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พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสขุและกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการใช้อจุจาระ

เป็นปุ๋ย
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 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

ข้ึนไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญตันิีเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

 

 มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดั

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

 (๑) พระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พทุธศกัราช ๒๔๘๔

 (๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ. ๒๔๙๕

 (๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ. ๒๔๙๗

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕
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 (๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ. ๒๕๐๕

 (๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ. ๒๕๒๗

 (๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 

พุทธศักราช ๒๔๘๐

 (๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔

 (๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗

 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ 

และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี

กลิ่นเหม็น
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 “มูลฝอย”๒ หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า 

เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร เถ้า มลูสตัว์ ซากสตัว์ หรอืสิง่อืน่ใดทีเ่กบ็กวาดจาก

ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึง

มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

 “ทีห่รอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รอื

ทางซึง่มใิช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

หรือใช้สัญจรได้

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน 

แพ คลังสินค้า ส�านักงานหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง

บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

 “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า

ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ 

๒ มาตรา ๔ บทนิยามค�าว่า “มูลฝอย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ผกั ผลไม้ หรืออาหารอนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอื

ปรงุแล้วหรอืของเสยีง่าย ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมกีารจ�าหน่ายสินค้า

ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ�าหน่าย

สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือ

ตามวันที่ก�าหนด

 “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร 

สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัด

ไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและ

จ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ท้ังน้ี ไม่ว่าจะ

เป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค 

ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร 

สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัด

ไว้ส�าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง
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หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู ้ ซ้ือต้องน�าไปท�า 

ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

 “ราชการส่วนท้องถ่ิน”๓ หมายความว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 

กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ 

เทศบญัญัติ หรอืข้อบงัคบัซึง่ตราขึน้โดยราชการส่วนท้องถิน่

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๔ หมายความว่า

 (๑) นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัส�าหรบัในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓ มาตรา ๔ บทนิยามค�าว่า “ราชการส่วนท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔ มาตรา ๔ บทนิยามค�าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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 (๒) นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขตเทศบาล

 (๓) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลส�าหรับในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบล

 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส�าหรับในเขต

กรุงเทพมหานคร

 (๕) นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขตเมืองพัทยา

 (๖)๕ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ส�าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 “เจ้าพนักงานสาธารณสขุ” หมายความว่า เจ้าพนกังาน

ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

สาธารณสุข

๕ มาตรา ๔ บทนิยามค�าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงก�าหนดค่า

ธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนดกิจการ

อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

บททั่วไป

  

 มาตรา ๖ เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตักิารให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ

คณะกรรมการมีอ�านาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ

ควบคุมหรือก�ากับดูแลส�าหรับกิจการหรือการด�าเนินการ

ในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ก�าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสม

กับการด�ารงชีพของประชาชน และวิธีด�าเนินการเพ่ือ

ตรวจสอบควบคุมหรือก�ากับดูแล หรือแก้ไขส่ิงท่ีจะมี

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชีพ

ของประชาชน
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 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก�าหนดให้ใช้บังคับ

เป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องถ่ินใด

ท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล่าวจะ

สมควรก�าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิค

วชิาการหรือเป็นเรือ่งทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ตาม

สภาพสังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา๖ 

 

 มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

ใช้บังคบัในท้องถิน่ใดให้ราชการส่วนท้องถิน่หรอืเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด�าเนินการตามกฎกระทรวง

ดงักล่าวอยูใ่นเขตอ�านาจของท้องถิน่นัน้ด�าเนนิการให้เป็นไป

๖ มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง ในการนี ้หากมกีรณจี�าเป็น

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแก้ไข

ปรบัปรงุข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนมีกฎกระทรวง

ทีอ่อกตามมาตรา ๖ เพือ่ก�าหนดรายละเอยีดการด�าเนนิการ

ในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้

 ข้อบญัญัตท้ิองถิน่ใดถ้าขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ 

เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษ

เฉพาะท้องถ่ิน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๖ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า

จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่

ท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชนซึ่งจ�าเป็นต้องมี

การแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจออก

ค�าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้

เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระท�า

หรอืให้กระท�าการใด ๆ  เพือ่แก้ไขหรอืป้องกนัความเสยีหาย

เช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร

 ถ้าบคุคลซึง่ได้รบัค�าสัง่ตามวรรคหนึง่ไม่ปฏบัิติตาม

ค�าส่ังภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัยจะ

สั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไข

หรอืป้องกนัความเสยีหายดงักล่าวนัน้แทนก็ได้ ในการนี ้ให้

เจ้าพนกังานสาธารณสขุใช้ความระมัดระวงัตามสมควรแก่

พฤติการณ์ และบุคคลซึง่ได้รบัค�าสัง่ดงักล่าวต้องเป็นผูเ้สยี

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น
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 ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดี

กรมอนามยัแจ้งแก่ผูว่้าราชการจงัหวดัเพือ่สัง่ให้นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสอง

ส�าหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น

 

 มาตรา ๘/๑๗ ในการพจิารณาออกค�าสัง่ตามมาตรา 

๘ วรรคหน่ึง อธิบดีกรมอนามัยอาจให้คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า

๗ มาตรา ๘/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญติัการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม14

หมวด ๒

คณะกรรมการสาธารณสุข

  

