากับมิให้ผู้ประกอบกิจการด�าเนินกิจการโดยไม่ต้องด้วย
สุขลักษณะ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ชุมชน 
ข้างเคียงได้
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปนี้ อาจแยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ
 (๑) การดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนิน
กิจการ ซึ่งหมายถึง สภาวการณ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการ ทัง้ในด้านการดแูลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
ของโครงสร้างอาคาร การรกัษาสภาพการใช้งานของเครือ่งมอื อุปกรณ์ 
ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
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 (๒) มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึง ระบบ
ป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย ระบบการก�าจัดมลพิษ ระบบการป้องกัน            
การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งระบบการป้องกันตนเองของ
ผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าหรือ 
ผู้ที่มารับบริการ ชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไป
 ในการนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก�าหนดขนาดของกิจการ
แต่ละประเภทที่ต้องการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งในการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของการด�าเนนิกิจการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพด้วย โดยค�านึงถึงความจ�าเป็น ความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และสภาวะความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ 
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย
 ซึ่งการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อบัญญัติท้องถิ่น          
ดังกล่าวข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
วิชาการของนักวิชาการสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อร่วมกันก�าหนด 
โดยพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในทางปฏบิตั ิความสอดคล้องกับบรบิท
ของพื้นที่ และสภาวะทางสังคมของสังคมไทยด้วย ดังนั้น ราชการส่วน
ท้องถิน่ทีจ่ะด�าเนนิการเรือ่งนีค้วรจดัตัง้เป็นคณะท�างานร่วมกนั ระหว่าง
ราชการส่วนท้องถิ่นกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย  
กองวิชาการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาต่างๆ และถ้าเป็นไปได้ 
ควรจะได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาหรือให้ความเห็นด้วย ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น



102

คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
พจิารณาหลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะ
ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่อาจด�าเนิน
การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่
กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเหตุผลพิเศษ ข้อบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับ 
กฎกระทรวงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๗ และเมื่อด�าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วให้
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการทราบและถอืปฏบิตัต่ิอไป
 ๓.๓) อ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต
 ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง ก�าหนดว่า “ในการออก
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไข            
โดยเฉพาะให้ผู้รบัใบอนญุาตปฏิบติัเพือ่ป้องกันอันตรายต่อสขุภาพของ
สาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้
 ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขการ
ปฏบิติัของผูป้ระกอบกจิการเพิม่เตมิจากทีไ่ด้ก�าหนดในหลกัเกณฑ์ทัว่ไป
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของลักษณะของกิจการนั้น ๆ เพื่อการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ซ่ึงหลักเกณฑ์ทั่วไปตาม
มาตรา ๓๒(๒) มไิด้ก�าหนดไว้ และมผีลให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัเงือ่นไข
เฉพาะดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมี
ความผิดตามกฎหมาย
 มาตรการข้างต้นนี้เป็นมาตรการที่ก�าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ในกรณทีีไ่ม่สามารถก�าหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไปได้อย่างครอบคลมุลกัษณะ
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ปัญหาของกิจการนั้น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้จึงนับว่าเป็นความรอบคอบของผู้ยกร่างกฎหมาย
 ข้อสงัเกต การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามหมวด ๗ เพือ่ควบคมุ
ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่เกี่ยวกับ
สตัว์ให้พจิารณาความสอดคล้องกบัข้อบญัญตัทิีอ่อกตามหมวด ๖ ด้วย
  
 ปัญหำกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำม
กฎหมำยหลำยฉบับ
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเป็นกิจการที่มิได้มีข้อก�าหนดที่เก่ียวกับขนาดของกิจการ 
ซึง่แตกต่างจากกฎหมายโรงงานทีก่�าหนดให้กิจการทีม่เีครือ่งจักรตัง้แต่ 
๕ แรงม้าหรือมีคนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป เป็น “โรงงาน” ซึ่งต้องถูก
ควบคมุตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณทีีเ่ป็นกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าข่ายโรงงานที่ท�าการผลิตอาหาร ยังต้อง
ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย
 ดังนั้น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
และเป็นกิจการที่ท�าการผลิตอาหาร ก็ต้องขออนุญาตหรือแจ้งแล้วแต่
กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยอาหารด้วย
 นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ที่จะมีผลต่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย
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ตอ้งขอใบอนญุาตตอ่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องปฏิบัติ

ต้องปฏิบัติ

ที่ไม่เป็น
ลกัษณะการคา้

ที่เป็นลักษณะ
การค้า

ประชาชน
ผู้ด�าเนินกิจการตาม 

มาตรา ๓๒ (๑)

แผนภูมิ ๒๒ แสดงระบบกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของ
                รำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ

ประกาศรายชื่อกิจ
การฯ ในประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

ก�าหนดรายชื่อกิจการฯ 
ทีต่อ้งควบคมุในทอ้งถิน่
นั้นตามมาตรา ๓๒ (๑)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปตามมาตรา ๓๒ (๒)

ก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะ
ตามมาตรา ๓๓

ราชการส่วนท้องถิ่น

มีอ�านาจออกข้อ
บัญญัติท้องถิ่น

ก�าหนดในใบอนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หมวด ๘
ตลำด สถำนที่จ�ำหนำ่ยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร

(๑) ควำมหมำยและขอบเขต  
 ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔ ได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้
 ๑.๑ ตลาด หมายถงึ สถานทีซ่ึง่ปกตจัิดไว้ให้ผูค้้าใช้เป็นทีช่มุนุม
เพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมี
สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
มกีารจ�าหน่ายสินค้าประเภทอืน่ด้วยหรอืไม่ก็ตาม และหมายความรวม
ถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�าหนด          
  ดังนั้น ตลาดจึงเป็นสถานที่ชุมนุมของผู้ค้าผู้ขาย ซึ่งจะต้อง
เป็นการจ�าหน่ายอาหารประเภทของสดของเสียง่ายเป็นส�าคัญ กรณี
ตลาดโบ๊เบ๊ทีข่ายเสือ้ผ้าจงึไม่ใช่ตลาดในความหมายน้ี และจะเป็นตลาด
ประจ�าหรอืตลาดนดัเป็นครัง้คราวกไ็ด้ แต่ส�าหรบัซปูเปอร์มาร์เก็ตหรอื
กลุ่มมินิมาร์ทนั้นไม่ถือว่าเป็นตลาด เพราะโดยทั่วไปจะมีเจ้าของ 
คนเดียวเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจัดเป็น “สถานที่สะสมอาหาร” 
 ๑.๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ
บรเิวณใด ๆ  ทีมิ่ใช่ทีห่รอืทางสาธารณะทีจั่ดไว้เพือ่ประกอบอาหารหรอื
ปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค                
ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม  
 ดังนั้น จึงกล่าวง่ายๆ ได้ว่า สถานที่จ�าหน่ายอาหารก็คือ 
ร้านอาหารนั่นเอง ที่ส�าคัญคือต้องเป็นร้านอาหารในที่เอกชนที่มิใช่ที่
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หรอืทางสาธารณะ และต้องมบีรเิวณเตรียมปรงุประกอบอาหาร ซ่ึงจะ
มีที่รับประทานหรือไม่ก็ได้
 ๑.๓ สถานทีส่ะสมอาหาร หมายถงึ อาคาร สถานทีห่รอืบรเิวณ
ใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้ส�าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพ
เป็นของสด หรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง
น�าไปท�า ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
 สถานท่ีสะสมอาหารก็คือร้านขายของช�า ซึ่งต้องเป็นร้านขาย
ของช�าในที่เอกชนที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะขายอาหาร
ประเภทใดก็ตาม ซึ่งผู้ซื้อต้องน�าไปท�า ประกอบ ปรุงอีกครั้ง ดังน้ัน  
ประเภทซูปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท จึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

(๒) กำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
 ๒.๑ เรื่องตลาด
 ๒.๑.๑ ตามมาตรา ๓๔ กฎหมายก�าหนดให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้ง
ตลาดต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว จะเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ตลาด ก็ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะด�าเนินการได ้    
 เว้นแต่ เป็นการจัดตั้งตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่จัดตั้งตามอ�านาจหน้าที่ ไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องปฏิบัติเป็น
หนังสือก็ได้
 ๒.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น          
เพือ่ประโยชน์ในการก�ากบัดแูลได้ในเรือ่งต่อไปน้ี (ตามมาตรา ๓๕, มาตรา 
๓๗) 
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        (ก) เรื่องเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑ์
เก่ียวกับสิง่ปลกูสร้างและสขุลกัษณะ ซึง่ครอบคลมุทัง้บรเิวณขายสนิค้า 
อาคารโครงสร้าง บริเวณที่พักขยะมูลฝอย บริเวณที่จอดรถ ห้องส้วม 
รวมทั้งข้อก�าหนดเกี่ยวกับที่ตั้งที่เหมาะสม เป็นต้น
        (ข) เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวาง
สิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการตลาด เช่น การจัด
หมวดหมู่ประเภทของอาหาร การจัดวางของที่แผง เป็นต้น
        (ค) การก�าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด ซ่ึงราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจก�าหนดเวลาการปิดตลาด เพื่อให้มีเวลาในการเก็บกวาด 
ท�าความสะอาดก็ได้
        (ง) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดต้ังตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในตลาด การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก�าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย การ
ระบายน�้าทิ้ง บ่อดักไขมัน ระบบบ�าบัดน�้าเสีย การระบายอากาศ และ
การป้องกันเหตุร�าคาญและการระบาดของโรคติดต่อ
        (จ) เรือ่งหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เพือ่ให้ผูข้ายของและผูช่้วย
ขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่
ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล กล่าวคือ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จ�าหน่าย ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และการ
รักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ น�้าใช้และของใช้ต่าง ๆ 
  ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ประกอบกิจการตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ใน
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
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กฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่อาจด�าเนินการแก้ไขหรอืปรบัปรงุ
ข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็น
หรอืเหตุผลพเิศษ ข้อบญัญตัทิีข่ดัหรอืแย้งกับกฎกระทรวงน้ันจะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจาก
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๗ และเมือ่ด�าเนินการ
ออกข้อบัญญัติท ้องถิ่นแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ 
ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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ผู้จัดตั้งตลำด

เอกชน

ต้องขออนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

มีอ�านาจออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

กระทรวง ทบวง กรม

เปลี่ยนแปลงขยาย/
ลดขนาดตลาด

ต้องปฏิบัติตามข้อ
บัญญัติท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสร้าง
- การจัดสถานที่การวางสิ่งของ
- การรักษาความสะอาด
- การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน�้าทิ้ง
- การป้องกันเหตุร�าคาญและการระบาดของโรค
- สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

