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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถงึสิ่งอื่นใดซึง่เปนสิง่โสโครกหรือ
มีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุง พลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร 
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึง
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา  สถานทีซ่ึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชมุนมุเพื่อจาํหนายสินคาประเภทสัตว 
เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี ้ไมวาจะมีการจาํหนาย
สินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง บริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชมุนุมเพ่ือจําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจาํหรือเปนคร้ังคราวหรือตามวันท่ีกาํหนด 

“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ท่ี
จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเรจ็และจาํหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันท ี ทั้งนี ้ไมวาจะเปนการ
จําหนายโดยจัดใหมบีริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ ท่ี
จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ
หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวดั กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา  ขอบัญญัติ เทศบัญญัต ิหรือขอบังคับซ่ึงตราข้ึนโดยราชการ
สวนทองถ่ิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจงัหวดั 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน

ทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินน้ัน 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซึง่ไดรับแตงตัง้ใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราช 
บัญญัติน้ี และใหมีอาํนาจแตงตั้งเจาพนกังานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรม 
เนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบงัคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํ
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดงัตอไปนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และมาตรการในการควบคุมหรือกาํกับดูแลสําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) กาํหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน และวิธดีําเนินการ
เพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกาํกับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดาํรงชีพของ
ประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาํหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบงัคับเฉพาะทองถิ่น
ใดทองถิ่นหนึ่งก็ได 
 

มาตรา ๗  เมื่อมกีฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถิ่นใดใหราชการสวนทองถิ่นหรอืเจา
พนักงานทองถิ่นซึง่มกีิจการหรือการดาํเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถิ่นนั้นดาํเนินการให
เปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี ้หากมีกรณีจาํเปนใหราชการสวนทองถิ่นออกขอกําหนดของทองถิ่น หรือ
แกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิ่นที่ใชบงัคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกาํหนดรายละเอยีดการ
ดําเนินการในเขตทองถิ่นนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดงักลาวได 

ขอกําหนดของทองถิ่นใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับตามกฎกระทรวง
น้ัน ทั้งนี ้เวนแตในกรณีที่มคีวามจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นอาจออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๘  ในกรณีที่เกิดหรือมเีหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชพีของประชาชนซึง่จาํเปนตองมกีารแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดกีรมอนามัยมีอํานาจออก
คําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึง่เกีย่วของกับการกอใหเกดิหรืออาจเกิดความเสียหายดงักลาวระงบัการกระทําหรือให
กระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร 

ถาบุคคลซึ่งไดรับคาํสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสัง่ภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวน้ันแทนก็ได ในการนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมดัระวงัตามสมควรแกพฤตกิารณ และบุคคลซึง่ไดรับคาํสั่งดงักลาวตองเปนผูเสีย
คาใชจายสําหรับการนั้น 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดกีรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจงัหวัดเพื่อสั่งใหนาย
แพทยสาธารณสุขจังหวดัปฏิบัตกิารตามความในวรรคสองสําหรบัในเขตทองที่จงัหวดันั้น 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

   
 

มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข”ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรม
ควบคมุโรคติดตอ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดกีรมการปกครอง อธิบดกีรมตาํรวจ อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม อธิบดีกรมวชิาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาต ิปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอกีไมเกินหาคนซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นตอรฐัมนตรใีนการกาํหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกีย่วกับการสาธารณสุข 

และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) ศกึษา วเิคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ัง

เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
(๓) ใหคําแนะนําตอรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิ่นในการออกขอกาํหนด

ของทองถิ่น 
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) กาํหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖) ควบคุม สอดสองการปฏิบัตหินาที่ของสวนราชการที่มีอาํนาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรฐัมนตร ี
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนดไวใหเปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นซึง่มเีขต

อํานาจในทองถิ่นใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ให
คณะกรรมการแจงตอผูมีอาํนาจควบคมุดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อสัง่ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นดาํเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการ
ดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวฒุิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้อีกได 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึง่แตงตัง้
ไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง ไมวาจะเปนการแตงตัง้เพิม่ขึ้นหรือแตงตัง้ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนัน้อยูในตาํแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวฒุิซึง่แตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒซิึ่งตนแทน แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินจิฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอาํนาจออกคาํสั่งเปน

หนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบคุคลใดมาใหถอยคาํ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วของหรือวตัถุใด ๆ มาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาไดในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังตาม
มาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมีอํานาจออกคาํสั่งดงักลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได 

 
หมวด ๓ 

การกาํจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

   
 