 มาตรา ๙๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 

“คณะกรรมการสาธารณสขุ” ประกอบด้วยปลดักระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่ อธบิดีกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธกิารส�านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล

๘ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐
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แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล

แห่งประเทศไทยและผูท้รงคณุวฒุอิกีไม่เกนิสีค่น ซึง่รัฐมนตรี

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ใน

ด้านกฎหมายการสาธารณสขุ การอนามยัสิง่แวดล้อม และ

การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการให้อธิบดีกรมอนามัย

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก�าหนด

นโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด  ๆ เกี่ยวกับการ

สาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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 (๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี

ในการปรบัปรงุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสัง่เกีย่ว

กับการสาธารณสุข

 (๓) ให้ค�าแนะน�าต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง 

และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

 (๔) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๕) ก�าหนดโครงการและประสานงานระหว่าง

ส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน

ราชการที่มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
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 (๖/๑)๙ ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิการของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสขุกรงุเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้ และตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ให้

เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๑๑๑๐ ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

๙ มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอ�านาจในท้องถิ่นใดไม่ด�าเนิน

การตามอ�านาจหน้าท่ีที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลการปฏิบัติ

ราชการของราชการส่วนท้องถิน่ หรอืเจ้าพนกังานท้องถิน่

ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เพือ่สัง่ให้ราชการส่วนท้องถิน่

หรอืเจ้าพนกังานท้องถ่ินด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที ่หรอื

แก้ไขการด�าเนนิการให้เป็นไปโดยถกูต้องภายในระยะเวลา

ที่เห็นสมควร

 

 มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน

ต�าแหน่งคราวละสองปี

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้
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 มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งเมือ่

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) รัฐมนตรีให้ออก

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความ

สามารถ

 (๖) ได้รบัโทษจ�าคุกโดยค�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้จ�าคกุ 

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง

คณุวฒุใินระหว่างท่ีกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่แต่งตัง้ไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
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หรอืแต่งตัง้ซ่อม ให้ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้นัน้อยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบั

วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่แต่งตัง้ไว้แล้ว

นัน้หรือของกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่ตนแทน แล้วแต่กรณี

 

 มาตรา ๑๕ การประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการ

มาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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 มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และให้น�ามาตรา ๑๕ มาใช้

บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 

 มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้

บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจ 

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังตาม

มาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เป็นผู้มีอ�านาจออกค�าสั่ง

ดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เรื่องที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้
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หมวด ๒/๑

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร๑๑ 

 มาตรา ๑๗/๑๑๒ ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด ประกอบด้วย

 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ

 (๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัด ท้องถิน่จงัหวดั 

ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ

๑๑ หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ มาตรา ๑๗/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๓) นายกเทศมนตรี จ�านวนหนึ่งคน และนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้ผู ้ว่า

ราชการจงัหวดัแต่งตัง้ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

นั้นเป็นกรรมการด้วย

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการ

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ใน

ด้านการสาธารณสุขและการอนามยัสิง่แวดล้อม จ�านวนไม่

เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่งประธานกรรมการ

แต่งตั้ง จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

 ให้นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั เป็นกรรมการและ

เลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งต้ัง

ข ้าราชการในสังกัดส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึง

รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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 มาตรา ๑๗/๒๑๓ ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ

 (๒) รองปลดักระทรวงสาธารณสขุซึง่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงปลัด

กรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร ผู ้อ�านวยการส�านักสิ่ งแวดล ้อม

กรุงเทพมหานคร ผู ้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู ้แทน

กรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ผู ้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน

กรมวชิาการเกษตร ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด เป็น

กรรมการ

๑๓ มาตรา ๑๗/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการ

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ใน

ด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวน

ไม่เกนิสีค่น และผูแ้ทนภาคประชาชน ซึง่ประธานกรรมการ

แต่งตั้ง จ�านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

 ให้ผู ้อ�านวยการส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย

แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงาน

ด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน และให้

ผูอ้�านวยการส�านกัอนามยักรุงเทพมหานครแต่งตัง้ข้าราชการ

ในสังกัดส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงาน

ด้านกฎหมายหรือการอนามยัสิง่แวดล้อมหนึง่คน เป็นผูช่้วย

เลขานุการ

 

 มาตรา ๑๗/๓๑๔ คณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั

และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีอ�านาจ

๑๔ มาตรา ๑๗/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่

กรณี ดังต่อไปนี้

 (๑) ด�าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการ

ตามมาตรา ๑๐ (๑)

 (๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะกรรมการมอบหมาย

 (๓) ให้ความเหน็แก่ราชการส่วนท้องถิน่ในการออก

ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ และให้ค�าปรกึษาหรอืสนบัสนนุราชการ

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่

คณะกรรมการก�าหนด

 (๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

ในการด�าเนนิการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิน่

ท่ีเกีย่วข้องตามโครงการทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยค�านงึ

ถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
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 (๕) สอดส่องหรือก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ส่วนราชการทีม่อี�านาจหน้าท่ีในการปฏิบัตกิารตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการสาธารณสขุและการอนามยั

สิ่งแวดล้อม

 (๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 

๘/๑

 (๘) ออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืเรยีกให้บคุคลหนึง่บคุคล