เงื่อนไขเฉพาะที่แจ้ง
เป็นหนังสือ

ไม่ต้องขออนุญาต
แต่ต้องปฏิบัติตาม

แผนภูมิ ๒๓ แสดงกำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในเรื่องตลำด
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 ๒.๒ เรื่องสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 ๒.๒.๑ ตามมาตรา ๓๘ กฎหมายก�าหนดให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้ง
สถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร ต้องขออนุญาตและต้องแจ้งไว้ดังนี้ คือ
                   (ก) กรณทีีจ่ดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายหรอืสะสมอาหารทีม่ี
พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้อง           
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
        (ข) กรณีที่จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร       
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ ซึง่ความหมายของการอนุญาตกบัการ
แจ้งจะได้ชี้แจงในบทที่ ๕ ต่อไป
 ๒.๒.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น          
ตามมาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับ ดูแลสถานที่จ�าหน่ายหรือ
สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งได้ดังนี้                          
        (ก) ก�าหนดประเภทของสถานทีจ่�าหน่าย/สะสมอาหาร 
ตามประเภทของอาหาร หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบ หรือ
ตามวิธีการจ�าหน่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดสุขลักษณะของ
แต่ละประเภทรวมทั้งการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
        (ข) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้และดูแล
รักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริ เวณที่ ใช ้จ�าหน ่ายอาหาร  
(บริเวณที่วางอาหารเพื่อขายหน้าร้าน) ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร  
(ที่รับประทานอาหาร) ที่ใช้ท�าประกอบ ปรุงอาหาร (บริเวณครัว) และ
ที่ใช้สะสมอาหาร บริเวณห้อง/ที่เก็บอาหาร วัตถุดิบของร้าน 
        (ค) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการป้องกนัมใิห้เกดิเหตุ
ร�าคาญและการป้องกนัโรคตดิต่อ เช่น การก�าหนดให้มรีะบบการระบาย
ควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร (เช่น ปล่องระบายควันที่มีพัดลมดูด)  
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ระบบบ�าบัดน�้าเสียและการก�าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รวมทั้งระบบการ         
เฝ้าระวงัทางสขุาภิบาลอาหาร เช่น การเกบ็ตวัอย่างอาหาร หรอืสวอป
ภาชนะอปุกรณ์เพือ่ทดสอบการปนเป้ือนของอาหารเป็นประจ�า เป็นต้น
        (ง) ก�าหนดเวลาจ�าหน่ายอาหาร ถ้าราชการส่วนท้องถิน่
เห็นเป็นการจ�าเป็นเพือ่การควบคมุสุขลักษณะหรอืเพือ่การป้องกนัโรค
ตดิต่อ กก็�าหนดเวลาจ�าหน่ายอาหารของสถานทีจ่�าหน่าย/สะสมอาหารได้                      
        (จ) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงและผู้ให้บริการ หมายถึง สุขวิทยาส่วน
บุคคลในเรื่องการแต่งกาย สุขนิสัยเกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหาร ภาชนะ
อปุกรณ์ตลอดจนการตรวจสขุภาพร่างกายประจ�าปีเพือ่ป้องกันมใิห้เป็น
พาหะของโรค 
       (ฉ) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะของอาหาร 
กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
เช่น วิธีการล้างท�าความสะอาดผักสด การหีบห่ออาหาร การปกปิด
อาหารปรุงส�าเรจ็เพือ่ป้องกนัแมลงวัน การใช้เขยีงไม่ปะปนกันระหว่าง
อาหารดิบกับอาหารสุก การห้ามมิให้น�าอาหารเหลือค้างมาจ�าหน่าย             
ในวนัต่อไป เป็นต้น
        (ช) ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสขุลกัษณะของภาชนะ
อุปกรณ์ น�า้ใช้และของใช้อืน่ๆ เช่น ข้อก�าหนดเกีย่วกบัภาชนะอปุกรณ์
ที่ควรใช้หรือห้ามใช้ การท�าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องมือ 
เครื่องใช้และการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งระบบน�้าใช้ เป็นต้น
  ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมสถานที่
จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
พจิารณาหลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะ
ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่อาจด�าเนนิการ
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แก้ไขหรอืปรบัปรงุข้อบัญญติัให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณี
ที่มีความจ�าเป ็นหรือเหตุผลพิเศษ ข้อบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับ 
กฎกระทรวงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๗ และเมื่อด�าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติ            
ต่อไป
 
 ข้อสังเกต 
 โทษท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับตลาดใน
ข้อ (ก) และ (ง) และเกี่ยวกับสถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร ข้อ (ข) 
และ (ค) จะมีโทษสูงคอื จ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดือนหรอืปรบัไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นในข้ออ่ืนจะมี 
โทษปรับสถานเดียวคือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดในบทที่ ๖)
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ผู้จัดตั้งสถานที่
จ�าหน่าย/สะสม

อาหาร

กรณีที่มีพื้นที่ เกิน ๒๐๐ ตร.ม. 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

ต้องขออนุญาต

ต้องแจ้ง

ราชการส่วน
ท้องถิ่น

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

กรณีที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง การใช้สถานที่
- อาหาร กรรมวิธีการปรุง ท�า 
จ�าหน่าย เก็บ สะสม
- สุขวิทยาส่วนบุคคล
- ภาชนะอปุกรณ์น�า้ใช้ และของใช้
- การป้องกันเหตุร�าคาญและการ
  ระบาดของโรค

แผนภูมิ ๒๔ แสดงกำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
          ในเรื่องสถำนที่จ�ำหน่ำย/สะสมอำหำร
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หมวด ๙
กำรจ�ำหนำ่ยสินคำ้ในที่หรือทำงสำธำรณะ

 
(๑) ควำมหมำยและขอบเขต  
 โดยทีม่าตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้ให้ค�าจ�ากัดความเฉพาะค�าว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง  
สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ จึงครอบคลุมพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ ถนน
หนทาง ทางเท้าและทางน�า้ ที่ประชาชนสัญจรไปมาตามปกติ
 ส�าหรบัค�าว่าสนิค้ามไิด้มคีวามหมายเฉพาะไว้ จงึน่าจะหมายถึง
ข้าวของ วัสดุทุกชนิด ที่น�ามาขาย จ�าหน่ายได้ ซึ่งรวมทั้งอาหารและ      
น�า้ดื่ม น�้าแข็งด้วย หรือกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ หาบเร่ แผงลอย 
ที่จ�าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะนั่นเอง เพราะกฎหมายระบุว่า 
ผู้จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่าย            
โดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิค้าในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกต ิหรอืเร่ขาย ถอืว่า
เป็นการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

(๒) กำรควบคุมของรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
 ๒.๑ กฎหมายได้ก�าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มหีน้าทีค่วบคมุ 
ดแูลทีห่รอืทางสาธารณะเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป ตาม
มาตรา ๔๑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นส�าคัญ การที่จะ
อนญุาตให้มกีารจ�าหน่ายสนิค้าในพืน้ทีใ่ด จึงต้องพจิารณาโดยรอบคอบ
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
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 ๒.๒ กฎหมายจึงบังคับให้ผู ้ที่จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ิน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า 
ลกัษณะวธิกีารจ�าหน่าย และสถานทีท่ีจ่ะจดัวางสนิค้า และเงือ่นไขอืน่ ๆ  
ทีเ่ห็นสมควรในใบอนญุาตกไ็ด้ (ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง) ทัง้น้ีเพราะ
การจ�าหน่ายสินค้าแต่ละประเภท โดยเฉพาะเรื่องอาหาร น�้าดื่ม จะมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ง่าย และเกี่ยว
พนักบัลกัษณะวิธีการขายประเภทสนิค้า ลกัษณะวธิกีารจ�าหน่าย หรอื
สถานที่จัดวางสินค้า ซึ่งจะมีผลต่อการระบาดของโรคได้ง่ายด้วย
 ในการเปล่ียนแปลงประเภทลักษณะวิธีการหรือสถานที่
จ�าหน่ายสินค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนด�าเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้จดแจ้งใน           
ใบอนุญาตต่อไป (มาตรา ๔๑ วรรคสี่)  
 ๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ กฎหมายยังให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออก                 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๔๓ ดังนี้ 
       (ก) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้จ�าหน่ายหรือผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธี
การจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน  
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�า้ใช้และของใช้ต่างๆ 
       (ข) หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัวางสนิค้าและการเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันการปนเปื้อนกรณีที่จ�าหน่ายอาหาร 
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        (ค) ก�าหนดเวลาส�าหรบัการจ�าหน่ายสนิค้า ทัง้น้ีเพราะ
การจ�าหน่ายในทีส่าธารณะหรอืบนทางเท้า บนถนนหนทาง อาจจ�าเป็น
ต้องก�าหนดเวลาให้จ�าหน่ายได้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความ
สะอาด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรด้วย
        (ง) ก�าหนดการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อการรักษาความ
สะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันเหตุร�าคาญ
และโรคติดต่อ
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อก�าหนดที่กฎหมายให้อ�านาจในการควบคุม
นั้น ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับข้อก�าหนดในเรื่องสถานที่จ�าหน่ายหรือ
สะสมอาหาร แต่ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดระเบียบการจ�าหน่ายสินค้า
ไว้ด้วย และกรณทีีเ่ป็นสนิค้าประเภททีอ่าจก่ออนัตรายต่อสขุภาพหรอื
เป็นเหตรุ�าคาญได้ เช่น การจ�าหน่ายวัตถรุะเบดิประเภทพล ุประทดั ดอกไม้ไฟ  
หรือประเภทเชื้อเพลิง น�้ามัน ไฟแช็ค หรือสินค้าประเภทที่ท�าให้เกิด
เสียงดัง เป็นต้น ซึ่งก็สามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติเพื่อการ
ป้องกนัได้ ทัง้นี ้การออกข้อบัญญติัท้องถิน่น้ัน ราชการส่วนท้องถิน่ควร
พจิารณาก�าหนดหลักเกณฑ์โดยไม่ขดักบัข้อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบั
สินค้าแต่ละประเภทด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นต้น
 ๒.๔ นอกจากนี้ กฎหมายยังให้อ�านาจแก่เจ ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรในการประกาศเขต
ได้ดังนี ้  
       (ก) ก�าหนดให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว
     - เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด  
ซึ่งหมายถึงว่าผู้ใดขายสินค้าหรือซื้อสินค้าในเขตดังกล่าวมีความผิด 
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     - เป็นเขตที่ห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท เช่น ในพื้นที่ที่สกปรกมีฝุ่นละอองมากก็อาจก�าหนดให้ห้าม
ขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มได้
       - เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าตามก�าหนดเวลา เช่น 
เวลาที่การจราจรหนาแน่น ก็อาจห้ามขายได้
      - เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ�าหน่าย
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการจ�าหน่าย ณ บริเวณนั้น เช่น ในบริเวณริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง          
อาจก�าหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้จ�าหน่ายอาหารทิ้งน�้าเสียหรือขยะมูลฝอย
หรอืเศษอาหารลงแม่น�า้ล�าคลองโดยตรง หรอืก�าหนดให้ผู้เร่ขายอาหาร
บางชนดิไม่ตกัแบ่งบรรจถุงุพลาสตกิขณะเร่ขาย แต่ให้บรรจใุห้เรยีบร้อย
จากที่ผลิตเลยก็ได้ เป็นต้น
  (ข) การก�าหนดเขตดังกล่าวตาม (ก) จะต้องปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการของราชการส่วนท้องถิ่น และ
บรเิวณทีจ่ะก�าหนดเขต โดยต้องก�าหนดวนัทีจ่ะบงัคบัไว้แต่ต้องไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ 
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ผู้จ�าหน่าย
สินค้าในที่/ทาง

สาธารณะ - ชนิด/ประเภทสินค้า
- ลักษณะวิธีการจ�าหน่าย
- สถานที่จัดวางสินค้า
- เงื่อนไขอื่น ๆ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ผูจ้�าหน่าย/ผูช่้วยจ�าหน่าย
สินค้า/ผู้เร่ขาย
- กรรมวิธีการท�า จ�าหน่าย 
เก็บ/สะสม ภาชนะ น�า้ใช้
- การวาง/เร่ขาย
- เวลาการจ�าหน่าย

ประกำศเขต
- เขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดย
เด็ดขาด
- เขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิด/
บางประเภท
- เขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าตามก�าหนด
เวลา
- เขตห้ามจ�าหน่ายลักษณะใด/มี
เงื่อนไขในการจ�าหน่ายบริเวณนั้น

ต้องปฏิบัติตาม

ต้องขออนุญาต

ต้องแจ้ง

ราชการส่วนท้องถิ่น

มีอ�านาจ
(ด้วยความเห็น
ชอบของเจ้า

พนักงานจราจร)
ถ้าต้อง

เปลี่ยนแปลง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อ

แผนภูมิ ๒๕ แสดงกำรควบคุมเรื่องกำรจ�ำหน่ำยสินคำ้ในที่
             หรือทำงสำธำรณะของรำชกำรส่วนท้องถิ่น

การประกาศต้องปิดที่ส�านักงานฯ
และบริเวณที่ก�าหนดเป็นเขตและ
ต้องระบุวันบังคับโดยไม่น้อยกว่า 

๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ



บทที่ ๕

กำรออกใบอนุญำต
หนังสือรับรองกำรแจ้ง

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ปรับ
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กำรออกใบอนุญำต
 จากบทที ่๔ เราจะเหน็ได้ว่า กฎหมายได้ก�าหนดให้กจิการหลาย
ประเภทท่ีผู้ที่จะด�าเนินการจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก ่อนด�าเนินการ ซึ่ งส ่วนใหญ่มักจะเป ็นกิจการที่มีผลกระทบ 
ต่อสาธารณชน เช่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายประเภทที่
อาจก่อให้เกิดเสียง เขม่า ควันหรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อชุมชน         
ข้างเคยีงหรอืผูป้ฏบิตังิาน บางประเภทกอ็าจก่อให้เกิดน�า้เสยี กลิน่เน่าเหมน็ 
รวมทั้งมลพิษอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกิจการตลาด  
ร้านอาหาร และหาบเร่ แผงลอยจ�าหน่ายอาหารก็เป็นกิจการที่อาจ           
ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของประชาชน         
ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตลาดยังอาจก่อให้เกิดปัญหา          
ด้านขยะมูลฝอยและน�้าเสียอีกด้วย นี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่ง
 อกีประการหนึง่ กเ็พือ่เป็นการป้องกนัมใิห้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี
เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
รวมทั้งระบบป้องกันหรือบ�าบัดของเสียและก�าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
เป็นต้น ก่อนที่จะอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
หรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อน ร�าคาญ หรือ
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
 ในการออกใบอนุญาตส�าหรับกิจการประเภทต่าง  ๆดงักล่าว  
พระราชบัญญัติฯ ได้ก�าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก รวมทั้ง 
การต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ซึ่งหมายความว่า ราชการส่วน 
ท้องถิ่นมีอ�านาจที่จะก�าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการขอและ
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การออกใบอนุญาตได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น             
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
 ๒. ผูป้ระกอบการจะต้องยืน่ค�าขอใบอนญุาตก่อนด�าเนนิกจิการ
หรือก่อนวันหมดอายุต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๕๕
 ๓. เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องตรวจความถกูต้องและความสมบรูณ์
ของค�าขอ
 - ถ้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดใน           
คราวเดียวกัน นับแต่วันได้รับค�าขอ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
 - กรณีทีจ่�าเป็นทีจ่ะต้องส่งคนืค�าขออนุญาต ให้คนืค�าขอพร้อม
ทั้งแจ้งให้แก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าขอ ตาม 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
 - ถ้าสมบูรณ์ ถูกต้อง ให้ด�าเนินการตรวจสุขลักษณะของ 
สถานประกอบการ ซึ่งหากพบว่าถูกสุขลักษณะให้ด�าเนินการออก 
ใบอนญุาตภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัได้รบัค�าขอตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง
 - ถ้าจะไม่อนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับค�าขอ ตามมาตรา ๕๖ 
วรรคสอง
 - ในกรณทีีจ่�าเป็นอาจจะขยายเวลาในการออกใบอนุญาตหรอื
มีค�าสั่งไม่อนุญาตได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รบัค�าขอทีค่รบถ้วนสมบรูณ์ โดยต้องมหีนังสอืแจ้งการขยายเวลาและ
เหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ด้วย ตามมาตรา ๕๖ วรรคท้าย และท�าส�าเนาแจ้ง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ทุก ๗ วัน
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข มีอ�านาจตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ในการ
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ออกประกาศก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการ
รบัฟังความคดิเห็นของประชาชนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณา
ออกใบอนญุาตของเจ้าพนกังานท้องถิน่ ซึง่เจ้าพนักงานท้องถิน่จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและความสบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตกิจการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย
 ๕. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุ ๑ ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วน 
ท้องถิ่นที่เป็นผู ้ออกใบอนุญาตนั้นเท่าน้ัน ตามมาตรา ๕๕ ดังน้ัน 
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ซึ่งก�าหนดให้หมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม นั้นก็จะมีผลเหมือนเดิม           
ไม่เปลีย่นแปลง เพราะเม่ือต่ออายใุบอนญุาตคอื ๑ มกราคม ก็จะมอีายุ
ถึง ๓๑ ธันวาคม เช่นเดิม ส่วนกิจการที่ขออนุญาตจัดตั้งใหม่ก็จะต้อง
นบัวนัหมดอายขุองใบอนญุาตเม่ือครบ ๑ ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 
ทัง้นี ้การนับอายใุบอนญุาตซึง่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมายืน่ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับช�าระค่าธรรมเนียมในวัน
เดียวกัน ให้นบัอายตุ่อจากวนัหมดอายขุองใบอนุญาตฉบบัเดมิ ไม่ใช่วัน
ที่มาขอต่ออายุและช�าระค่าธรรมเนียม โดยใบอนุญาตจะมีจ�านวน 
วันไม่เกิน ๑ ปี และวันหมดอายุจะต่อเนื่องเป็นวันเดียวกันทุกปี
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ตำรำง ๕ แสดงตัวอยำ่งกำรนับวันในกำรต่ออำยุใบอนุญำต

วันที่ออกใบอนุญาต
(รายใหม่)

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่มายื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตและ
ช�าระค่าธรรมเนียม

วันที่ออกใบอนุญาต
(รายต่อ)

ข้อสังเกต
 จะเหน็ได้ว่าพระราชบญัญตัฯิ นี ้ได้ก�าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน
ส�าหรับการด�าเนินการในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนผูป้ระกอบกจิการต่าง ๆ  กล่าวคอืจะได้ทราบขัน้ตอนระยะเวลา
ที่ชัดเจนและอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือดึงเรื่อง 
การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยืดเยื้อเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อันมิชอบได้
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แผนภูมิ ๒๖ แสดงขั้นตอนกำรขอใบอนุญำต

(๑) ผู้ประกอบการยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/
ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมหลักฐาน

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดต่อ จพถ.

กรณีที่จ�าเป็น ให้คืนค�าขอและ
แจ้งความไม่ถูกต้อง/ความไม่
สมบูรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบ

ภายใน ๑๕ วัน 

(๒) จพง. ท้องถิ่น พิจารณาค�าขอ 
และตรวจเอกสารภายในวนัทีร่บัค�าขอ

กรณีไม่สมบูรณ์

เมื่อแก้ไขถูกต้อง กรณีไม่แก้ไขให้ถูกต้อง

คืนค�าขอ

กรณีถูกต้อง

(๓) จพง.ท้องถิ่นมอบให้ จพส. 
ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ

แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ครบถ้วน/

สมบรูณใ์นคราวเดยีวกนั 

ต้องด้วยสุขลักษณะ

เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

(ม.๕๔ ว.๒)

(๔) จพง.ท้องถิ่นออกใบ
อนุญาต/ตอ่อายุใบอนญุาต

(๔) จพง.ท้องถิ่นมีค�าสั่งไม่อนุญาต/
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าขอ

ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
(ขยายได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน)

ไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

(ม.๕๔ ว.๒)

ไม่ต้องด้วยสุขลักษณะ
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กำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
 ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก�าหนดให้กจิการประเภทสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสะสมอาหารทีม่ี
พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่
ต้องขออนุญาต กล่าวคือ เพียงแต่แจ้งก็สามารถด�าเนินกิจการได้เลย
และเจ้าพนกังานท้องถิน่จะตรวจสอบค�าขอและออกหนังสอืรบัรองการ
แจ้งไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็น “มาตรการก�ากับ
ดูแล” ทั้งนี้ เพราะสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีนโยบายที่
จะลดบทบาทการควบคุมของรัฐ ให้เป็นแบบก�ากับดูแล คือให้เอกชน
มีโอกาสประกอบกจิการโดยสุจรติได้อสิระมากขึน้ โดยรฐัจะไปตดิตาม
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในภายหลงั ซึง่กฎหมายได้ก�าหนดถงึวิธีการ
และขั้นตอนการแจ้งและออกหนังสือรับรองการแจ้งไว้ดังนี้
 ๑. ผู้ประกอบการตามมาตรา ๓๘ ทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร 
ต้องแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ทราบตามทีก่�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
 ๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแก่ผู้แจ้ง เพื่อใช้เป็น 
หลกัฐานในการประกอบกจิการได้ในระหว่างทีย่งัไม่ได้รบัหนงัสอืรบัรอง
การแจ้งตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องของการแจ้ง
  - กรณีที่การแจ้งถูกต้อง ต้องออกหนังสือรับรองการ
แจ้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม
  - กรณทีีก่ารแจ้งไม่ถกูต้องหรอืไม่สมบรูณ์ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๗ วันท�าการนับแต่วันได้รับแจ้ง
เพื่อแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันท�าการ นับแต่วันที่ได้              
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แผนภูมิ ๒๗ แสดงขั้นตอนกำรแจ้งและออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง

ผู้แจ้งต้องแจ้งต่อ จพง. ท้องถิ่น ตาม
แบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนด

ถ้าแก้ไข
ภายใน ๗ วันท�าการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าไม่แก้ไข
ภายใน ๗ วันท�าการ

กรณีที่ค�าขอไม่ถูกต้อง
ต้องแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไข 
ภายใน ๗ วันท�าการ
นับตั้งแต่ได้รับค�าขอ

จพง.ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ภายใน ๗ วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติ

ถูกต้อง/นับตั้งแต่วันที่แจ้งเป็นไปโดย 
ถูกต้อง

จพง. ท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งทันที

จพง. ท้องถิ่นตรวจสอบค�าขอ

กรณีถูกต้อง

รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่ง
ให้การแจ้งน้ันเป็นอันส้ินสุด แต่ถ้าผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด             
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งภายใน ๗ วนัท�าการ
ตามมาตรา ๔๘ วรรคท้าย
 ๔. ผู้ประกอบการที่แจ้งตามมาตรา ๔๘ แล้ว ประสงค์จะเลิก
หรอืโอนกจิการให้แก่บคุคลอืน่ ให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ทราบด้วย
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 นอกจากนี้กฎหมายยังได้บัญญัติให้ผู ้ประกอบการที่ได้รับ 
ใบอนญุาตหรอืหนงัสือรบัรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรอืหนังสอื
รับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการนั้น ตามมาตรา ๕๗ 
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย 
ถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระส�าคญัให้ยืน่ค�าขอใบแทนใบอนุญาต หรอื
หนังสือรับรองการแจ้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น  
ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๐

คำ่ธรรมเนียมและค่ำปรับ
 จากบทบญัญตัมิาตรา ๕ ได้ก�าหนดให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอ�านาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม  
ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ใน ๓ กรณี คือ
 (ก) ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขนและก�าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)
 (ข) ค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนญุาตตามมาตรา ๑๙ (กจิการ
เก็บ ขน ก�าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่ท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ) มาตรา ๓๓ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ) มาตรา ๓๔ (การจัดตั้งตลาด) มาตรา ๓๘ (สถานที่จ�าหน่าย
หรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร) มาตรา ๔๑  
(การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
 (ค) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งตาม 
มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๖๕ (สถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร 
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)



128

คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 นอกจากนี้กฎหมายยังได้ก�าหนดไว้ดังนี้
 ผูท้ีต้่องขอใบอนญุาตหรอืต้องแจ้งตามพระราชบญัญตันิี ้มหีน้าที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก�าหนด (มาตรา ๖๕) แต่อัตราค่าธรรมเนียมจะก�าหนดเกินอัตรา          
ในกฎกระทรวงไม่ได้ (มาตรา ๖๓) และกรณีที่ไม่ช�าระค่าธรรมเนียม
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก ๒๐% ของ
จ�านวนเงินที่ค้างช�าระ (มาตรา ๖๕)
 ดงันัน้ ราชการส่วนท้องถิน่จ�าเป็นจะต้องออกข้อบญัญตัท้ิองถิ่น
 (๑) ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้                
ให้ราชการส่วนท้องถิน่พจิารณาก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบริบทของพื้นที่ท้องถิ่นตนด้วย 
 (๒) ต้องก�าหนดเวลาของการช�าระค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
กิจการที่ต ้องแจ้งเพราะหนังสือรับรองการแจ้งไม่มีการต่ออายุ  
ซึ่งแตกต่างจากใบอนุญาตที่มีอายุ ๑ ปี เมื่อมาต่ออายุกิจการจะมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมทุกปี และการก�าหนดเวลาดังกล่าว จะท�าให้รู้ว่าต้อง          
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อพ้นก�าหนดเวลาเมื่อไร
  ตามมาตรา ๖๔ กฎหมายก�าหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ
เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบเมื่อมีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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 และกรณีที่ผู ้มีหน ้าที่ต ้องเสียค ่าธรรมเนียม ค ้างช�าระ 
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง หมายถึง การไม่ช�าระ 
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเป็นครั้งที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่ง 
ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิการไว้ได้จนกว่าจะเสยีค่าธรรมเนียมและค่าปรบั
จนครบจ�านวนตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ปกติการค้างช�าระ 
ค่าธรรมเนียมส�าหรับกิจการที่ต ้องขอใบอนุญาตซึ่งต้องต่ออาย ุ
ใบอนุญาตทุกปี มักจะไม่เกิดขึ้น แต่กิจการที่ต้องแจ้งอาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะกฎหมายมิได้ก�าหนดให้ต้องต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง





บทที่ ๖

มำตรกำรควบคุมและบทก�ำหนดโทษ
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มำตรกำรควบคุม
 จากบทท่ี ๔ เราได้กล่าวถึงมาตรการควบคุมของราชการส่วน             
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถ่ินในแต่ละเรื่องไว้แล้ว ในบทนี้จึงขอสรุป
มาตรการควบคุมในภาพรวมตามพระราชบัญญัติไว้ดังนี้
 (๑) กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ราชการส่วนท้องถ่ินในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง        
ด�าเนนิการออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ตามทีพ่ระราชบญัญตัไิด้ให้อ�านาจไว้ เพือ่
ใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ เพราะถือว่าเป็นกฎหมายของท้องถิ่นที่ประชาชน
และผู้ประกอบกิจการในเขตท้องถ่ินน้ันต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในกระบวนการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นจะมีขั้นตอนดังนี้
  (๑.๑)  การยกร่าง ผู้มีอ�านาจในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ได้แก่ ๑) ฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งแต่ 
๒ คนขึ้นไป ๓) ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สามารถพจิารณายกร่างและเสนอต่อสภาท้องถิน่ได้
  (๑.๒) การพิจารณา เป็นอ�านาจของ “สภาท้องถิ่น” ได้แก่             
สภาเทศบาล สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นโดยเสียงข้างมาก โดยต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ คือ 
วาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระให้ความเห็นชอบ
  (๑.๓) การอนุมัติ เป็นอ�านาจขององค์กรก�ากับดูแลตาม
กฎหมาย ได้แก่ ผู ้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับกรณีร่างจากสภาเทศบาล           
สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอ�าเภอส�าหรับ
กรณีร่างจากสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงจะพิจารณาถึงความชอบ      
ด้วยกฎหมายในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กล่าวคือ ออกโดยมีกฎหมาย        
ให้อ�านาจไว้หรือไม่ หรือออกเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดให้อ�านาจ
หรอืไม่ หรอืร่างท่ีเสนอเป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายก�าหนดไว้หรอืไม่ หากถกู
ต้องก็จะอนุมัติให้ประกาศใช้บังคับต่อไป หากเห็นว่าไม่ถูกต้องก็เสนอกลับ
ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเสียใหม่ได้
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  (๑.๔) การประกาศใช้ เมือ่ร่างกฎหมายท้องถิน่ได้ผ่านขัน้ตอน
ต่าง ๆ จนได้รับการอนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น              
นั้น ก็ต้องลงนามและน�าไปประกาศ โดยกฎหมายจะก�าหนดให้ต้อง            
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซ่ึงจะ            
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาที่ได้ปิดประกาศแล้วตามจ�านวน    
วันที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนวันที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ เช่น ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ส�าหรับเขตเทศบาล หรือไม่น้อยกว่า ๓ วันส�าหรับเขตเมืองพัทยา ส่วน
ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนต�าบล กฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
  เมือ่ได้มกีารประกาศใช้ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้แล้ว ข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่นนั้นย่อมมีผลใช้บังคับ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งประชาชนและผู้ประกอบ
กจิการจะต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดเหล่านัน้ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายท้องถ่ิน
 
 (๒) กำรควบคุมกิจกำรที่ต้องขอใบอนุญำต
  (๒.๑) การอนญุาตหรอืไม่อนญุาตให้ประกอบกจิการ ซ่ึงเป็น
มาตรการที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาต้ังแต่เบื้องต้น ซ่ึงได้กล่าวเหตุผล
ไว้แล้วในบทที่ ๕ การออกใบอนุญาต
  (๒.๒) การต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต เป็นมาตรการที่จะ           
ตรวจสอบว่ากจิการดงักล่าวยงัคงมสีภาพทีถ่กูต้องและสมบรูณ์ท่ีจะไม่ก่อให้เกดิ
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นมาตรการการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี 
  (๒.๓) การสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงและให้หยุดด�าเนินการ          
เป็นมาตรการก�ากับดูแลกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ด�าเนิน
กิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ             
ท้องถิ่น ค�าสั่งของเจ้าพนักงาน    ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ            
ออกค�าสั่งให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงาน              
ท้องถิ่นก็สามารถใช้มาตรการออกค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการน้ันเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้มาตรการการสั่งพักใช้             
ใบอนุญาตตาม (๒.๔) ก็ได้
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  (๒.๔) การสัง่พกัใช้ใบอนญุาต เป็นมาตรการควบคมุผู้ท่ีได้รับ
อนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ             
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต               
ให้เจ ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา                    
ทีเ่หน็สมควรแต่ต้องไม่เกนิสบิห้าวนั (มาตรา ๕๙) ซึง่หมายความว่าต้องหยดุ
กิจการเป็นการชั่วคราวนั่นเอง
  (๒.๕) การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นมาตรการท่ีจะมิให้            
ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตได้ประกอบกิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี กล่าวคือ
หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
     (ก)  การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ (๒.๓)          
ข้างต้น และเหตุนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือสภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
     (ข) กรณทีีเ่คยถกูพกัใช้ใบอนญุาตตัง้แต่ ๒ ครัง้ขึน้ไป
และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้อีก หมายถึงว่า เมื่อต้องถูกส่ังพักใช้คร้ังท่ี ๓             
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้หรือจะยังคงสั่งพักใช้อีกก็ได้
     (ค) กรณีท่ีต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าผิด       
ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่าเป็นกรณีที่ผู ้ด�าเนินกิจการไม่ยอม          
รบัผิดเป็นเหตใุห้ต้องด�าเนนิการทางศาล และเมือ่ศาลพพิากษาถงึทีส่ดุว่าผดิ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามมาตรา ๖๐ 
ซึ่งตามมาตรา ๖๒ ผู ้ที่ถูกเพิกถอนจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับกิจการ              
ที่ถูกเพิกถอนอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนด ๑ ปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน
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แผนภูมิ ๒๘ แสดงมำตรกำรควบคุมส�ำหรับกิจกำรที่ต้องขอใบอนุญำต 

ผู้ประกอบกิจการ

(๓) ต้องปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เงื่อนไขในใบอนุญาต
สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็น
สมควรแต่ต้องไม่เกิน 

๑๕ วัน (ม.๕๙)

สั่งให้หยุดด�าเนิน
กิจการชั่วคราว

ได้ (ม.๔๘)

สั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ 

(ม.๖๐)

ถ้าไม่ปฏิบัติ
จพง.ท้องถิ่น

มีอ�านาจ

(๑) ต้องขอใบอนุญาต

(๒) ต้องขอต่ออายุใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สั่งให้แก้ไขปรับปรุงได้ (ม.๔๕)

ถ้าไม่แก้ไข

ในกรณี

ถูกพักใชแ้ล้ว ๒ ครัง้  
และถูกพักใช้อีก

ผู้ถูกเพิกถอนห้ามท�า
กิจการนั้นจนกว่าจะ

พ้น ๑ ปี

ต้องค�าพิพากษาว่าผิด

 เกิดอันตรายร้ายแรง
 ต่อสุขภาพ
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  (๓) กำรควบคุมกิจกำรที่ต้องแจ้ง
    (๓.๑) การสั่งให้หยุดหรือห้ามด�าเนินการ กรณีไม่แจ้ง
           กรณีท่ีผู้ด�าเนินกิจการท่ีต้องแจ้ง แต่มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษเพราะเหตุท่ีฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง         
มาแล้วครั้งหนึ่ง และยังฝ่าฝืนเช่นนั้นอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ          
สั่งให้ผู ้นั้นหยุดด�าเนินกิจการจนกว่าจะด�าเนินการแจ้ง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก         
ให้มอี�านาจสัง่ห้ามการด�าเนนิกจิการนัน้ไว้ตามเวลาทีก่�าหนด แต่ต้องไม่เกนิ 
๒ ปี (มาตรา ๕๒)
    (๓.๒)  การสั่งให้หยุดกรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
    ให้ดูรายละเอียดในข้อ (๔) ต่อไป

 (๔) กำรควบคุมกิจกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตหรือต้องแจ้ง
 โดยทีม่าตรา ๔๕ ระบวุ่าในกรณทีีป่รากฏว่าผูด้�าเนนิการใด ๆ  ตาม
ทีร่ะบไุว้ในพระราชบัญญตันิี ้ซึง่ครอบคลมุทกุกจิการทัง้ทีต้่องขอหรอืไม่ต้อง
ขอใบอนุญาต (เพราะเหตทุีม่ไิด้ท�าเป็นการค้า) หรอืกจิการทีต้่องแจ้งปฏบิตัิ
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจ
สั่งให้ผู้ด�าเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้
 ถ้าผู้ด�าเนินกิจการนั้นไม่แก้ไข หรือถ้าการด�าเนินกิจการนั้น จะก่อ
ให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ      
ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการนั้นไว้
ทันทีเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอนัตรายแล้วกไ็ด้ และค�าสัง่ให้แก้ไขนัน้ ให้ก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะ
ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการทันที (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)
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ต้องปฏิบัติตาม

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม

กรณีปกติ

ถ้าผู้ประกอบการ
ไม่แก้ไข

กรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

ผู้ประกอบกิจการ

สั่งให้แก้ไข/ปรับปรุง
ภายในก�าหนดเวลาแต่
ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน

สั่งให้หยุดกิจการทันที
เป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะปราศจากอันตรายนั้น

- พระราชบัญญัติ
- กฎกระทรวง
- ประกาศกระทรวง
- ข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ค�าสั่งของ จพถ.

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ�านาจ

แผนภูมิ ๒๙ แสดงมำตรกำรกำรควบคุมกิจกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตหรือต้องแจ้ง

(๕) วิธีกำรออกค�ำสั่ง
 ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๑ ได้ก�าหนดไว้ว่า การออกค�าสั่ง      
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการสั่งหยุด/ห้ามด�าเนินกิจการ หรือสั่งพักใช้/          
เพิกถอนใบอนญุาต ต้องท�าเป็นหนงัสอืแจ้งผูถ้กูสัง่ กรณไีม่พบหรอืไม่ยอมรบั                     
ค�าสัง่ ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบรบัหรอืให้ปิดค�าสัง่นัน้ไว้ในทีเ่ปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกัท�าการงานของผูน้ัน้ และให้ถอืว่าผูน้ัน้ได้
รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึงหรือวันปิดค�าสั่งแล้วแต่กรณี  
โดยค�าสัง่ทางปกครองทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่สามารถออกได้โดยอาศยัอ�านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ 
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 - ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารนัน้จดัการแก้ไข เปลีย่นแปลง 
รือ้ถอนอาคาร หรอื สิง่หนึง่สิง่ใดซึง่ต่อเนือ่งกบัอาคารทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน 
หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ�าเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะภายในเวลาซึง่ก�าหนดให้ตามสมควร (มาตรา ๒๑)
 - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เคร่ืองเรือนหรือ
สมัภาระออกจากอาคารนัน้ หรอืให้จดัสิง่ของเหล่านัน้เสยีใหม่ เพือ่มใิห้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก�าจัดสัตว์ซ่ึงเป็น
พาหะของโรคภายในเวลาที่ก�าหนดให้ตามสมควร (มาตรา ๒๒)
 - ให้บคุคลซึง่เป็นต้นเหตหุรอืเกีย่วข้องกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกดิ
เหตรุ�าคาญนัน้ ระงบัหรอืป้องกนัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควร (มาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่ง)
 - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�าคาญภายใน
เวลาอันสมควร (มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง)
 - ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญนั้นแล้ว (มาตรา ๒๘ วรรคสาม)
 - ให้ผู ้ด�าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้า 
ผูด้�าเนนิกจิการไม่แก้ไข หรอืถ้าการด�าเนนิกจิการนัน้จะก่อให้เกดิหรอืมเีหตุ
อันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
ให้ผูน้ั้นหยดุด�าเนนิกจิการนัน้ไว้ทนัทเีป็นการชัว่คราวจนกว่าจะเป็นทีพ่อใจ
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา ๔๕)
 - กรณทีีเ่จ้าพนกังานสาธารณสขุเหน็ว่าเหตุหรือการกระท�าท่ีไม่ถูกต้อง
จะกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน หรือ
อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน สามารถออกค�าสั่งให้ 
ผูก่้อเหตรุะงบั แก้ไข หรอืด�าเนนิการใด ๆ  ตามทีเ่หน็สมควร (มาตรา ๔๖ วรรคสอง) 
จากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
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 - ให้ผู ้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนินการแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้สั่งห้ามการด�าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี (มาตรา ๕๒)
 - ให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน (มาตรา ๖๕ วรรคสอง)
 - ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล (มาตรา ๔๘ วรรคห้า)
 - ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของท้องถิ่น (มาตรา ๕๖)
 - พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาทีเ่หน็สมควร แต่ต้องไม่เกนิสบิห้าวัน 
(มาตรา ๕๙)
 - เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๖๐)