มาตรา ๑๘  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
ราชการสวนทองถ่ินน้ัน 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใตการควบคมุดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามมาตรา ๑๙ ก็ได 

 
มาตรา ๑๙  หามมใิหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิาร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกาํหนดของทองถิ่นดังตอไปนี ้

(๑) หามการถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่
ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 

(๒) กําหนดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
(๓) กาํหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ

สถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานท่ีน้ัน ๆ 
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
(๕) กาํหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย เพ่ือใหผูรับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัต ิตลอดจนกาํหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได 

(๖) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิง่ใดซึ่ง
ตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชาํรุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือ
มีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารนัน้จัดการแกไข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงตอเน่ืองกับอาคารท้ังหมด
หรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งกาํหนดใหตามสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระสะสมไว

มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถกูตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารน้ัน หรือ
ใหจัดสิง่ของเหลานั้นเสียใหม เพือ่มิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรอืใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจดัสัตวซึ่งเปนพาหะ
ของโรคภายในเวลาที่กาํหนดใหตามสมควร 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เจาพนกังานทองถิ่นไดออกคาํสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใด
ดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจาพนกังานทองถิ่น
มีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดงักลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการน้ัน 
 

มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการควบคมุมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษากาํหนด
จํานวนคนตอจาํนวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามคีนอยูมากเกินไป  ทั้งนี ้โดยคํานงึถงึสภาพความเจรญิจํานวนประชากรและ
ยานชมุชนของแตละทองถิ่น 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามประกาศ
นั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจาํนวนที่รัฐมนตรีกาํหนด 
 

หมวด ๕ 
เหตุรําคาญ 

   
 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มเีหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศยัในบริเวณใกลเคยีงหรือผูที่
ตองประสบกับเหตุน้ันดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(๑) แหลงนํ้า ทางระบายนํ้า ท่ีอาบนํ้า สวม หรือท่ีใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยูในทาํเลไม
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรอืหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตใุหมกีล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพษิ หรือเปน
หรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธใีด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรอืสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ การ
ระบายน้ํา การกาํจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสาร
เปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตใุหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน 
ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตใุหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมใิหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทัง้การระงับเหตุราํคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า 
รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ีตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ กําจดัและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 
 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มเีหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอาํนาจออกคาํสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น 
ระงับหรือปองกันเหตรํุาคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวธีิใดเพ่ือ
ระงับหรือปองกันเหตรํุาคาญน้ัน หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหระบุไวใน
คําสั่งได 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคาํส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นตามวรรค
หน่ึง และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงบัเหตุรําคาญนั้น และ
อาจจดัการตามความจําเปนเพื่อปองกันมใิหเกดิเหตุราํคาญนั้นขึน้อีกโดยบุคคลซึง่เปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรือ
อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสาํหรับการจัดการนั้น 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มเีหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานทีเ่อกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคาํส่ัง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีน้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ัง และถาเห็น
วาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนใน
อนาคตใหระบุไวในคําสั่งได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคาํส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเจาพนกังานทองถิ่นมี
อํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจดัการตามความจําเปนเพื่อปองกันมใิหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรอืผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสาํหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุราํคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกดิอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีน้ันท้ังหมดหรือบางสวน 
จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนกังานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุราํคาญนั้นแลวก็ได 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

   
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของพื้นที่ในเขตอาํนาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตวได 

การออกขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขตหามเล้ียงหรือ
ปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวบาง
ชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึง่ก็ได 
 

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙  
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจกักสัตวดงักลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดแลว
ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวน้ันตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกกัสัตวไว
อาจกอใหเกิดอันตรายแกสตัวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิน่จะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสตัวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมกีารขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคนืภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลีย้งดูสัตวใหแกราชการสวนทองถิ่นตาม
จํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนกังานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคตดิตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ให
เจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจทาํลายหรือจัดการตามทีเ่ห็นสมควรได 
 

หมวด ๗ 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

   
 

มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา
กําหนดใหกิจการใดเปนกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนในการกํากับดแูลการประกอบกิจการทีป่ระกาศตามมาตรา ๓๑  ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดงัตอไปนี ้

(๑) กาํหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกจิการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมกีาร
ควบคุมภายในทองถ่ินน้ัน 

(๒) กาํหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกีย่วกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๓  เม่ือพนกําหนดเกาสิบวนันับแตวันท่ีขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบงัคับ 
หามมใิหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกจิการที่ตองมีการควบคมุตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิ่นอาจกาํหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัตเิพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดไวโดยทัว่ไปในขอกาํหนดของ
ทองถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 
 