ใดมาให้ถ้อยค�า หรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง

หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ให้

เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

หรอืคณะกรรมการสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร หรอืตาม

ที่คณะกรรมการมอบหมาย
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 มาตรา ๑๗/๔๑๕ การแต่งตัง้ วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ 

(๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 มาตรา ๑๗/๕๑๖ การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ

การประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ

คณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดัและ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น�า

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๕ มาตรา ๑๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐



29พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๓

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๑๗ 

 มาตรา ๑๘๑๘ การเกบ็ ขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกูิลหรือ

มูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจของ

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้อง

ถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

อื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณี

จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี

อ�านาจออกกฎกระทรวงโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด�าเนินการ

ร่วมกันได้

๑๗ ชื่อหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๘ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐
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 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถ่ิน

อาจมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการตามวรรคหนึง่แทนภายใต้

การควบคุมดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ หรอือาจอนญุาต

ให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือ

ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้

 บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้

บงัคบักบัการจดัการของเสยีอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย 

และผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขนหรือก�าจัดของเสีย

อนัตรายดงักล่าว แจ้งการด�าเนนิกจิการเป็นหนงัสอืต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่น

 

 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการ

เก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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 มาตรา ๒๐ เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความสะอาด

และการจดัระเบียบในการเกบ็ ขน และก�าจัดสิง่ปฏกูิลหรือ

มูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ห้ามการถ่าย เท ท้ิง หรือท�าให้มีข้ึนในท่ีหรือ

ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่

ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้

 (๒) ก�าหนดให้มทีีร่องรับสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตาม

ที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน

 (๓) ก�าหนดวิธกีารเกบ็ ขน และก�าจดัสิง่ปฏกูิลหรอื

มูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารหรือ

สถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ

หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

 (๔)๑๙ ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมในการให้บรกิารของ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถ่ิน

๑๙ มาตรา ๒๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มอบให้ด�าเนนิการแทน ในการเกบ็ ขน หรอืก�าจดัส่ิงปฏกิลู

หรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ 

การจะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มลูฝอยราชการส่วนท้องถิน่นัน้จะต้องด�าเนนิการให้ถกูต้อง

ด้วยสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๕) ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

เก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบ

อนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนก�าหนดอัตราค่า

บริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการท่ีผู้รับใบอนุญาต

ตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้

 (๖) ก�าหนดการอื่นใดท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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หมวด ๔

สุขลักษณะของอาคาร

 มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า

อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่อง

กับอาคาร มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพ

รกรงุรงัจนอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูอ้ยูอ่าศยัหรือ

มีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป ็น

ที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็น

หนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารนัน้จดัการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่อง

กับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืน

ตามความจ�าเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้

ถกูต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึง่ก�าหนดให้ตามสมควร

 

 มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า

อาคารใดมีสนิค้า เครือ่งเรอืนหรอืสมัภาระสะสมไว้มากเกนิ
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สมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจ

เป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วย

สขุลกัษณะของการใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่

มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง

อาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจาก

อาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพือ่มิให้เป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้

ก�าจัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก�าหนดให้

ตามสมควร

 

 มาตรา ๒๓ ในกรณทีีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่ได้ออกค�าสัง่

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดด�าเนินการตาม

มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ค�าสั่งภายในเวลาที่ก�าหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

ด�าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว

ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น
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 มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคาร

ใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ผูอ้ยูใ่นอาคารนัน้ ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

มีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดจ�านวนคน

ต่อจ�านวนพ้ืนที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู ่มากเกินไป 

ทัง้นี ้โดยค�านึงถงึสภาพความเจรญิ จ�านวนประชากร และ

ย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น

 เมือ่มปีระกาศของรฐัมนตรตีามวรรคหนึง่แล้ว ห้ามมิให้

เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารตามประกาศนัน้ยอมหรือ

จัดให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจ�านวนที่รัฐมนตรีก�าหนด

 

หมวด ๕

เหตุร�าคาญ

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้อง

ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ
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 (๑) แหล่งน�้า ทางระบายน�้า ที่อาบน�้า ส้วม หรือที่

ใส่มูลหรอืเถ้า หรือสถานทีอ่ืน่ใดซึง่อยูใ่นท�าเลไม่เหมาะสม 

สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใด

เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็น

หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค หรือก่อให้เกิด

ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 (๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ�านวน

เกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ

 (๓) อาคารอนัเป็นทีอ่ยูข่องคนหรอืสตัว์ โรงงานหรือ

สถานทีป่ระกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน�า้ 

การก�าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่

ไม่มีการควบคมุให้ปราศจากกลิน่เหมน็หรอืละอองสารเป็นพษิ

อย่างพอเพยีงจนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ
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 (๔) การกระท�าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง 

รงัส ีเสยีง ความร้อน ส่ิงมพีษิ ความสัน่สะเทือน ฝุ่น ละออง 

เขม่า เถ้า หรือกรณอีืน่ใด จนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

 (๕) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

 

 มาตรา ๒๖ ให้เจ ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

ห้ามผู้หน่ึงผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย 

ตลอดทัง้การดแูล ปรับปรุง บ�ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก 

ทางน�้า รางระบายน�้า คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขต

ของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิน่มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนังสือเพือ่ระงบั ก�าจดัและ

ควบคุมเหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้
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 มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นหรืออาจ

เกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือ

เกีย่วข้องกับการก่อหรอือาจก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญนัน้ ระงับ

หรอืป้องกนัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบไุว้

ในค�าสัง่ และถ้าเหน็สมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบั

หรอืป้องกนัเหตรุ�าคาญนัน้ หรอืสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือ

ป้องกนัมใิห้มเีหตรุ�าคาญเกดิขึน้อกีในอนาคต ให้ระบไุว้ใน

ค�าสั่งได้

 ในกรณทีีป่รากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าไม่มกีาร

ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

และเหตรุ�าคาญทีเ่กดิขึน้อาจเกดิอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร�าคาญนั้น และ

อาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุ

ร�าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเก่ียวข้อง

กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการนั้น
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 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถาน

ที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็น

หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุ

ร�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ และถ้า

เห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญ

น้ัน หรอืสมควรก�าหนดวธิกีารเพือ่ป้องกนัมใิห้มเีหตรุ�าคาญ

เกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

 ในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

ระงับเหตุร�าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อ

ป้องกันมิให้มีเหตรุ�าคาญเกดิขึน้อกี และถ้าเหตรุ�าคาญเกดิ

ข้ึนจากการกระท�า การละเลย หรอืการยนิยอมของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น

 ในกรณทีีป่รากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถ่ินว่าเหตรุ�าคาญ

ที่เกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง

ต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน เจ้าพนกังานท้องถิน่
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จะออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืห้ามมใิห้เจ้าของหรือผูค้รอบครอง

ใช้หรือยนิยอมให้บคุคลใดใช้สถานทีน่ัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วน 

จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการ

ระงับเหตุร�าคาญนั้นแล้วก็ได้

 

 มาตรา ๒๘/๑๒๐ เม่ือปรากฏว่ามเีหตรุ�าคาญเกิดขึน้

ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้

เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินมีอ�านาจประกาศก�าหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็น

พืน้ทีค่วบคุมเหตรุ�าคาญ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 การระงบัเหตุร�าคาญตามวรรคหนึง่ และการจัดการ

ตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญน้ันเกิดขึ้น

อกีในอนาคต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนด

๒๐ มาตรา ๒๘/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในกรณทีีเ่หตรุ�าคาญตามวรรคหนึง่ได้ระงบัจนไม่ก่อให้เกดิ

อนัตรายต่อสขุภาพของสาธารณชนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่

ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า

 

หมวด ๖

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 มาตรา ๒๙ เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาสภาวะความ

เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชนในท้อง

ถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้

ราชการส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ก�าหนด

ให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมดของพืน้ทีใ่นเขตอ�านาจของ

ราชการส่วนท้องถ่ินนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ได้

 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการ

ส่วนท้องถิน่อาจก�าหนดให้เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์

บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ�านวน
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ที่ก�าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด

หรือบางประเภทต้องอยู ่ในภายใต้มาตรการอย่างใด

อย่างหนึ่งก็ได้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์

ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดย

ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจกักสัตว์

ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก�าหนด

แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับ

สตัว์คนื ให้สตัว์นัน้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิน่ แต่ถ้าการ

กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น 

หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ

จัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี

ก่อนถงึก�าหนดเวลาดงักล่าวกไ็ด้ เงนิทีไ่ด้จากการขายหรอื
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ขายทอดตลาดเมือ่ได้หกัค่าใช้จ่ายในการขายหรอืขายทอด

ตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

 ในกรณทีีมิ่ได้มกีารขายหรอืขายทอดตลาดสตัว์ตาม

วรรคหนึง่ และเจ้าของสตัว์มาขอรบัสตัว์คนืภายในก�าหนด

เวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ส�าหรบัการเล้ียงดูสตัว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิน่ตามจ�านวน

ที่ได้จ่ายจริงด้วย

 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

พบน้ันเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามที่

เห็นสมควรได้

 

หมวด ๗

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการมอี�านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก�าหนดให้

กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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 มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการ

ประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ 

บางกิจการหรอืทกุกจิการให้เป็นกจิการท่ีต้องมกีารควบคมุ

ภายในท้องถิ่นนั้น

 (๒) ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทัว่ไปส�าหรับให้

ผูด้�าเนนิกจิการตาม (๑) ปฏบิติัเกีย่วกับการดแูลสภาพหรอื

สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้
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ผู ้ใดด�าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น

ก�าหนดให้เป็นกจิการทีต้่องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) 

ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพของสาธารณชนเพิม่

เติมจากที่ก�าหนดไว้โดยท่ัวไปในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม

มาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้

 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการ

ประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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หมวด ๘

ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้

รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณ

ที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแล้ว จะกระท�าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา ๕๖

 ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง 

กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้จัดต้ัง

ตลาดขึ้นตามอ�านาจหน้าที่ แต่ในการด�าเนินกิจการตลาด

จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติ

อื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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มีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตาม

วรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 

 มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลตลาด 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดัง

ต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ

 (๒) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี 

การวางสิ่งของและการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

กิจการตลาด

 (๓) ก�าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด

 (๔) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู ้ รับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรยีบร้อยภายในตลาดให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ

และอนามยั การจดัให้มท่ีีรวบรวมหรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอื
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มูลฝอย การระบายน�้าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มี