บทก�ำหนดโทษ
 ในบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้ที่อาจกระท�าความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้มีความเกรงกลัวกฎหมาย อันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปรบัปรงุทัง้การก�าหนดโทษปรบัให้สงูขึน้และวธิดี�าเนนิคดี 
กล่าวคือ
 ๑. การก�าหนดโทษให้สงูข้ึน ๕ เท่า เช่น จากเดิมให้ระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท แก้ไขเป็นโทษปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท และมโีทษจ�าคุก
สงูสดุไม่เกนิ ๑๒ เดอืนหรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั และมโีทษปรบัรายวนัสงูสดุไม่เกนิ
สองหมื่นห้าพันบาทอีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู ่กับประเภทของความผิดดัง 
รายละเอียดตามตารางโทษตามความผิดในมาตราต่างๆ
 ๒. การเปรียบเทียบคดีจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ท�าหน้าที่
กลั่นกรองคดีความผิดต่าง ๆ ว่าควรจะส่งฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่ โดยหาก
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เห็นว่าผู้กระท�าความผิดไม่ควรได้รับโทษถึงจ�าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  
ก็สามารถเปรียบเทียบปรับได้ (มาตรา ๘๕ วรรคสอง) นอกจากนี้  
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบยงัสามารถให้อ�านาจแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่หรอื
ผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้มีอ�านาจเปรียบเทียบส�าหรับความผิด
ทีม่โีทษปรบัสถานเดยีว หรอืเป็นความผดิทีม่โีทษจ�าคกุไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๘๕ วรรคสาม) 
และเมื่อผู้กระท�าความผิดได้ช�าระค่าปรับแล้ว คดีก็เป็นอันเลิกกัน
 ๓. กรณีท่ีผู้กระท�าผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าผิดนั้นเกิดจาก
การสั่งการ การกระท�า หรือการละเว้นโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น กรรมการผู้จัดการ 
หรือบุคคลนั้นจะได้รับโทษตามความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘๔/๑) ทั้งนี้ 
ขึน้อยูก่บัว่าเป็นการกระท�าผดิตามมาตราใดในพระราชบญัญตันิี ้ซึง่อาจได้
รับโทษปรับ จ�าคุก หรือทั้งจ�าทั้งปรับแล้วแต่กรณี
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ความผิด มาตรา เรื่อง
ระวางโทษ

ปรับไม่เกิน
(บาท)

๑. ฝ่าฝืนกฎ
กระทรวง

๒. ฝ่าฝืน
ประกาศ
กระทรวง

๓. ฝ่าฝืนค�าสั่ง
โดยไม่มีเหตุอัน
ควร

๑.๑ กฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา ๖ เกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ ฯลฯ

๑.๒ กฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๖ เกี่ยวกับมูลฝอยติด
เชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน

๒.๑ ประกาศกระทรวงเรื่อง 
การยอมใหบ้คุคลอยูม่ากเกนิไป
ตามมาตรา ๒๔ วรรค ๒

๓.๑ ฝ่าฝืนค�าสั่งอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘ วรรค ๑

๓.๒ ฝ่าฝืนค�าสั่งกรณีการเรียก
ให้บุคคลให้ถ้อยค�าส่งเอกสาร
หรือวัตถุใดๆ
- ขัดค�าสั่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๑๗ 
- ขัดค�าสั่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๑๗/๓ (๘)
-  ขั ดค� าสั่ งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 
๖๖/๒ (๒)

๓.๓ ฝ่าฝืนค�าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเรื่อง
- แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/รื้อถอน
อาคารตามมาตรา ๒๑ 
- ขนย้ายสินค้าที่ซับซ้อนมาก
เกินไปตามมาตรา ๒๒

และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒,๕๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

๖๘

๖๘/๑

๗๕

๖๙

๗๐

๗๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖

๖

๑

๓

/*

/*

/*

/*

- -

-/

จ�าคุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจ�า
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ

คดีได้

ตำรำง ๖ แสดงโทษตำมควำมผิดในมำตรำต่ำง ๆ

-/

/

/
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ความผิด มาตรา เรื่อง
ระวางโทษ

ปรับไม่เกิน
(บาท)

๔. ขัดขวางการ
ปฏิบัติงานเจ้า

พนักงาน

๘๐

๘๔

๘๑

๗๙

๗๙

จ�าคุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจ�า
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ

คดีได้

๓.๔ ฝ่าฝืนค�าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเรื่องให้หยุดด�า เนิน
กิจการ
- ค�าสั่งตามมาตรา ๔๕ กรณี
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ งให้แก้ไข
ปรับปรุง
- ค�าสั่งตามมาตรา ๕๒ กรณี
ด�าเนินการโดยไม่แจ้งทั้งที่เคย
ถูกลงโทษมาแล้ว
- ค�าสั่งตามมาตรา ๖๕ วรรค 
๒ กรณีไม่ช�าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง

๓ .๕  ฝ่ าฝื นค� าสั่ งพั ก ใช้ ใบ
อนุญาตตามมาตรา ๕๙

๓ .๖  ฝ่ า ฝื นค� า สั่ ง ขอ ง เจ้ า
พนักงานสาธารณสุขมาตรา 
๔๖ วรรค ๒

๓ .๗  ฝ่ า ฝื นค� า สั่ ง ขอ ง เจ้ า
พนั ก ง านท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ เจ้ า
พนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้
รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๔ (๑) 
เรื่องการเรียกมาให้ถ้อยค�า
ไม่แจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่ง
เอกสาร

๔ .๑  ขั ด ข ว า งก า รปฏิ บั ติ
งานของ จพง.ท้องถิ่น/จพง.
สาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม 
มาตรา ๔๔ (๒) - (๕) เก่ียวกับการ
เข้าไปในอาคาร การเก็บตัวอย่าง 
การยึดหรืออายัด

และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖

๖

-

-

/

/

๒๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓

๑

๑

/*

/*

/*

/

/

/

- แก้ไขเหตุร�าคาญ มาตรา ๒๗ 
วรรค ๑ มาตรา ๒๘ วรรค ๑ 
หรือ วรรค ๓
- ฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 
๒๘/๑ วรรค ๒
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ความผิด มาตรา เรื่อง
ระวางโทษ

ปรับไม่เกิน
(บาท)

๕. ด�าเนินกิจการ
โดยไม่มีใบอนุญาต

๖๙

๗๔

๗๑

๗๗

๗๒

๗๒

จ�าคุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจ�า
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ

คดีได้

๔.๒ ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือนายแพทย์สาธารณสุขตาม 
มาตรา ๘ วรรค ๒ หรือวรรค ๓

๔.๓ ขดัขวางการปฏบิตังิานของ 
จพง.ท้องถิ่นในการ
- แก้ไขสุขลักษณะของอาคาร
ตามมาตรา ๒๓
- แก้ไขเหตุร�าคาญตามมาตรา 
๒๗ วรรค ๒ หรือ มาตรา ๒๘ 
วรรค ๒

๕.๑ ด�าเนินกิจการโดยไม่มีใบ
อนุญาต
- กิจการเก็บ ขน ก�าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
มาตรา ๑๙
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามมาตรา ๓๓ 
วรรค ๑
- การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง
ตลาด ตามมาตรา ๓๔

๕.๒ ด�าเนินกิจการจ�าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ โดย
ไม่มีใบอนุญาต

๕.๓ ด�า เนินกิจการสถานที่
จ�าหน่าย/สะสมอาหารที่มีพื้นที่
เกนิกวา่ ๒๐๐ ตร.ม. ตามมาตรา 
๓๘ โดยไม่มีใบอนุญาต

๕ . ๔  ด� า เ นิ น ก า ร ส ถ า น ที่
จ�าหน่าย/สะสมอาหารที่มีพื้นที่
ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ตามมาตรา 
๓๘ โดยไม่มีหนังสือรับรองการ
แจ้ง

๕๐,๐๐๐ ๖

- -

-

- -

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓

๓

/*

/*

/*/

๕๐,๐๐๐ ๖ -/

๕๐,๐๐๐ ๖ -/
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ความผิด มาตรา เรื่อง
ระวางโทษ

ปรับไม่เกิน
(บาท)

จ�าคุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจ�า
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ

คดีได้

๖.๑ ส�าหรับกิจการต่อไปนี้
-  กิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพมาตรา ๓๓ วรรค ๒
-  ก า รจ� า หน่ า ย ในที่ / ท า ง
สาธารณะตามมาตรา ๔๑ 
วรรค ๓

๗.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
- หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใน
การเกบ็ ขน ก�าจดัสิง่ปฏกิลูและ
มลูฝอยของผูท้ีท่�าเปน็ธรุกจิตาม 
มาตรา ๒๐ (๕)
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไขทั่วไป
ส�าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๒ (๒)
- หลักเกณฑ์/ที่ตั้ง/แผนผัง/สิ่ง
ปลกูสรา้งของตลาด/หลกัเกณฑ์
ทีผู่ไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งปฏบิตัติาม 
มาตรา ๓๕ (๑),(๔)
-หลักเกณฑ์/การจัดตั้ง/ดูแล
สถานที่/ป้องกันเหตุร�าคาญ/
โรคติดต่อของสถานที่จ�าหน่าย/
สะสมอาหารตามมาตรา ๔๐ 
(๒),(๓)

๗.๒ ข้อบัญญัติท้องถ่ินเก่ียวกับ
มูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน ตาม
มาตรา ๒๐ (๑),(๒),(๓) หรือ (๖)
ในเร่ืองต่อไปน้ี
- ห้ามการถ่าย เท ท้ิง หรือท�าให้
มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากใน
ท่ีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินจัดไว้ให้
- ก�าหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามท่ีหรือทาง
สาธารณะและสถานท่ีเอกชน

๖ .  ไ ม่ ปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต

๗ .  ฝ่ า ฝื น ข้ อ
บัญญัติท้องถิ่น

๗๖

๗๓

๗๓/๑

- -๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

/*

๖

๖

-

-

/

/
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ความผิด มาตรา เรื่อง
ระวางโทษ

ปรับไม่เกิน
(บาท)

จ�าคุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจ�า
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ

คดีได้

๗๓/๒

๗๘

๗๗

/*

๗.๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่
เปน็พษิหรอือนัตรายจากชมุชน 
ตามมาตรา ๒๐(๕) เกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
-หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใน
การเก็บ ขน ก�าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย

๗.๔ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้ 
- สขุลกัษณะของผูข้ายของและ
ผู้ช่วยขายของตามมาตรา ๓๖
-  ข้อ บัญญัติ ท้องถิ่ นที่ ต้ อง
ปฏิบัติของผู้จ�าหน่ายในที่/ทาง
สาธารณะ ตามมาตรา ๔๓
- ฝ่าฝืนเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้า
บางชนิด/ตามเวลาที่ก�าหนด/
จ�าหน่ายในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งตามมาตรา ๔๒ (๒)

๗.๕ ฝา่ฝนืเขตหา้มจ�าหนา่ย/ซือ้
สินค้าโดยเด็ดขาดตามมาตรา 
๔๑ วรรค ๒ และมาตรา ๔๒ 
(๑)

๑๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๒ -

- -

/

- -๑๐,๐๐๐ /*

๗.๖ ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ 
(๒),(๓) มาตรา ๔๐ (๑),(๔),(๕),
(๖) หรือ (๗)

๗๓ - -๒๕,๐๐๐ /*

๘.๑ ไม่แสดงหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือไม่ขอรับใบแทน
ภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐

๘. ฝ่าฝืนเรื่อง
อื่น

๘๒ - -๒,๕๐๐ /*

๘.๒ ไม่แสดงใบอนุญาตหรือไม่
ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน 
ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘

๘๓ - -๒,๕๐๐ /*

 หมำยเหต*ุ เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผูซ้ึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอบหมายจะมอี�านาจในการเปรยีบเทยีบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบอ�านาจเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๕ วรรคสามเท่านั้น





ภำคผนวก
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พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

_________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�า

แนะน�าและยนิยอมของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิท�าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้

 มำตรำ ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

 มำตรำ ๒  พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก

 (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
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 (๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 

      ๒๔๘๐

 (๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) 

      พุทธศักราช ๒๔๘๔

 (๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๓) 

      พ.ศ. ๒๔๙๗

 มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้

 “สิง่ปฏกิลู” หมายความว่า อจุจาระหรอืปัสสาวะ และหมายความ

รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

 “มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ

สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือ

สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

 “ทีห่รอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รอืทางซ่ึงมใิช่เป็น

ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 

ส�านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

 “ตลาด” หมายความว่า สถานทีซ่ึง่ปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชมุนมุ

เพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพ

เป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ

จ�าหน่ายสนิค้าประเภทอืน่ด้วยหรอืไม่กต็าม และหมายความรวมถงึบรเิวณ

ซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว

เป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�าหนด

 “สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ

บริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือ      
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ปรงุอาหารจนส�าเรจ็และจ�าหน่ายให้ผูซ้ือ้สามารถบรโิภคได้ทนัท ีทัง้นี ้ไม่ว่า

จะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ

น�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

 “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที ่หรอืบรเิวณ

ใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส�าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็น

ของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซ่ึงผู้ซ้ือต้องน�าไปท�า 

ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

 “ราชการส่วนท้องถิน่”  หมายความว่า องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ

ข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า

 (๑) นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัส�าหรับในเขตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

 (๒) นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขตเทศบาล

 (๓) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลส�าหรับในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

 (๔) ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครส�าหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร

 (๕) นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขตเมืองพัทยา

 (๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส�าหรับในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข
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 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออก

กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนด

กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

 มำตรำ ๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจออก 

กฎกระทรวงดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ

ก�ากับดูแลส�าหรับกิจการหรือการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราช

บัญญัตินี้

 (๒) ก�าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชีพ

ของประชาชน และวธิดี�าเนินการเพือ่ตรวจสอบควบคมุหรอืก�ากบัดแูล หรอื

แก้ไขสิง่ทีจ่ะมผีลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด�ารงชพี

ของประชาชน

 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก�าหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 

ทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องถ่ินใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่

กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก�าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้าน
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เทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพ

สงัคมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ

คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มำตรำ ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับใน 

ท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือ

การด�าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ�านาจของท้องถิ่นนั้น

ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณี

จ�าเป็นให้ราชการส่วนท้องถ่ินออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุง 

ข้อบญัญตัท้ิองถ่ินท่ีใช้บังคบัอยูก่่อนมกีฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๖ เพือ่

ก�าหนดรายละเอียดการด�าเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎ

กระทรวงดังกล่าวได้

 ข้อบัญญัติท้องถ่ินใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๖ ให้บงัคบัตามกฎกระทรวงนัน้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณท่ีีมคีวามจ�าเป็น

หรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถ่ินราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงท่ีออก

ตามมาตรา ๖ ได้เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและได้รบัอนมุตัิ

จากรัฐมนตรี

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๘ ในกรณทีีเ่กดิหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่าจะเกดิความเสยีหาย

อย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของ

ประชาชนซึ่งจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมี

อ�านาจออกค�าสัง่ให้เจ้าของวตัถหุรอืบคุคลซึง่เกีย่วข้องกบัการก่อให้เกดิหรือ

อาจเกิดความเสยีหายดงักล่าวระงบัการกระท�าหรอืให้กระท�าการใด ๆ  เพือ่

แก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
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 ถ้าบุคคลซึ่งได้รับค�าสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังภายใน

ระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ 

ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่

พฤตกิารณ์ และบคุคลซึง่ได้รบัค�าสัง่ดงักล่าวต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส�าหรบั

การนั้น

 ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้ง

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการ

ตามความในวรรคสองส�าหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น

 มำตรำ ๘/๑  ในการพิจารณาออกค�าสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

อธิบดีกรมอนามัยอาจให ้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ 

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า

หมวด ๒

คณะกรรมกำรสำธำรณสุข

 มำตรำ ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ

สาธารณสขุ” ประกอบด้วยปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร

และยา เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ
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อีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู ้มีความรู ้ความสามารถหรือ

ประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสขุ การอนามยัสิง่แวดล้อม และ

การคุ้มครองผูบ้รโิภคเป็นกรรมการ ให้อธบิดกีรมอนามยัเป็นกรรมการและ

เลขานุการ

 มำตรำ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน

และมาตรการเกีย่วกบัการสาธารณสขุ และพจิารณาให้ความเหน็ในเรือ่งใด ๆ  

เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 (๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุง

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค�าสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข

 (๓) ให้ค�าแนะน�าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และ 

ต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

 (๔) ให้ค�าปรกึษาแนะน�า แก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ในการปฏบิตักิาร

ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๕) ก�าหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและ

ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้ท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ�านาจ

หน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงาน

ต่อรัฐมนตรี

 (๖/๑) ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการของคณะ

กรรมการสาธารณสุ ขจั งหวั ดและคณะกรรมการสาธารณสุ ข

กรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้

 (๗) ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๑๑ ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  

ว่าราชการส่วนท้องถ่ินหรอืเจ้าพนกังานท้องถิน่ซ่ึงมเีขตอ�านาจในท้องถิน่ใด

ไม่ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั หรือ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มีอ�านาจก�ากับดูแล

การปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน 

ท้องถิน่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่หรอืแก้ไขการด�าเนนิการให้เป็นไปโดย

ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

 มำตรำ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ

สองปีกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 มำตรำ ๑๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) รัฐมนตรีให้ออก

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๖) ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษ

ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มำตรำ ๑๔ ในกรณทีีม่กีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินระหว่าง

ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ไม่ว่าจะ
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เป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้นอยู่ในต�าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรือ

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล้วแต่กรณี

 มำตรำ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม

ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด

 มำตรำ ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้น�า

มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 มำตรำ ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให  ้

คณะกรรมการมอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนังสอืเรยีกให้บคุคลหนึง่บคุคลใดมา

ให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ

ใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบ

หมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่ง

คณะใด เป็นผูม้อี�านาจออกค�าสัง่ดงักล่าวแทนคณะกรรมการเพือ่ใช้ประกอบ

การพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้

หมวด ๒/๑

คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสุข

กรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๗/๑  ให้มคีณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั ประกอบด้วย
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 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ

 (๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัด ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

 (๓) นายกเทศมนตรี จ�านวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล จ�านวนหนึง่คน ซึง่ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และ

ในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ ให้ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มี

ความรู ้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและ 

การอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซ่ึง

ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานกุาร และ

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยส่ิง

แวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มำตรำ ๑๗/๒  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ

 (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนรมควบคุมโรค ผู้แทน 
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กรมปศุสัตว์ ผู ้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู ้แทนกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และผู้แทน

ส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มี

ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวนไม่เกินสี่คน และผู ้แทนภาคประชาชน  

ซึง่ประธานกรรมการแต่งตัง้ จ�านวนไม่เกนิสองคน เป็นกรรมการ ให้ผูอ้�านวย

การส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้

อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงาน

ด้านกฎหมายหรอืการอนามยัสิง่แวดล้อมหนึง่คน และให้ผูอ้�านวยการส�านกั

อนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข ้าราชการในสังกัดส�านักอนามัย

กรงุเทพมหานครซึง่รบัผดิชอบงานด้านกฎหมายหรอืการอนามยัสิง่แวดล้อม

หนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มำตรำ ๑๗/๓  คณะกรรมการสาธารณสุขจั งหวัดและ 

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด

หรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

 (๑) ด�าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑)

 (๒) เสนอความเหน็เกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย

 (๓) ให้ความเหน็แก่ราชการส่วนท้องถิน่ในการออกข้อบญัญตัท้ิองถิ่น 

และให้ค�าปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้อง

ถิน่ในการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตันิี ้ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัแนวทางที่

คณะกรรมการก�าหนด
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 (๔) ประสานงาน สนบัสนนุ และพฒันาศกัยภาพในการด�าเนนิการ

ของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ 

คณะกรรมการก�าหนด โดยค�านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

 (๕) สอดส่องหรือก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มี

อ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

 (๖) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม

 (๗) ตรวจสอบข ้อเท็จจริงหรือให ้ความเห็นเพื่อประกอบ 

การพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑

 (๘) ออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืเรยีกให้บคุคลหนึง่บคุคลใดมาให้ถ้อยค�า 

หรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องหรอืวตัถใุด ๆ  มาเพือ่ใช้ประกอบ

การพิจารณา

 (๙) ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 มำตรำ ๑๗/๔  การแต่งตั้ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการ 

พ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการ

ตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 

คณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มำตรำ ๑๗/๕  การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และการประชมุของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจั งหวัด  คณะกรรมการสาธารณสุข

กรงุเทพมหานคร และคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั

และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น�ามาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๓

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 มำตรำ ๑๘  การเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรฐัหรอืราชการส่วนท้องถ่ินอืน่ด�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วม

กันก็ได้ แต่ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี

อ�านาจออกกฎกระทรวงโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการก�าหนดหลัก

เกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด�าเนินการร่วมกันได้

 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควรราชการส่วนท้องถิน่อาจมอบให้บคุคลใด

ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน 

ท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน 

หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้

 บทบัญญัติตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการ

จัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการ

โรงงานทีม่ขีองเสยีอนัตราย และผูด้�าเนนิกจิการรับท�าการเกบ็ ขนหรือก�าจัด

ของเสยีอนัตรายดงักล่าว แจ้งการด�าเนนิกจิการเป็นหนงัสอืต่อเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น

 มำตรำ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือ

ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

 มำตรำ ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ 

จัดระเบียบในการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วน

ท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
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 (๑) ห้ามการถ่าย เท ท้ิง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ 

ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้

 (๒) ก�าหนดให ้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือ 

ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน

 (๓) ก�าหนดวิธีการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

 (๔)  ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วน

ท้องถิน่ หรอืบุคคลอืน่ทีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการแทน ในการ

เก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง ทัง้นี ้การจะก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอื

มลูฝอย ราชการส่วนท้องถิน่นัน้จะต้องด�าเนนิการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๕) ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และ

ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ 

ตลอดจนก�าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู ้รับ 

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้

 (๖) ก�าหนดการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๔

สุขลักษณะของอำคำร

 มำตรำ ๒๑ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วน

ของอาคารใดหรอืสิง่หนึง่สิง่ใดซึง่ต่อเนือ่งกบัอาคาร มสีภาพช�ารดุทรุดโทรม 

หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
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หรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู ่อาศัย ให ้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองอาคารนัน้จดัการแก้ไข เปลีย่นแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึง่ส่ิงใด

ซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตาม 

ความจ�าเป็นเพือ่มใิห้เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ภายในเวลาซึ่งก�าหนดให้ตามสมควร

 มำตรำ ๒๒ เมือ่ปรากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าอาคารใดมสีนิค้า 

เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้น 

ซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู ้อยู ่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจออก

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารย้ายสินค้า เคร่ืองเรือน

หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิ

ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก�าจัดสัตว์

ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่ก�าหนดให้ตามสมควร

 มำตรำ ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค�าสั่งให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดด�าเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 

และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งภายในเวลาที่ก�าหนด เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว

ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น

 มำตรำ ๒๔ เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุมใิห้อาคารใดมคีนอยูม่าก

เกนิไปจนอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูอ้ยูใ่นอาคารนัน้ ให้รฐัมนตรโีดย

ค�าแนะน�าของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศในราชกจิจานเุบกษาก�าหนด

จ�านวนคนต่อจ�านวนพืน้ทีข่องอาคารทีถ่อืว่ามคีนอยูม่ากเกนิไป ทัง้นี ้โดยค�านงึ

ถึงสภาพความเจริญ จ�านวนประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น
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 เมือ่มปีระกาศของรฐัมนตรตีามวรรคหนึง่แล้ว ห้ามมใิห้เจ้าของหรอื

ผู้ครอบครองอาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่

เกินจ�านวนที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๕

เหตุร�ำคำญ

 มำตรำ ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ 

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้

ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

 (๑) แหล่งน�้า ทางระบายน�้า ท่ีอาบน�้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า 

หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือ

หมกัหมมสิง่ของมกีารเททิง้สิง่ใดเป็นเหตใุห้มกีล่ินเหมน็หรือละอองสารเป็น

พิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค หรือก่อให้เกิดความ

เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 (๒) การเลี้ยงสัตว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ�านวนเกินสมควร 

จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 (๓) อาคารอันเป็นท่ีอยู ่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่

ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน�้า การก�าจัดสิ่งปฏิกูล 

หรอืการควบคมุสารเป็นพษิหรอืมแีต่ไม่มกีารควบคมุให้ปราศจากกล่ินเหมน็

หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

 (๔) การกระท�าใด ๆ  อนัเป็นเหตใุห้เกดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความร้อน 

สิง่มพีษิความสัน่สะเทอืน ฝุน่ ละออง เขม่า เถ้า หรอืกรณอีืน่ใด จนเป็นเหตุ

ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 (๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 มำตรำ ๒๖ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผู้หนึง่ผู้ใดมใิห้ก่อ

เหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับ 

เหตรุ�าคาญด้วย ตลอดทัง้การดแูล ปรบัปรงุบ�ารงุรกัษา บรรดาถนน ทางบก 

ทางน�า้ รางระบายน�า้ ค ูคลอง และสถานทีต่่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจาก

เหตุร�าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือ

เพื่อระงับ ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้

 มำตรำ ๒๗ ในกรณีท่ีมเีหตรุ�าคาญเกดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ในทีห่รอื

ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้

บคุคลซึง่เป็นต้นเหตหุรอืเกีย่วข้องกบัการก่อหรอือาจก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญนัน้ 

ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่ง 

และถ้าเหน็สมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัหรอืป้องกนัเหตุร�าคาญนัน้ 

หรอืสมควรก�าหนดวธิกีารเพือ่ป้องกนัมใิห้มเีหตุร�าคาญเกดิข้ึนอกีในอนาคต 

ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

 ในกรณทีีป่รากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าไม่มกีารปฏบิติัตามค�าสั่ง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และเหตุร�าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิด

อนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ระงบัเหตรุ�าคาญนั้น 

และอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญนั้นขึ้นอีก 

โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุ

ร�าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการนั้น

 มำตรำ ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให ้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว้ใน 

ค�าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร�าคาญนั้น 

หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคต  

ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
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 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม

วรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจระงับเหตุร�าคาญนั้นและอาจ

จัดการตามความจ�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้มเีหตรุ�าคาญเกดิขึน้อกี และถ้าเหตุ

ร�าคาญเกิดขึน้จากการกระท�า การละเลย หรอืการยนิยอมของเจ้าของหรอื

ผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็น

ผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น

 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นใน

สถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน เจ้า

พนกังานท้องถ่ินจะออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง

ใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใดใช้สถานท่ีนัน้ท้ังหมดหรอืบางส่วน จนกว่าจะเป็น

ที่พอใจแก้เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร�าคาญนั้นแล้วก็ได้

 มำตรำ ๒๘/๑ เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ

สาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจประกาศก�าหนดให้บริเวณดัง

กล่าวเป็นพืน้ทีค่วบคมุเหตรุ�าคาญ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ และประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

 การระงับเหตุร�าคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความ

จ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนด

 ในกรณทีีเ่หตรุ�าคาญตามวรรคหนึง่ได้ระงับจนไม่ก่อให้เกดิอนัตราย

ต่อสขุภาพของสาธารณชนแล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศยกเลิกพ้ืนท่ี

ควบคุมเหตุร�าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า
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หมวดที่ ๖

กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 มำตรำ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ 

เหมาะสมกบัการด�ารงชพีของประชาชนในท้องถิน่หรอืเพือ่ป้องกนัอนัตราย

จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นก�าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ�านาจของ

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้

 การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถิน่อาจ

ก�าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดย

เดด็ขาด หรอืไม่เกนิจ�านวนท่ีก�าหนด หรอืเป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์

บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยูใ่นภายใต้มาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่งก็ได้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทาง

สาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ

วัน เมื่อพ้นก�าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับ

สตัว์คนื ให้สตัว์นัน้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิน่ แต่ถ้าการกกัสัตว์ไว้อาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายแก่สตัว์นัน้หรอืสตัว์อืน่ หรอืต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกนิสมควร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่

กรณีก่อนถึงก�าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขาย 

ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู

สัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

 ในกรณทีีม่ไิด้มกีารขายหรอืขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึง่ และ

เจ้าของสตัว์มาขอรบัสตัว์คนืภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ เจ้าของสตัว์
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ต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเลีย้งดสูตัว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินตาม

จ�านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

 ในกรณทีีป่รากฏว่าสตัว์ทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินพบนัน้เป็นโรคติดต่อ

อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลาย

หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้

หมวด ๗

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 มำตรำ ๓๑ ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมอี�านาจ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษาก�าหนดให้กจิการใดเป็นกจิการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ

 มำตรำ ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ 

ที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือ 

ทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

 (๒) ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทัว่ไปส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกจิการ

ตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้

ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๓๓ เมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีข้่อบญัญตัท้ิองถิน่

ตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการตามประเภทที่มี

ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ 

(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
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 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ

ก�าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย 

ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้

 ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและ

ส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

 [ค�าว ่า “ข ้อบัญญัติท ้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๘

ตลำด สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร

 มำตรำ ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด

ภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตาม

วรรคหน่ึงแล้ว จะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอืจากเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการ

ส่วนท้องถิน่หรอืองค์การของรฐัทีไ่ด้จดัตัง้ตลาดขึน้ตามอ�านาจหน้าที ่แต่ใน

การด�าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม

บทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู ้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ

เป็นการเฉพาะรายก็ได้

 มำตรำ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลตลาด ให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดทีต่ัง้ เนือ้ที ่แผนผงัและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสิง่ปลกูสร้าง

และสุขลักษณะ
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 (๒) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและ

การอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการตลาด

 (๓) ก�าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด

 (๔) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง

ตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้

ถกูต้องตามสขุลกัษณะและอนามยั การจดัให้มทีีร่วบรวมหรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลู

หรือมูลฝอย การระบายน�้าท้ิง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกัน 

มิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการขายของในตลาด 

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง

เกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดบรเิวณทีข่ายของ สขุลกัษณะส่วนบคุคลและ

สขุลกัษณะในการใช้กรรมวธิกีารจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรงุ เกบ็หรอืสะสม

อาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�้าใช้และ

ของใช้ต่าง ๆ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๓๘ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่
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เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ตาม

มาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ 

ก่อนการจัดตั้ง

 มำตรำ ๓๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตาม

มาตรา ๔๘ และผูจ้�าหน่าย ท�า ประกอบปรงุ เกบ็หรอืสะสมอาหารในสถาน

ที่จ�าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติ 

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ 

หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก�ากับดูแลสถานที่

จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารท่ีได้รับใบอนุญาต หรือได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดประเภทของสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสม

อาหารตามประเภทของอาหารหรอืตามลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการ

หรือตามวิธีการจ�าหน่าย

 (๒) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัตัง้ ใช้ และดแูลรกัษาสถานที่

และสขุลกัษณะของบรเิวณทีใ่ช้จ�าหน่ายอาหาร ทีจ่ดัไว้ส�าหรบับรโิภคอาหาร 

ที่ใช้ท�า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร

 (๓) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการป้องกนัมใิห้เกดิเหตรุ�าคาญและ

การป้องกันโรคติดต่อ

 (๔) ก�าหนดเวลาจ�าหน่ายอาหาร
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 (๕) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะส่วนบคุคลของผูจ้�าหน่าย

อาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ

 (๖) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะของอาหาร กรรมวธิกีาร

จ�าหน่าย ท�าประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร

 (๗) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะของภาชนะ อปุกรณ์ น�า้ใช้ 

และของใช้อื่น ๆ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๙

กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

 มำตรำ ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือ 

ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป

 ห้ามมใิห้ผูใ้ดจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการ

จ�าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ระบชุนดิ หรอืประเภทของสนิค้า ลกัษณะวธิกีารจ�าหน่ายสนิค้า และสถานที่

ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจ�าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด

เป็นปกต ิรวมทัง้จะก�าหนดเงือ่นไขอย่างใดตามทีเ่หน็สมควรไว้ในใบอนญุาต

ด้วยก็ได้

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการ

จ�าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ใน 

ใบอนุญาต จะกระท�าได้ต่อเมื่อผู ้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว ้

ในใบอนญุาตแล้ว
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 มำตรำ ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของ 

เจ้าพนักงานจราจรมีอ�านาจออกประกาศดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

 (๒) ก�าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตท่ีห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือ

เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าตามก�าหนดเวลาหรอืเป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้า

โดยวธิกีารจ�าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่หรอืก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีาร

และเงื่อนไขในการจ�าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น

 ในการด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท�าการของราชการส่วนท้องถิ่นและ

บริเวณที่จะก�าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒)แล้วแต่กรณี และต้องก�าหนด

วันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ

 มำตรำ ๔๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุม 

การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ 

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะส่วนบคุคลของผูจ้�าหน่าย

หรือผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้า

 (๒) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี 

การจ�าหน่าย ท�าประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้ง

การรักษาความสะอาดของภาชนะ น�า้ใช้และของใช้ต่าง ๆ

 (๓) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขาย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 (๔) ก�าหนดเวลาส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า

 (๕) ก�าหนดการอืน่ทีจ่�าเป็นเพือ่การรักษาความสะอาดและป้องกนั
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อนัตรายต่อสขุภาพ รวมทัง้การป้องกนัมใิห้เกดิเหตุร�าคาญและการป้องกนั

โรคติดต่อ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๑๐

อ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

 มำตรำ ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�าหรือแจ้งข้อเท็จจริง 

หรอืท�าค�าชีแ้จงเป็นหนังสอืหรอืให้ส่งเอกสารหลกัฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอื

เพื่อประกอบการพิจารณา

 (๒) เข้าไปในอาคารหรอืสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึน้

และพระอาทติย์ตกหรอืในเวลาท�าการเพือ่ตรวจสอบหรือควบคมุให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ�านาจ

สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

 (๓) แนะน�าให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งปฏบิติั

ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้

 (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีหรือเพื่อน�าไปท�าลายในกรณี

จ�าเป็น

 (๕) เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูก



174

คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร�าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็น

ปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ�าเป็นได้

โดยไม่ต้องใช้ราคา

 ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจแต่งตัง้ข้าราชการหรอืพนกังานส่วน

ท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ�านาจของราชการส่วน

ท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าว

จะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล 

ซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย และให้บุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องอ�านวย 

ความสะดวกตามสมควร

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค�าสั่งของ

เจ ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการน้ัน ให  ้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้ด�าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุง 

ให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด�าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด�าเนินกิจการนั้น

จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สขุภาพของประชาชน เจ้าพนกังานท้องถิน่จะสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุด�าเนนิกจิการ

น้ันไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

 ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามวรรคหนึง่ ให้ก�าหนดระยะเวลา

ที่จะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่
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เป็นกรณีที่มีค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการทันทีและต้องท�าเป็นหนังสือแจ้ง 

ให้ผูด้�าเนนิกจิการซึง่จะต้องปฏบัิตติามค�าสัง่ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูด้�าเนนิ

กิจการหรือผู้ด�าเนินกิจการไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าส่ังโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  

ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้ด�าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้น 

ได้ทราบค�าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึงหรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๔๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุ           

ที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท�าใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการตาม

อ�านาจหน้าท่ีต่อไปโดยไม่ชกัช้า และให้เจ้าพนกังานสาธารณสขุซ่ึงตรวจพบ

เหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการ

สาธารณสขุกรงุเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีพจิารณาด�าเนนิการตามมาตรา ๑๑ 

 ในกรณท่ีีเจ้าพนกังานสาธารณสขุเหน็ว่าเหตุตามวรรคหนึง่จะมผีล 

กระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน 

หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม 

ซึ่งสมควรจะด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข            

มีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือ

ระงบัเหตน้ัุน หรอืด�าเนินการใด ๆ  เพือ่แก้ไขหรอืระงบัเหตนุัน้ได้ตามสมควร 

แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มำตรำ ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก 

เจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมาย

อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

จากเจ้าพนกังานท้องถิน่เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๑๑

หนังสือรับรองกำรแจ้ง

 มำตรำ ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ทราบเพ่ือด�าเนนิกจิการ

ตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนด 

ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้รบัแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็น

หลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลา 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบท่ีก�าหนด

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให ้

เจ้าพนักงานท้องถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจด็วนัท�าการ

นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง

 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะก�าหนดเงือ่นไขให้ผูแ้จ้งหรอืผูไ้ด้รบัหนงัสือรับรองการแจ้งปฏบิติัเป็นการ

เฉพาะรายก็ได้

 ในกรณทีีก่ารแจ้งไม่ถกูต้องหรอืไม่สมบรูณ์ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่

แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้ง

ไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้การแจ้งของ

ผูแ้จ้งเป็นอันสิน้ผล แต้ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนินการแก้ไขภายในเวลาทีก่�าหนดแล้ว  

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน

ท�าการ นับแต่วนัทีไ่ด้รบัการแจ้งซึง่มรีายละเอยีดถกูต้องตามแบบทีก่�าหนด

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๔๙ ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องแสดงหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานทีท่ีด่�าเนนิกจิการตลอดเวลา

ที่ด�าเนินกิจการ

 มำตรำ ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย

หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ ให้ผู ้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค�าขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึง 

การสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด

 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๕๑ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือ

โอนการด�าเนนิกจิการให้แก่บคุคลอืน่ ให้แจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ทราบด้วย

 มำตรำ ๕๒ ในกรณีท่ีผูด้�าเนนิกจิการใดด�าเนนิกจิการตามทีร่ะบไุว้

ในพระราชบญัญตันิีโ้ดยมไิด้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๔๘ และ

เคยได้รบัโทษตามพระราชบัญญตันิีเ้พราะเหตทุีฝ่่าฝืนด�าเนนิกจิการโดยมไิด้

แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้

แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินต่อไป ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้
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หยดุด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนนิการแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ตาม

