
 
 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

_____________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
เปนปที่  ๔๗  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ใชอุจจาระเปนปุย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
ไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒)  พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖)  พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗)  พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒)  
       พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่ง
เปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่
อ่ืน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือส่ิงที่
สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสิน
คาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไมหรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย 
ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ
ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคได
ทันทีทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็
ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซ่ึง
ผูซ้ือตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน
ทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตรา
ขึ้นโดยราชการสวนทองถ่ิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(๑)  นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
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(๖) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่น ที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมและ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะ

นําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจ

การหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ิน หรือใหใชบังคับ
เฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได 

มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถ่ินใดใหราชการสวนทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถ่ิน
นั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  ในการนี้ หากมีกรณีจําเปนใหราชการสวนทองถ่ินออก
ขอกําหนดของทองถ่ิน หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถ่ินที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถ่ินนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได 

ขอกําหนดของทองถ่ินใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับตามกฎ
กระทรวงนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ิน ราชการสวนทองถ่ินอาจ
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ออกขอกําหนดของทองถ่ินในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรม
อนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดัง
กลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสม
ควร 

ถาบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนั้นแทน ก็
ได  ในการนี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ  และบุคคลซึ่งไดรับคํา
ส่ังดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัดเพื่อส่ัง
ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองถ่ินที่จังหวัดนั้น 

 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

 
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยปลัด

กระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดตอ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู
มีความรูความสามารถหรือประสบการณในการสาธารณสุขเปนกรรมการ และอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

มาตรา  ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยว

กับการสาธารณสุข  และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ  เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ  และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
(๓)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  และตอราชการสวนทองถ่ิน

ในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
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(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทอง
ถ่ินที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฎแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมี
เขตอํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจา
พนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ังใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
                กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
   (๑)  ตาย 
   (๒)  ลาออก 
   (๓)  รัฐมนตรีใหออก 
   (๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวนั้น  หรือของกรรมการผูทรงคุณ
วุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งได
รับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําส่ังดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใช
ประโยชนประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได 

 
 

หมวด ๓ 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  
มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

ราชการสวนทองถ่ินนั้น 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 

มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
  (๑)  หามการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอก
จากในที่ที่ราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 
  (๒)  กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 
  (๓)  กําหนดวิธีการเก็บ  ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  
  (๔)    กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  (๕)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการที่
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเก็บได 
  (๖)  กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

  
มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด

ซ่ึงตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
อยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก
คําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม
ไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไปจนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษ
ใด ๆ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูก
ตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซ่ึงเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําส่ังใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารผูใด
ดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในเวลาที่กําหนดเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครองครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจาย
สําหรับการนั้น 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบก
ษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ 
จํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถ่ิน 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของผูครอบครองอาคาร ตามประกาศ
นั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด 
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หมวด ๕ 
เหตุรําคาญ 

 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือนรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง หรือ

ผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
(๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวมหรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่ง

อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็นหรือ
ละอองเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๓)  อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมให
ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๔)  การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๕)  เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทาง

สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดา
ถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญนั้นระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิด
ขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ปรากฎแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
วรรคหนึ่ง และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุ
รําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ
หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก
คําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว
ในคําส่ัง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อ
ปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 
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ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุ
รําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนเจา
พนักงานทองถ่ินจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถาน
ที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 
 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชา

ชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอ
กําหนดของทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 

การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขตหาม
เล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยง
หรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา 
๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อ
พนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวน
ทองถ่ินแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจา
พนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น  ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได 
เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว
ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการสวน
ทองถ่ินตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฎวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชา
ชนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 
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หมวด ๗ 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
  

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา  ๓๑ ใหราช
การสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจ
การที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑)  ใช
บังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบ
คุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบ
อนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนด
ของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
 
 

หมวด  ๘ 
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตาม

มาตรา ๕๖ 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทอง

ถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการของรัฐที่
ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม
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บทบัญญัติอ่ืนแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผู
จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถ่ินดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินกิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวม
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ
และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

มาตรา ๓๖ ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
ออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติให
ถูกตองเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคลและสุขลักษณะในการใชกรรม
วิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ 
น้ําใชและของใชตาง ๆ 

มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทอง
ถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อขอ
รับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ กอนการจัดตั้ง 

มาตรา ๓๙ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงไดรับใบอนุญาต ตาม
มาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
ในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจง 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถ่ินดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารหรือที่ใชสะสม
อาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
(๔)  กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 
(๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร

และผูใหบริการ 
(๖)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทําประกอบ 

ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอ่ืน ๆ 

 
 

หมวด ๙ 
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 
มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย

ของประชาชนทั่วไป 
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๕๖  

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา  
ลักษณะ วิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่
หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือสถานที่จัดวาง
สินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทอง
ถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๔๒   ใหเจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออก
ประกาศดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขต
หามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 
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(๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขต
หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนด หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
จําหนายสินคาในบริเวณนั้น 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่
ทําการของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีและตองกําหนด
วันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนาย หรือผูชวยจําหนาย
สินคา 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 

(๔)  กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
(๕)  กําหนดการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจา

พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน 

หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตามพระราชบัญญัตินี้
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อน
ไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจํา
เปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล
ซ่ึงเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้นใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
ใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการ
นั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทอง
ถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปน
หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจ
การไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย
เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ังแลว ตั้งแต
เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง หรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝา
ฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ิน
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวน
รวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไม
ถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสม
ควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 
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มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสา
ธารณสุขและผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา๔๔ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจง 

  
มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับ

รองการแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจ

การตามที่แจงไดช่ัวคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตาม

วรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูได
รับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายใน
เจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการสูญ
หาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
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มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแก
บุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจ
การโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทอง
ถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไว
ตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

มาตรา ๕๓ การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๕๒  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับ
หนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแต
เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี 
   
 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

  
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองได

รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได 

มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบ
อนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคา
ธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลัก
เกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และใน
กรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไม
สมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง คร้ังละไมเกินสิบหาวัน 
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฎวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบ
อนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
อีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้    กฎกระทรวงหรือขอ

กําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 

มาตรา ๖๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบ
อนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ
หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือ
วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง หรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณี 
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มาตรา ๖๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวด ๑๓ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
มาตรา ๖๓ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวน

ทองถ่ิน 
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการที่

ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือ
ผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทอง
ถ่ินตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจ
การนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 
 
 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ 

 
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สอง หรือมีคําส่ังในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับ
คําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให
มีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวช่ัวคราว  
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มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา คําส่ังของรัฐ
มนตรีใหเปนที่สุด 
 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

  
มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง
หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ โดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตา
รางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕)  มาตรา ๓๒ (๒) 
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวใน
วรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสองตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
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มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบ
อนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๔๒(๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลัก
ฐานหรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสา
ธารณสุขหรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ 
วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม
มีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

รอยบาท 
มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษจํา

คุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอด
เวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 
(๒)  ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ

ตํารวจภูธรจังหวัด 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูก

ฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
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สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสอง
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ไดดวย 

เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
 

หมวด ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิก

โดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะ
ตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้น ประกอบกิจ
การนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระ
ราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตอง
มาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนดําเนินการ 

มาตรา ๘๗ ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการ
แจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอ
ไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๘   ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะ
มีคําส่ังไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตราย
แกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแตงผมตามมาตรา ๓๑ 
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ภายใต
บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 
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มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําส่ังของเจา
พนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่ง
ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จน
กวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถ่ิน หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสา
ธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท  ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธ
ศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีบท
บัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จํา
เปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น 
เพื่อสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณ
สุขเปนเรื่องเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมาย
ปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไวอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม 
และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคม
ปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวม
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


	¾.È. òõóõ