หมวด ๘ 
ตลาด สถานท่ีจาํหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

   
 

มาตรา ๓๔  หามมใิหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
๕๖ 

การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินได
ออกใบอนุญาตใหจัดตัง้ตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มใิหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐที่ได
จัดตัง้ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที ่แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติ
อ่ืนแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดต้ังตลาดตามวรรคน้ี
ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
 

มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชนในการกํากับดแูลตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกาํหนดของ
ทองถิ่นดงัตอไปนี ้

(๑) กาํหนดที่ตัง้ เน้ือท่ี แผนผังและหลักเกณฑเกีย่วกับส่ิงปลูกสรางและสุขลักษณะ 
(๒) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกีย่วของกับการดาํเนิน

กิจการตลาด 
(๓) กาํหนดเวลาเปดและปดตลาด 
(๔) กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตัง้ตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรอืกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย การระบายน้าํทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมใิหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ 

 
มาตรา ๓๖  ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัตใิหถูกตองตามหลักเกณฑที่กาํหนดไวใน

ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๓๗ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนในการกํากับดแูลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออก

ขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใชและของใชตาง ๆ 
 

มาตรา ๓๘  ผูใดจะจดัต้ังสถานท่ีจาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี
พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา 
๕๖  ถาสถานที่ดงักลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง
ตามมาตรา ๔๗ กอนการจดัตั้ง 
 

มาตรา ๓๙  ผูจัดตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 
๕๖  หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘  ตองปฏิบัตใิหถกูตองตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในขอกาํหนดของ
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๐  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
 

มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจาํหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารท่ีไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
ดังตอไปน้ี 

(๑) กําหนดประเภทของสถานท่ีจาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือ
ตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 

(๒) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบรเิวณทีใ่ช
จําหนายอาหาร ท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทาํ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใชสะสมอาหาร 

(๓) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
(๔) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 
(๕) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสขุลักษณะสวนบุคคลของผูจาํหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผู

ใหบริการ 
(๖) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสขุลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ

รักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสขุลักษณะของภาชนะ อุปกรณ นํ้าใช และของใชอ่ืน ๆ 

 
หมวด ๙ 

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๑  เจาพนกังานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหผูใดจาํหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจดัวาง
สินคาในท่ีหน่ึงท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจาํหนายสินคา และสถานท่ีที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกต ิ
รวมทั้งจะกาํหนดเงื่อนไขอยางใดตามทีเ่ห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธกีารจําหนายสินคา หรือสถานท่ีจัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และเจา
พนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 
 

มาตรา ๔๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปน้ี 

(๑) กาํหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืน้ที่ดังกลาวเปนเขตหามจาํหนาย
หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

(๒) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหน่ึงสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตท่ีหามจําหนาย
สินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจาํหนายสินคาโดย
วิธีการจาํหนายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑวธีิการและเง่ือนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณน้ัน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีทํา
การของราชการสวนทองถิ่นและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับ
ตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ 
 

มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคมุการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ให
ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา 
(๒) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธกีารจาํหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรอื

สะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทัง้การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตาง ๆ 
(๓) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(๔) กาํหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
(๕) กาํหนดการอื่นที่จาํเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ

ปองกันมใิหเกดิเหตุราํคาญและการปองกันโรคตดิตอ 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปน้ี 
(๑) มีหนงัสือเรียกบคุคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจรงิ หรือทําคาํช้ีแจงเปนหนังสือหรือใหสง

เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา

การเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกาํหนดของทองถ่ิน หรือตามพระราชบัญญัติน้ี ในการนี้ ใหมีอํานาจ
สอบถามขอเท็จจรงิหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานท่ีน้ัน 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยดึหรืออายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกดิเหตุราํคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม
วรรคหนึ่งในเขตอาํนาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตัง้จากเจา
พนักงานทองถิ่น บุคคลดงักลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบคุคลซึ่งเกี่ยวของในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลซึง่เกีย่วของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกจิการใด ๆ ตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติน้ี ปฏิบัติไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคําส่ังของ
เจาพนกังานทองถิ่นทีก่ําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจสั่งใหผูดําเนินกจิการนั้น
แกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกจิการนั้นจะกอใหเกิดหรือมเีหตุอันควร
สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสัง่ใหผูนั้นหยดุดําเนินกิจการนั้นไว
ทันทีเปนการช่ัวคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัตติามคําสัง่ไวตาม
สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคาํสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผู
ดําเนินกิจการซึง่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดาํเนินกจิการหรือผูดาํเนินกจิการไมยอมรับคาํสั่งดงักลาว 
ใหสงคาํสั่งโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับหรือปดคาํสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูน้ันไดทราบคําส่ังแลว ตั้งแตเวลาที่คําสัง่ไปถึงหรือวันปดคาํสั่ง แลวแตกรณ ี
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถกูตองหรือมกีารกระทาํใด ๆ ท่ีฝาฝน
ตอบทแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือขอกําหนดของทองถิน่ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนาที่ตอไปโดยไมชกัชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสขุเห็นวาเหตตุามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควร
จะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมอํีานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถกูตองหรือฝาฝนดังกลาว
แกไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 
 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีใ้หเจาพนกังานทองถิ่นและผูซึง่
ไดรับแตงตัง้จากเจาพนกังานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจง 
   