การป้องกนัมิให้เกดิเหตรุ�าคาญและการป้องกันการระบาด

ของโรคติดต่อ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด 

ต้องปฏบัิตใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการ

ขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจออก
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้

ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง

เกีย่วกับการรกัษาความสะอาดบรเิวณทีข่ายของ สขุลกัษณะ

ส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย 

ท�า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น 

รวมทัง้การรกัษาความสะอาดของภาชนะ น�า้ใช้และของใช้

ต่าง ๆ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เกนิสองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 

ต้องได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 
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ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เพื่อขอรับหนังสือรับรอง

การแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง

 

 มาตรา ๓๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ 

หรอืหนังสอืรบัรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผูจ้�าหน่าย 

ท�า ประกอบ ปรงุ เกบ็หรอืสะสมอาหารในสถานทีจ่�าหน่าย

อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติ

ท้องถิน่ตามมาตรา ๔๐ หรอืเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในใบอนญุาต

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มาตรา ๔๐ เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมหรือก�ากับ

ดูแลสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารท่ีได้

รบัใบอนญุาต หรอืได้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้ง ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดประเภทของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร

หรอืสถานทีส่ะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรอืตาม

ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการ

จ�าหน่าย

 (๒) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และ

ดแูลรกัษาสถานท่ีและสขุลกัษณะของบริเวณท่ีใช้จ�าหน่าย

อาหาร ทีจ่ดัไว้ส�าหรบับรโิภคอาหาร ทีใ่ช้ท�า ประกอบ หรือ

ปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร

 (๓) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการป้องกนัมใิห้เกดิ

เหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 (๔) ก�าหนดเวลาจ�าหน่ายอาหาร
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 (๕) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะส่วนบคุคล

ของผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ

 (๖) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของ

อาหาร กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บรักษา

หรือสะสมอาหาร

 (๗) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของ

ภาชนะ อุปกรณ์ น�้าใช้ และของใช้อื่น ๆ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

หมวด ๙

การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 มาตรา ๔๑ เจ้าพนกังานท้องถิน่มหีน้าทีค่วบคุมดูแล

ท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน

ทั่วไป
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 ห้ามมใิห้ผูใ้ดจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ 

ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า

ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกตหิรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รบัใบอนญุาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

 ในการออกใบอนญุาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการ

จ�าหน่ายสนิค้า และสถานท่ีท่ีจะจดัวางสนิค้า เพ่ือจ�าหน่าย

ในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 

รวมทั้งจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ใน

ใบอนุญาตด้วยก็ได้

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า 

ลกัษณะวธิกีารจ�าหน่ายสนิค้า หรอืสถานทีจ่ดัวางสนิค้าให้

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท�าได้ต่อเมื่อ

ผู ้รับใบอนุญาตได้แจ้งต ่อเจ ้าพนักงานท้องถ่ิน และ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้

ในใบอนุญาตแล้ว
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 มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ด้วยความเหน็ชอบ

ของเจ้าพนักงานจราจรมีอ�านาจออกประกาศดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นท่ีดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย

หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

 (๒) ก�าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ�าหน่าย

สนิค้าบางชนดิหรอืบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ�าหน่าย

สินค้าตามก�าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้า

โดยวิธีการจ�าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่หรอืก�าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ�าหน่ายสินค้าใน

บริเวณนั้น

 ในการด�าเนินการตาม (๑) หรอื (๒) ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท�าการของ

ราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะก�าหนดเป็นเขตตาม 
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(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องก�าหนดวันที่จะบังคับ

ตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ

 

 มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการ

ควบคมุการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสขุลกัษณะส่วนบคุคล

ของผู้จ�าหน่ายหรือผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้า

 (๒) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการ

ใช้กรรมวิธีการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสม

อาหารหรือสินค้าอื่น รวมท้ังการรักษาความสะอาดของ

ภาชนะ น�้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ

 (๓) ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้า

และการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 (๔) ก�าหนดเวลาส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า
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 (๕) ก�าหนดการอื่นที่จ�าเป็นเพื่อการรักษาความ

สะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพ รวมท้ังการป้องกนั

มิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๑๐

อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัตินี้  ให ้เจ ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้
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 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�าหรือ

แจ้งข้อเท็จจริง หรือท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง

เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ

พิจารณา

 (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ ในเวลา

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา

ท�าการเพือ่ตรวจสอบหรอืควบคมุให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ�านาจ

สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือสถานที่นั้น

 (๓) แนะน�าให้ผูไ้ด้รับใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ

ตามพระราชบัญญัตินี้
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 (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด  ๆ ที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ

ด�าเนินคดีหรือเพื่อน�าไปท�าลายในกรณีจ�าเป็น

 (๕) เก็บหรือน�าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ท่ีสงสัยว่า

จะไม่ถกูสุขลักษณะหรอืจะก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญจากอาคาร

หรอืสถานทีใ่ด ๆ  เป็นปรมิาณตามสมควรเพือ่เป็นตวัอย่าง

ในการตรวจสอบตามความจ�าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจแต่งตั้งข้าราชการ

หรอืพนกังานส่วนท้องถ่ิน เพือ่ให้ปฏิบัตหิน้าทีต่ามวรรคหนึง่

ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือ

ทุกเรื่องก็ได้

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตร

ประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซ่ึง
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เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด ้วย และให้บุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๔๕ ในกรณทีีป่รากฏว่าผูด้�าเนนิกจิการใด ๆ  