มาตรา ๔๘ ถ้ายงัฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ห้ามการด�าเนนิ

กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

 มำตรำ ๕๓ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และ

ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๕๒ ให้ท�าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้แจ้ง

หรือผู้ด�าเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่ง

หนังสือการแจ้งหรือค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ใน

ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู ้ที่ต้อง 

รับหนังสือ และให้ถือว่าผู ้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลา 

ที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี

หมวด ๑๒

ใบอนุญำต

 มำตรำ ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบ

กิจการใดหรือการกระท�าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้

 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือ 

สิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการหลักเกณฑ์ 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�าหนดหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู ้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการ

พิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มำตรำ ๕๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการ

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๕๖ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออาย ุ

ใบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความถกูต้องและความสมบรูณ์ของ

ค�าขอ ถ้าปรากฏว่าค�าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รวบรวมความไม่ถูกต ้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้ง 

ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี

จ�าเป็นที่จะต้องส่งคืนค�าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค�าขอพร้อมทั้งแจ้ง

ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้

รับค�าขอ

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่ง 

ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่

วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก�าหนดใน 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่อาจออกใบอนญุาต

หรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง  
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ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี

หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ

ก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  

แล้วแต่กรณี

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๕๗ ผู ้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดง 

ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ

 มำตรำ ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดใน

สาระส�าคญั ให้ผูร้บัใบอนญุาตยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั

นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด

 การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๕๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตส�าหรบักจิการใดไม่

ปฏบิตัหิรอืปฏบัิตไิม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบญัญติันี ้กฎกระทรวงหรอื

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 

ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน

เวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มำตรำ ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอน 

ใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้อง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรอืข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม

ที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๖๑ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตให้

ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต

หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าส่ังโดยทางไปรษณีย์

ตอบรบัหรอืให้ปิดค�าสัง่น้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกั

ท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบ 

ค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 มำตรำ ๖๒ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบั

การประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนด

หนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๑๓

ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ

 มำตรำ ๖๓ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมอี�านาจออกข้อบญัญติัท้องถิน่

ก�าหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตรา 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติ

นี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

 มำตรำ ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดค่าธรรมเนียม

ส�าหรับการด�าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�าเนิน

กิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ

ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ

ยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมท่ีค้างช�าระ เว้นแต่ผูแ้จ้งหรอืผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

จะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียม 

ครั้งต่อไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระ

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่ง

ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนยีมและค่าปรับ

จนครบจ�านวน

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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หมวด ๑๔

กำรอุทธรณ์

 มำตรำ ๖๖  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งตามมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

หรือมีค�าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออาย ุ

ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

ในกรณทีีเ่จ้าพนกังานสาธารณสขุมคี�าสัง่ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ้าผูร้บัค�าสั่ง

ไม่พอใจค�าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง  

เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลา 

การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

 มำตรำ ๖๖/๑  ให้มคีณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ

 (๒) ผูแ้ทนกรมควบคมุมลพษิ ผูแ้ทนกรมปศสุตัว์ ผูแ้ทนกรมโยธาธกิาร

และผงัเมือง ผูแ้ทนกรมโรงงานอตุสาหกรรม ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยค�าแนะน�าของ

คณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้าน         

การสาธารณสขุและการอนามยัสิง่แวดล้อมอกีไม่เกนิสามคน เป็นกรรมการ  

ในจ�านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน

 ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็น

กรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งต้ังข้าราชการ 
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ในสังกัดกรมอนามัยจ�านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 การแต่งตั้ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มำตรำ ๖๖/๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งตามมาตรา ๖๖

 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือสั่งให้บุคคล

ดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์

 (๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท�าการใด ๆ เท่าที่จ�าเป็น เพื่อ

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

 มำตรำ ๖๖/๓ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตั้งและการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ ให้น�ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มำตรำ ๖๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง 

ค�าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ และเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นหรือเจ ้าพนักงานสาธารณสุข แล ้วแต ่กรณีค�าวิ นิจฉัยของ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

หมวด ๑๕

บทก�ำหนดโทษ

 มำตรำ ๖๘  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 มำตรำ ๖๘/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ใน



185

คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณทีีเ่ก่ียวกบัมลูฝอยตดิเชือ้หรอืมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชมุชน 

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท หรอืทัง้จ�า

ทั้งปรับ

 มำตรำ ๖๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตาม

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง 

การปฏิบตัหิน้าทีข่องเจ้าพนกังานสาธารณสขุตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่

เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๗๐ ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการหรือ 

คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือ 

ข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดือน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับ 

ใบอนญุาต ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท

 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตาม

วรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรอง 

การแจ้ง ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่ห้าพนับาท

 มำตรำ ๗๓ ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความใน 

มาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ 



186

คู่มือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อบัญญตัท้ิองถ่ินซึง่ออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา 

๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท

 มำตรำ ๗๓/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถ่ินซ่ึงออกตามความใน

มาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือ

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๗๓/๒  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซ่ึงออก

ตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอย 

ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

 มำตรำ ๗๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง

หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 

๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง 

การปฏิบตัหิน้าทีข่องเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๒๘ วรรคสองต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๗๕  เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ 

วรรคสอง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าพนับาท และปรบัอกีไม่เกนิวนัละสองพัน

ห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
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 มำตรำ ๗๖  ผูร้บัใบอนญุาตผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังาน

ท้องถิ่นก�าหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ 

วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มำตรำ ๗๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศ

ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท

 มำตรำ ๗๘  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม

มาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มำตรำ ๗๙  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหนงัสอืเรยีก หรอืไม่ยอมแจ้งข้อเทจ็จรงิ

หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรอืผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มำตรำ ๘๐  ผูด้�าเนนิกจิการผูใ้ดด�าเนนิกจิการในระหว่างทีม่คี�าสัง่

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด�าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 

สองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

 มำตรำ ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มเีหตหุรอืข้อแก้ตวัอนัสมควร หรอืขดัขวาง

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มำตรำ ๘๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

 มำตรำ ๘๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

 มำตรำ ๘๔  ผูร้บัใบอนญุาตผูใ้ดด�าเนนิกจิการในระหว่างถกูสัง่พกัใช้ 

ใบอนญุาตต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลา

ที่ยังฝ่าฝืน

 มำตรำ ๘๔/๑ ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการ 

กระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท�าของ

กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

นติบิคุคลนัน้ หรอืในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการ 

และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�า

ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

 มำตรำ ๘๕  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ

 (๑) ในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย ผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร 

ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด เป็น

กรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

 (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ

จงัหวดั และผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

แต่งตัง้ข้าราชการในสงักดัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผูช่้วยเลขานกุาร

อีกไม่เกินสองคน
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 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร 

ได้รับโทษถึงจ�าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

มีอ�านาจเปรียบเทียบ

 ส�าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มี

โทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ด้วย

 การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ 

คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 เมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน

สามสิบวันนับแต ่วันที่มีการเปรียบเทียบแล ้ว ให ้ถือว ่าคดี เลิกกัน 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๑๖

บทเฉพำะกำล

 มำตรำ ๘๖ ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการใดตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการน้ันมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะต้อง            

ได้รบัใบอนญุาตหรอืต้องแจ้งและได้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งตามพระราช

บญัญตันิี ้ให้ผูน้ัน้ประกอบกจิการนัน้ต่อไปได้เสมอืนเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนญุาต

หรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติ 

น้ีแล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด�าเนิน
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กิจการต่อไป ผู ้นั้นจะต้องมาด�าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตาม 

พระราชบัญญัตินี้ก่อนการด�าเนินการ

 มำตรำ ๘๗ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย 

พระราชบัญญัติน้ี แต่เป็นกิจการท่ีจะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรอง 

การแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วตาม

มาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมาด�าเนินการแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในก�าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มำตรำ ๘๘ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับ 

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราช

บัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นค�าขอรับใบอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัตินี้ภายในก�าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นีใ้ช้บงัคับ เมือ่ได้ยืน่ค�าขอแล้วให้ยงัคงประกอบกจิการได้ต่อไปจนกว่าจะมี

ค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

 มำตรำ ๘๙ บรรดากจิการต่าง ๆ  ทีก่�าหนดให้เป็นกจิการค้าซึง่เป็น

ทีร่งัเกียจหรอือาจเป็นอนัตรายแก่สขุภาพตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัิ

สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่ง 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒

 มำตรำ ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 

ข้อบังคับ หรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ซึง่ได้ออกโดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุซึง่ถกูยกเลกิ
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โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง 

พระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้จนกว่าจะได้มกีฎกระทรวง ประกาศ ข้อบญัญตัท้ิองถิ่น 

หรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา  เลม่ ๑๐๙  ตอนที ่๓๘  วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๓๕
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ค�าสั่งกรมอนามัย
ที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗

เรื่อง มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค�าสั่งตามมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 
 ตามที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�าหนดให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจออกค�าสั่งให้เจ้าของวัตถุ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชนซึ่งจ�าเป็นต้อง
มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ระงับการกระท�าหรือกระท�าใดๆ เพื่อการแก้ไขหรือ
ป้องกันความเสียหาย ได้ตามที่เห็นสมควร และถ้าบุคคลท่ีได้รับค�าสั่งไม่ปฏิบัติ
ตามค�าส่ังภายในระยะเวลาตามสมควร ให้อธบิดกีรมอนามยัแจ้งแก่ผูว่้าราชการ
จงัหวดั เพือ่สัง่ให้นายแพทย์สาธารสขุปฏบิตักิารใด ๆ  เพือ่การแก้ไขหรอืป้องกนั
ความเสียหายในเขตท้องถิน่จงัหวดันัน้ ดงันัน้เพือ่ให้การคุม้ครองสขุภาพอนามยั
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องถิ่น
จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเห็นสมควรมอบอ�านาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๘(๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอนามัยจึงมี 
ค�าสัง่มอบอ�านาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 อน่ึง เมื่อผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดได้ด�าเนินการเกี่ยวกับอ�านาจที่ได้รับ 
ค�าสั่งให้รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับอ�านาจท่ีได้รับมอบตามค�าสั่งนี้ให้
รายงานผลการด�าเนินการให้กรมอนามัยทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีได้
ด�าเนินการเรื่องนั้นเสร็จสิ้น

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายวิชัย เทียนถาวร

             อธิบดีกรมอนามัย
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รำยกำรแนะน�ำองค์ควำมรู้ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
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 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการสามารถ
ศึกษาองค์ความรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
โดยมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
 ๑. คู่มือ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 ๒. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข
 ๓. บันทึกการตอบข้อหารือ
 ๔. กระดานถาม-ตอบข้อหารือ
 ๕. สื่อให้ความรู้ เช่น วิดีโอ Infographic เป็นต้น

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index
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บรรณำนุกรม

๑. นิตยา มหาผล. บทบาทของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอ�านาจหน้าที่ ใน                  
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  เอกสารประกอบการฝึกอบรม. 
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ.์ โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มีนาคม ๒๕๓๖

๒. หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๑

๓.  มานิต ศรีสังข์. กฎหมายเบื้องต้น หมวด ๒ . คู่มือการคุ้มครองผู้บริโภค                
ด้านสาธารณสุขส�าหรับเจ้าหน้าท่ี. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
๒๕๓๑

๔.  กองอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือการใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๒, ๓, ๔, ๕ .กรมอนามยั. โรงพมิพอ์งคก์าร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, สิงหาคม ๒๕๓๒

๕.  (๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) ประเภทกฎหมายตามแบบพธิ ีสบืคน้เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม 
๒๕๖๑ จาก https://www.lawsiam.com/?name=article&file=read&
max=๒๔๐ 

๖.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก http://
www.bangkok.go.th/upload/user/๐๐๐๐๐๐๖๘/Download/                
tessakit/instruction.pdf

๗.  ข้ันตอนการรา่งกฎหมาย สบืคน้เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ จาก http://www.
thailaws.com/aboutthailaw/thai_๑๕.htm 
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ที่ปรึกษำ
 นางพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
 นายดนัย   ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
 นายสมชาย   ตู้แก้ว  ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารกฏหมาย
   สาธารณสุข
 นางพรพรรณ  ไม้สุพร  นักวิชาการกฎหมาย

คณะผู้จัดท�ำ
 นางสาวสกุณา   คุณวโรตม์  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
 นายพลากร   จินตนาวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 นางสาวชญาณี   ศรีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวพรนภา   แซ่ลี้ นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวหทัยชนก  ชอบผล นิติกร
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