 
มาตรา ๔๘  การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพ่ือดําเนินกจิการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรอง

การแจง ใหเปนไปตามแบบท่ีกาํหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยงัมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกาํหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรค

หน่ึง ถาการแจงเปนไปโดยถกูตองใหเจาพนกังานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันท่ีไดรับการแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนกังานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทํา
การนับแตวนัท่ีไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไข
ภายในเวลาทีก่ําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจด็วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับ
การแจงซึง่มีรายละเอียดถูกตองตามแบบทีก่ําหนดในขอกาํหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึง่ 
 

มาตรา ๔๙  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาทีด่ําเนินกิจการ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทาํลายหรือชํารุดในสาระสําคญั ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวนันับแตวนัไดทราบถึงการสูญหาย ถกู
ทําลาย หรือชาํรุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการท่ี
กําหนดในขอกาํหนดของทองถิ่น 
 

มาตรา ๕๑  เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืน 
ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 
 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูดาํเนินกจิการใดดาํเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ
เจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินีเ้พราะเหตุที่ฝาฝนดาํเนินกิจการโดยมิไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครัง้หนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอาํนาจสั่งใหผูนั้นหยดุดาํเนินกจิการไวจนกวาจะไดดาํเนนิการแจงตอเจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘  ถายัง
ฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกจิการนั้นไวตามเวลาทีก่ําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 
 

มาตรา ๕๓  การแจงของเจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๕๒  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือ
การแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือน้ันไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูท่ีตองรับหนังสือ และใหถือวาผูน้ันไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตัง้แตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวนัปดหนังสือ แลวแต
กรณี 
 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบญัญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกจิการใดหรือการกระทําใดตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอาํนาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได 
 

มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติน้ีใหมีอายุหน่ึงปนับแตวันท่ีออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิน่ที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายใุบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอาย ุเมื่อไดยื่นคาํขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการขอตออายใุบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กาํหนดในขอกาํหนดของทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๕๖  เมื่อไดรับคาํขอรับใบอนุญาตหรือคาํขอตออายใุบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถกูตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจาํเปนที่จะตองสงคืนคาํขอแกผูขอ
อนุญาต กใ็หสงคืนคาํขอพรอมทัง้แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวนันับแตวันไดรับคาํขอ 

เจาพนกังานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคาํขอซึง่มีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามทีก่าํหนดในขอกําหนดของ
ทองถิ่น 

ในกรณีที่มเีหตุจาํเปนที่เจาพนกังานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํสั่งไมอนุญาตได
ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง คร้ังละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนงัสือแจง
การขยายเวลาและเหตุจาํเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามที่ไดขยายเวลาไว
แลวน้ัน แลวแตกรณ ี
 

มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชาํรุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยืน่คํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชาํรุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และ
เงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกาํหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตัินี ้หรือเงือ่นไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกีย่วกับการประกอบกจิการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 
 

มาตรา ๖๐  เจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถกูสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคาํพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของ

ทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนญุาตในเรื่องทีก่ําหนดไวเกีย่วกับการประกอบกจิการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถกูตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคาํสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คาํสั่งไปถึง หรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๖๒  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรบัการประกอบกจิการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีถกูส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๑๓ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

   
 

มาตรา ๖๓  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกาํหนดคาธรรมเนยีมตาม
หลักเกณฑ วิธกีาร เงือ่นไข และไมเกินอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญตัินี้ใหเปนรายไดของราชการสวน
ทองถิ่น 
 

มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกาํหนดคาธรรมเนยีมสําหรับการดาํเนินกิจการที่ตองแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดาํเนนิกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี ้ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมี
หนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนยีมภายในเวลาที่กาํหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนยีมที่
คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรบัใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกจิการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีมครัง้
ตอไปตามท่ีกาํหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่ผูมีหนาทีต่องเสยีคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่คางชาํระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกจิการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน 
 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคาํสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําส่ัง
ในเร่ืองการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคาํสั่งไมพอใจคําสั่งดงักลาว ผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบงัคับตามคาํสั่ง เวนแตรัฐมนตรจีะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบงัคับตามคําสั่งนั้นไวชัว่คราว 
 

มาตรา ๖๗  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖  ใหรัฐมนตรีพจิารณาโดยไมชกัชา 
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๘  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึง่ออกตามมาตรา ๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 

มาตรา ๖๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของอธิบดีกรมอนามยัตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง โดยไมมเีหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทย
สาธารณสุขจงัหวดัตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ 
 

มาตรา ๗๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคาํส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 

มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 

มาตรา ๗๒  ผูใดจดัตัง้สถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตาราง
เมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
  ผูใดจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึง่มีพืน้ที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร โดยไม
มีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนขอกาํหนดของทองถิ่นซึง่ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) 
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

ผูใดฝาฝนขอกาํหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวในวรรค
หน่ึงหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกิน
หน่ึงพันบาท และปรับอีกไมเกินวนัละหารอยบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 
 

มาตรา ๗๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ 
(๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๔๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
 

มาตรา ๗๙  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึง
ไดรับแตงตัง้จากเจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 

มาตรา ๘๐  ผูดําเนินกจิการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคาํสัง่ของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยดุ
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดอืน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและ
ปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาทีย่ังไมปฏิบัติตามคําสัง่ 
 

มาตรา ๘๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสอง
เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 

มาตรา ๘๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท 
 

มาตรา ๘๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสัง่พกัใชใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 

มาตรา ๘๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ

ผูแทนกรมตํารวจ 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจงัหวัด อยัการจังหวัด และผูกํากับการตํารวจภูธร

จังหวดั 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคกุหรือไมควรถูก

ฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดมีีอํานาจเปรียบเทียบ 
สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาํคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท 

หรือทั้งจําทัง้ปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอาํนาจเปรียบเทยีบไดดวย 
เมื่อไดเสียคาปรับตามทีเ่ปรียบเทยีบภายในสามสิบวันนับแตวันทีม่ีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
 

หมวด ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๖  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคับและกจิการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกจิการทีจ่ะตองไดรับ
ใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัติน้ี ใหผูน้ันประกอบกิจการน้ันตอไปไดเสมือน
เปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูท่ีไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัติน้ีแลว แตเม่ือใบอนุญาต
ดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดาํเนินกิจการตอไป ผูน้ันจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตาม
พระราชบัญญัติน้ีกอนการดําเนินการ 
 

มาตรา ๘๗  ผูซ่ึงประกอบกิจการใดท่ีไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี ้แตเปนกิจการท่ีจะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
พระราชบัญญัติน้ี และมใิชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมา
ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาเกาสิบวนันับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๘๘  ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขซึง่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกจิการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ใหยงัคง
ประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคาํขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เมื่อไดยื่นคาํขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคาํสั่งไมออกใบอนุญาตให
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๘๙  บรรดากจิการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึง่เปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศกัราช ๒๔๘๔  และการแตงผมตามมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔  ใหถอืวาเปนกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ทั้งนี ้ภายใตบังคับมาตรา 
๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัต ิขอบังคับ หรือคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสขุซึ่งถกูยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งนี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง 
ประกาศ ขอกาํหนดของทองถิ่น หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทีอ่อกตามพระราชบัญญัติ
น้ี 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคมุการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศกัราช ๒๔๘๐ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมบีทบัญญัติเก่ียวกับการ
ดําเนินงานควบคมุดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคบัมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเตมิอีกหลายครัง้ก็ตาม แตก็
ยังไมอาจทันตอสภาพความเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จาํเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแล
กิจการตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น เพ่ือสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยท่ีในปจจุบันเปนท่ียอมรับวาการสาธารณสุขเปนเร่ืองเก่ียวพันกับความเปนอยูและ
สภาพแวดลอมของมนษุยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันยังมิไดกาํหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกัน
เก่ียวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบคมุใหมีลักษณะการกาํกับดแูลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีและบทกําหนดโทษตามกฎหมาย
ปจจุบันใหสามารถบังคับใหมกีารปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด  ฉะน้ัน เพ่ือใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพของสังคมปจจบัุน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกนัเก่ียวกับการอนามัย
สิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคมุการใชอุจจาระเปนปุยเสีย
ใหม และรวมกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๓ ม.ค ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
 
 