ตามที่ระบุไว ้ในพระราชบัญญัตินี้  ปฏิบัติไม ่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค�าสั่งของ

เจ้าพนกังานท้องถิน่ท่ีก�าหนดไว้เกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ

น้ัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้ด�าเนินกิจการ

นัน้แก้ไขหรือปรบัปรงุให้ถกูต้องได้ และถ้าผูด้�าเนนิกจิการ

ไม่แก้ไข หรือถ้าการด�าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมี

เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
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หยุดด�าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะ

เป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย

แล้วก็ได้

 ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามวรรคหน่ึง ให้ก�าหนด

ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้อง

ไม่น้อยกว่าเจด็วนั เว้นแต่เป็นกรณทีีม่คี�าสัง่ให้หยดุด�าเนนิ

กจิการทนัท ีและต้องท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูด้�าเนนิกจิการ

ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด�าเนิน

กิจการหรือผู้ด�าเนินกิจการไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง

ค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัหรือปิดค�าสัง่นัน้

ไว้ในทีเ่ปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกัท�าการงาน

ของผู้ด�าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค�าสั่งแล้ว 

ตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึงหรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตรวจพบเหตุทีไ่ม่ถกูต้องหรอืมกีารกระท�าใด ๆ  ทีฝ่่าฝืนต่อ

บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อด�าเนินการตาม

อ�านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาด�าเนินการตาม

มาตรา ๑๑๒๑ 

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตาม

วรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสม

กับการด�ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่าง

๒๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึง่สมควรจะ

ด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

มีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้กระท�าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืน

ดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อ

แก้ไขหรอืระงบัเหตุนัน้ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นทราบ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่ง

ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็น

เจ ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อ

ประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ซ่ึง
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ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา

 

หมวด ๑๑

หนังสือรับรองการแจ้ง

 มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ

เพือ่ด�าเนนิกจิการตามมาตรา ๓๘ และหนงัสอืรบัรองการแจ้ง 

ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่

ผูแ้จ้งเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบกจิการตามท่ีแจ้ง

ได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังมิได้

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
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 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตาม

แบบท่ีก�าหนดในข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามวรรคหนึง่ ถ้าการแจ้ง

เป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือ

รบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้

รับการแจ้ง

 ในใบรบัแจ้งหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินจะก�าหนดเงือ่นไขให้ผูแ้จ้งหรือผูไ้ด้รับหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้า

พนกังานท้องถิน่แจ้งให้ผูแ้จ้งทราบภายในเจด็วนัท�าการนบั

แต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูก

ต้องภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้า

พนกังานท้องถิน่ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้การ

แจ้งของผูแ้จ้งเป็นอันสิน้ผล แต่ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนนิการแก้ไข

ภายในเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออก
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หนงัสอืรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวนัท�าการ นบัแต่

วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่

ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๔๙ ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรับรองการแจ้งต้องแสดง

หนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ

 

 มาตรา ๕๐ ในกรณีท่ีหนงัสอืรบัรองการแจ้งสญูหาย 

ถกูท�าลายหรอืช�ารดุในสาระส�าคญั ให้ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรับรอง

การแจ้งยื่นค�าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายใน

สบิห้าวนันบัแต่วนัได้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรือ

ช�ารุด
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 การขอรบัใบแทนและการออกใบแทนหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕๑ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะ

เลกิกจิการหรอืโอนการด�าเนนิกิจการให้แก่บคุคลอืน่ ให้แจ้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย

 

 มาตรา ๕๒ ในกรณทีีผู่ด้�าเนนิกจิการใดด�าเนนิกจิการ

ตามทีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญตัน้ีิโดยมไิด้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราช

บัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ
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เจ้าพนกังานท้องถิน่มาแล้วครัง้หนึง่ ยงัฝ่าฝืนด�าเนนิกจิการ

โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะ

ได้ด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๘ 

ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามการ

ด�าเนนิกจิการนัน้ไว้ตามเวลาทีก่�าหนดซึง่ต้องไม่เกนิสองปี

ก็ได้

 

 มาตรา ๕๓ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๔๘ และค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๕๒ 

ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด�าเนินกิจการทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบตวัหรอืไม่ยอมรบัหนงัสอื ให้ส่งหนงัสอืการ

แจ้งหรอืค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบัหรอืปิดหนงัสอืนัน้

ไว้ในทีเ่ปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกัท�าการงาน

ของผู้ท่ีต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ
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ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ 

แล้วแต่กรณี

หมวด ๑๒

ใบอนุญาต

 มาตรา ๕๔ ในกรณทีีพ่ระราชบัญญัตน้ีิบัญญัตใิห้การ

ประกอบกจิการใดหรอืการกระท�าใดต้องได้รบัใบอนญุาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้

 เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัเหตุร�าคาญหรือผลกระทบ

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของ

ประชาชน ชมุชน หรอืสิง่แวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการ
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รบัฟังความคดิเห็นของประชาชนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ก�าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู ้ขออนุญาตจะต้อง

ด�าเนนิการก่อนการพจิารณาออกใบอนญุาตตามวรรคหน่ึง๒๒

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามพระราช

บญัญตันิีใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้

ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็น

ผู้ออกใบอนุญาตนั้น

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อน

ใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ย่ืนค�าขอพร้อมกับเสยีค่าธรรมเนยีม

๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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แล้วให้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่

จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงือ่นไขการขอต่ออายใุบอนญุาต 

และการอนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามทีก่�าหนด

ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕๖ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนุญาตหรอืค�าขอ

ต่ออายใุบอนุญาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจความถกูต้อง

และความสมบูรณ์ของค�าขอ ถ้าปรากฏว่าค�าขอดังกล่าว

ไม่ถกูต้องหรอืไม่สมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการหรือเงือ่นไข

ท่ีก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด

และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
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คราวเดียวกัน และในกรณีจ�าเป็นที่จะต้องส่งคืนค�าขอแก่

ผูข้ออนญุาต ก็ให้ส่งคนืค�าขอพร้อมทัง้แจ้งความไม่ถกูต้อง

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

ได้รับค�าขอ

 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมหีนงัสอื

แจ้งค�าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนุญาตทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียด

ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ

ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก

ไม่เกนิสองครัง้ ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนั แต่ต้องมหีนงัสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู ้ขออนุญาต

ทราบก่อนสิน้ก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ด้ขยาย

เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม72

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 มาตรา ๕๘ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถูกท�าลาย 

หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง

การสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน

ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
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 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๕๙ ในกรณทีีป่รากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตส�าหรบั

กิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่

ออกตามพระราชบญัญัตนิี ้หรอืเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต

ในเรือ่งท่ีก�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รับ

ใบอนญุาตนัน้ เจ้าพนกังานท้องถิน่มีอ�านาจสัง่พักใช้ใบอนญุาต

ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]
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 มาตรา ๖๐ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจออกค�าสัง่

เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไปและ

มีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่

ออกตามพระราชบัญญัตนิี ้หรอืเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่

ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู ่ที่

เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
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 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๖๑ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอน

ใบอนุญาตให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนญุาตไม่ยอมรบั

ค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้

ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือ

ส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ

ใบอนุญาตนั้นได้ทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าส่ังไปถึง 

หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 

 มาตรา ๖๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับ

ใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพิกถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๑๓

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อ

บญัญตัท้ิองถิน่ก�าหนดค่าธรรมเนยีมตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

 

 มาตรา ๖๕ ในกรณีท่ีมีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนด

ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�าเนินกิจการหรือต้องได้รับ
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ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู ้แจ้งหรือผู ้ได้รับ

ใบอนุญาตมีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในข้อบัญญตัท้ิองถ่ินตลอดเวลา

ทีย่งัด�าเนนิกิจการน้ัน ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนียมภายในเวลา

ที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ

จ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ

ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการน้ันก่อนถึง

ก�าหนดการเสยีค่าธรรมเนยีมครัง้ต่อไปตามทีก่�าหนดไว้ใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

 ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมตาม

วรรคหนึง่ค้างช�าระค่าธรรมเนยีมตดิต่อกนัเกนิกว่าสองคร้ัง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการด�าเนิน

กจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน
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 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๑๔

การอุทธรณ์

 มาตรา ๖๖๒๓ ในกรณทีีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่มคี�าส่ัง

ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ มาตรา ๒๘ 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า 

มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีค�าสั่งในเรื่อง

การไม่ออกใบอนญุาต หรอืไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต 

หรือเพกิถอนใบอนญุาตตามบทแห่งพระราชบญัญตันิี ้หรือ

๒๓ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค�าสั่งตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง ถ้าผู้รับค�าสั่งไม่พอใจค�าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิ

อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง

 การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคับ

ตามค�าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็น

สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

 มาตรา ๖๖/๑๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ

 (๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ 

ผู ้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู ้แทนกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ และ

ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

๒๔ มาตรา ๖๖/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย

ค�าแนะน�าของคณะกรรมการจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 

หรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัย

สิง่แวดล้อมอกีไม่เกนิสามคน เป็นกรรมการ ในจ�านวนนีใ้ห้

มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน

 ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัย

มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี

กรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ�านวน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 การแต่งต้ัง วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจาก

ต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 



81พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๖๖/๒๒๕ ให้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งตามมาตรา ๖๖

 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า 

หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

 (๓) สอบถามข้อเทจ็จรงิหรอืกระท�าการใด ๆ  เท่าที่

จ�าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

 

 มาตรา ๖๖/๓๒๖ การประชมุคณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตัง้และการประชมุ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้น�ามาตรา ๑๕ และ

มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

๒๕ มาตรา ๖๖/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ มาตรา ๖๖/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม82

 มาตรา ๖๗๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์ให้เสรจ็สิน้ภายในเก้าสบิวนันบัแต่

วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค�าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผล

เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี

 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้

เป็นที่สุด

 

หมวด ๑๕

บทก�าหนดโทษ

 มาตรา ๖๘๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

มาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒๗ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๖๘/๑๒๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึง่ออกตาม

มาตรา ๖ ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยท่ี

เป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

 มาตรา ๖๙๓๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของอธิบดี

กรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุหรือ

ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๐ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๗๐๓๑ ผูใ้ดไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ของคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข

กรงุเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรอืคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือ

ข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

๓๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๗๒๓๓ ผูใ้ดจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอื

สถานทีส่ะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึง่มพีืน้ท่ีเกนิสองร้อย

ตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 ผูใ้ดจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารตามวรรคหนึง่ ซ่ึงมพีืน้ทีไ่ม่เกนิสองร้อยตารางเมตร 

โดยไม่มหีนงัสอืรบัรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ

สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท

 

 มาตรา ๗๓๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก

ตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ 

(๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวาง

๓๓ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๔ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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โทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความใน

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ (๑) 

(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น

ห้าพันบาท

 

 มาตรา ๗๓/๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่ง

ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณี

ทีเ่กีย่วกับมลูฝอยติดเชือ้หรอืมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตราย

จากชุมชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๕ มาตรา ๗๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๗๓/๒๓๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ

ท้องถิน่ซึง่ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณเีก่ียวกับ

มูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 มาตรา ๗๔๓๗ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 

หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง 

โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการ

๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๗ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรอืมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวาง

โทษจ�าคกุไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่ห้าพัน

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

 มาตรา ๗๕๓๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด

ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

 

 มาตรา ๗๖๓๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก�าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม

มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรอืมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๓๘ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๙ มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๗๗๔๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือ

ฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๔๒ (๑) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

 มาตรา ๗๘๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือ

ฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๔๒ (๒) 

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 

 มาตรา ๗๙๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือ

ไม่ยอมแจ้งข้อเทจ็จรงิหรือไม่ส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน หรือ

๔๐ มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๑ มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๒ มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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ขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรอืเจ้าพนกังานสาธารณสขุ หรือ

ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๔ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

 มาตรา ๘๐๔๓ ผู้ด�าเนินกิจการผู้ใดด�าเนินกิจการ

ในระหว่างทีมี่ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้หยดุด�าเนนิ

กิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรอืมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดย

ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท

ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

๔๓ มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๘๑๔๔ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน

สาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือ

ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดอืน 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

 มาตรา ๘๒๔๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือ

มาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

 

 มาตรา ๘๓๔๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ 

หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองพนัห้าร้อยบาท

๔๔ มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๕ มาตรา ๘๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๖ มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๘๔๔๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด�าเนินกิจการใน

ระหว่างถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าท้ังปรับ 

และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลา

ที่ยังฝ่าฝืน

 

 มาตรา ๘๔/๑๔๘ ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็น

นติบุิคคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคลนัน้เกดิจาก

การสัง่การหรือการกระท�าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอื

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องส่ังการหรอืกระท�าการ 

และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้

นิติบุคคลน้ันกระท�าความผิด ผู ้นั้นต้องรับโทษตามที่

บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

๔๗ มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๘ มาตรา ๘๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๘๕๔๙ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทน

กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ

ผู ้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

อีกไม่เกินสองคน

 (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

จังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด 

เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น

เลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้ง

ข้าราชการในสงักดัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผูช่้วย

เลขานุการอีกไม่เกินสองคน

๔๙ มาตรา ๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าเห็นว่า

ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ�าคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง 

ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ�านาจเปรียบเทียบ

 ส�าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็น

ความผิดที่มีโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ คณะกรรมการ

เปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ

ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบ

ได้ด้วย

 การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

และเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

มอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 เมื่อผู ้ต ้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่

เปรี ยบ เที ยบภายในสามสิบวันนับแต ่ วั นที่ มี การ

เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

หมวด ๑๖

บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๘๖ ผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใด

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย

พระราชบญัญติันีอ้ยูแ่ล้วในวนัท่ีพระราชบัญญติันีใ้ช้บงัคบั

และกจิการนัน้มลีกัษณะเช่นเดยีวกับกิจการทีจ่ะต้องได้รับ

ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง

ตามพระราชบญัญตันิี ้ให้ผูน้ัน้ประกอบกจิการนัน้ต่อไปได้

เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและ
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ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์

จะด�าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด�าเนินการขอรับ

ใบอนุญาตหรอืแจ้งตามพระราชบญัญัตนิีก่้อนการด�าเนนิการ

 

 มาตรา ๘๗ ผูซ้ึง่ประกอบกจิการใดทีไ่ม่ต้องแจ้งและ

ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็น

กิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง

ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่

แล้วตามมาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่

จะต้องมาด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน

ก�าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ

 มาตรา ๘๘ ผูซ้ึง่ประกอบกิจการใดทีม่ไิด้เป็นกิจการ

ทีต้่องได้รบัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
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ซึง่ถกูยกเลกิโดยพระราชบญัญตันิี ้แต่เป็นกิจการทีจ่ะต้อง

ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบ

กิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นค�าขอรับใบอนุญาต

ตามพระราชบญัญติันีภ้ายในก�าหนดเวลาเก้าสบิวันนบัแต่

วนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เมือ่ได้ยืน่ค�าขอแล้วให้ยงัคง

ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมคี�าสัง่ไม่ออกใบอนญุาต

ให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๘๙ บรรดากิจการต่าง ๆ ที่ก�าหนดให้เป็น

กจิการค้าซึง่เป็นทีรั่งเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พทุธศกัราช 

๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติั

สาธารณสขุ พุทธศกัราช ๒๔๘๔ ให้ถอืว่าเป็นกจิการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ท้ังนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ หรือ

มาตรา ๓๒
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 มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ 

เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ�านาจ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี

กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้

 [ค�าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐]

 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    อานันท์ ปันยารชุน

   นายกรัฐมนตรี
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