
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ

ใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
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“มูลฝอย”[๒] หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า 
ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”[๓] หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”[๔] หมายความว่า 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 

(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖)[๕] ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนด
กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ
วิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้าน
เทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา[๖] 

  
มาตรา ๗  เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของท้องถิ่นนั้น
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจ าเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพ่ือก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวง
นั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๘  ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมี
อ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการ
กระท าหรือให้กระท าการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ ใน
การนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งดังกล่าวต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น 
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มาตรา ๘/๑[๗]  ในการพิจารณาออกค าสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง อธิบดีกรมอนามัยอาจให้

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 

                   
  

มาตรา ๙[๘]  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ

สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งเก่ียวกบัการสาธารณสุข 

(๓) ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(๔) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ก าหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อรัฐมนตรี 
(๖/๑)[๙] ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๑๑[๑๐]  ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอ านาจใน
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ท้องถิ่นใดไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มี
อ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น เพ่ือสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือแก้ไขการด าเนินการให้
เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตน
แทน แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็น

หนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้ 

  



หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร[๑๑] 

                   
  

มาตรา ๑๗/๑[๑๒]  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี จ านวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบ
การณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๗/๒[๑๓]  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหา
นครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรม
อนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน 
และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๗/๓[๑๔]  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
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(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้ค าปรึกษาหรือสนับสนุ
นราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการและราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

(๕) สอดส่องหรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตาม
มาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๑๗/๔[๑๕]  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตาม

มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๗/๕[๑๖]  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย[๑๗] 

                   
  

มาตรา ๑๘[๑๘]  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ
ร่วมกันได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.htm#_ftn15
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.htm#_ftn16
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.htm#_ftn17
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.htm#_ftn18


บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากใน

ที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
(๒) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 

(๓) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๔)[๑๙] ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการข้ันสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้ 

(๖) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๔ 

สุขลักษณะของอาคาร 

                   
  

มาตรา ๒๑  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่
อาศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร 

  
มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม

ไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้า
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พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะหรือให้ก าจัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่ก าหนดให้ตามสมควร 

  
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด

ด าเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

  
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของผู้อยู่ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพความเจริญ จ านวน
ประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม
ประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด ๕ 

เหตุร าคาญ 

                   
  

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้
ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ 
หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ 
การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๔) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน 
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทาง

สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ 

  



มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
นั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธี
ใดเพ่ือระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง และเหตุร าคาญที่เกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญ
นั้น และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการนั้น 

  
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก

ค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว้ในค าสั่ง 
และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก และถ้าเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้วก็ได้ 

  
มาตรา ๒๘/๑[๒๐]  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณ

กว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุร าคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
นั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เหตุร าคาญตามวรรคหนึ่งได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 

  
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
                   

  
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่
ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

  
หมวด ๗ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                   
  

มาตรา ๓๑  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๓  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ 

ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 



ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๘ 

ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

                   
  

มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 
๕๖ 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้ง
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

  
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการตลาด 

(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดต่อ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๖  ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  



มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และ
ของใช้ต่าง ๆ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๓๘  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่ง

มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง 

  
มาตรา ๓๙  ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 

๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผู้จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้
จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

(๔) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้
ให้บริการ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อ่ืน ๆ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๙ 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 



                   
  

มาตรา ๔๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

  
มาตรา ๔๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออก

ประกาศดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่าย

หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

(๒) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตท่ีห้าม
จ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่าย
สินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า
ในบริเวณนั้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท า
การของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณท่ีจะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องก าหนดวันที่จะ
บังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 

  
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 

(๕) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๑๐ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



                   
  

มาตรา ๔๔  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้อง
ใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว
ก็ได้ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้
ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 



[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใด ๆ ที่ฝ่า

ฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๑[๒๑] 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่ง
สมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่า
ฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพ่ือประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

  
หมวด ๑๑ 

หนงัสือรับรองการแจ้ง 

                   
  

มาตรา ๔๘  การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือ
รับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการ
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แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น

ได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

  
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๑  เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคล

อ่ืน ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

  
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่
เกินสองปีก็ได้ 

  
มาตรา ๕๓  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา ๕๒ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้
ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักท าการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๑๒ 

ใบอนุญาต 

                   
  

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท าใดต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ 



เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง[๒๒] 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๖  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ
แก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๖๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๖๑  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  
หมวด ๑๓ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

                   
  

มาตรา ๖๓  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 



  
มาตรา ๖๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน

ท้องถิ่น 

  
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่
ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๑๔ 

การอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๖๖[๒๓]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือ
มีค าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ้าผู้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่ง
ดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

  
มาตรา ๖๖/๑[๒๔]  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย 

(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
ในจ านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี
กรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๖๖/๒[๒๕]  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๖๖ 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ 

  
มาตรา ๖๖/๓[๒๖]  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตั้ง

และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๗[๒๗]  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้า

สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้ อุทธรณ์ และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

  
หมวด ๑๕ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๖๘[๒๘]  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท 

  
มาตรา ๖๘/๑[๒๙]  ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ

หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙[๓๐]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๐[๓๑]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๑[๓๒]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๗๒[๓๓]  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพ้ืนที่

เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท 

  
มาตรา ๗๓[๓๔]  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) 

มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรอืมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ 
(๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 

  
มาตรา ๗๓/๑[๓๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๗๓/๒[๓๖]  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ใน

กรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
มาตรา ๗๔[๓๗]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๘/
๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๕[๓๘]  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา ๗๖[๓๙]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๗๗[๔๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๗๘[๔๑]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ (๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา ๗๙[๔๒]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ

หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๐[๔๓]  ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

  
มาตรา ๘๑[๔๔]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดย

ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๒[๔๕]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน

ห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๘๓[๔๖]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

พันห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๘๔[๔๗]  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา ๘๔/๑[๔๘]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๘๕[๔๙]  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
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บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบ 

ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดอืน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ด้วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๘๖  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้
เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาต
หรือแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 

  
มาตรา ๘๗  ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วตามมาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่
จะต้องมาด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๘  ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคง
ประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๙  บรรดากิจการต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย

แก่สุขภาพตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

  



มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

[ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก
หลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของสังคม จ าเป็นต้องขยาย
ขอบเขตการก ากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถน ามา
ปรับใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ทันท่วงที และโดยที่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่บทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันยังมิได้ก าหนดมาตรการ
ก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มีลักษณะการก ากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่และบทก าหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบันให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ฉะนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การก ากับดูแลและป้องกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๐] 

  
มาตรา ๓๕  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมควบคุม

โรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว 
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้
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ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอน
อ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๑] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดบทนิยามค าว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้อ านาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยมีความซ้ าซ้อนกัน บทนิยามในเรื่อง “ราชการส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานก ากับ
ดูแลราชการส่วนท้องถิ่น และยังมีหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงต้องปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้การด าเนินงานเรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก าหนด
วิธีการในเรื่องดังกล่าวประกอบกับมิได้มีบทก าหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนไว้รวมถึงสมควรก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องที่
เป็นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยกรรมการตาม

มาตรา ๑๗/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  ทั้งนี้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการ

ตามมาตรา ๑๗/๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
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นี้ และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน และให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 

๖๖/๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้
รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ านวนสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๒๕  อุทธรณ์ท่ีได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้

เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยตรง ท าให้การจัดการปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดย
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุ
ร าคาญเพ่ือระงับและจัดการตามความจ าเป็นมิให้เหตุร าคาญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต  นอกจากนี้ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ
และบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  



  
  
  
  

วศิน/ผู้จัดท า 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

  
ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  
  
  
  
  
  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๒] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “มูลฝอย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๗] มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๙] มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๑] หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ 

ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๑๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕] มาตรา ๑๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๑๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] ช่ือหมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๘] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๙] มาตรา ๒๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๒๐] มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๑] มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๒] มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๓] มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๔] มาตรา ๖๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๕] มาตรา ๖๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๖] มาตรา ๖๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗] มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๘] มาตรา ๖๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๙] มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๐] มาตรา ๖๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๑] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๒] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๓] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๔] มาตรา ๗๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๕] มาตรา ๗๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๖] มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๗] มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๘] มาตรา ๗๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๙] มาตรา ๗๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๐] มาตรา ๗๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๑] มาตรา ๗๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๒] มาตรา ๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๓] มาตรา ๘๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๔] มาตรา ๘๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๕] มาตรา ๘๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๖] มาตรา ๘๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๗] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๘] มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๙] มาตรา ๘๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
[๕๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้า ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
[๕๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๔๘/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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