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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน  
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ  
วา่  
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการ  
ใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติ  
บญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี  
 
 มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535"  
 
 มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป*  
 (ประกาศใน รจ. 109/38/27     วนัลง รจ.  5  เมษายน  2535     )  

 
 มาตรา 3  ใหย้กเลิก  
 (1) พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช 2484  
 (2) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2495  



 (3) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2497  
 (4) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2505  
 (5) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2527  
 (6) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย พทุธศกัราช 2480  
 (7) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2484  
 (8) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2497  
 
 มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี  
 "ส่ิงปฏิกลู" หมายความวา่  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง  
โสโครกหรือมีกล่ินเหมน็  
 "มูลฝอย" หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร   
เถา้ มูลสตัว ์หรือซากสตัว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสตัวห์รือท่ีอ่ืน  
 "ทีห่รือทางสาธารณะ" หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน  
สามารถใชป้ระโยชนห์รือใชส้ัญจรได ้ 
 "อาคาร" หมายความวา่  ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่ง  
อ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ 
 "ตลาด" หมายความวา่  สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพือ่จ  าหน่ายสินคา้ประเภทสตัว ์  
เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ี ไม่วา่จะ  
มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่กต็าม  และหมายความรวมถึง บริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับใหผู้ค้า้ใช ้ 
เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ีก าหนด  
 "สถานที่จ าหน่ายอาหาร" หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง  
สาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคไดท้นัที   
ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก ็ 
ตาม  
 "สถานที่สะสมอาหาร" หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ  
ท่ีจดัไวส้ าหรับเกบ็อาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้หรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้ง  
น าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั  
 "ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความวา่ เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 "ข้อก าหนดของท้องถิ่น" หมายความวา่  ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซ่ึงตราข้ึนโดย  
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 



 "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความวา่  
 (1) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล  
 (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลส าหรับในเขตสุขาภิบาล  
 (3) ผูว้า่ราชการจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 (4) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
 (5) ปลดัเมืองพทัยาส าหรับในเขตเมืองพทัยา  
 (6) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการ  
ส่วนทอ้งถ่ินส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น  
 "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราช  
บญัญติัน้ี  
 "คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการสาธารณสุข  
 "รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (ค  าเฉพาะ  ศพัท ์และนิยามของกฎหมายทุกฉบบั ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  

 
 มาตรา 5  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจ  
แต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข กบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ  
ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
 

หมวด 1  
บททั่วไป  

------ 
 
 มาตรา 6  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ใหรั้ฐมนตรีโดย  
ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากบัดูแล ส าหรับกิจการหรือ  
การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (2) ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน และวิธีด าเนิน  
การเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากบัดูแล หรือแกไ้ขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสม  
กบัการด ารงชีพของประชาชน  
 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปทุกทอ้งถ่ินหรือใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะ  
ทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงกไ็ด ้ 



 
 มาตรา 7  เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินใด ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าวอยูใ่นเขตอ านาจของทอ้งถ่ินนั้น  
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจ าเป็นใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินออก  
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หรือแกไ้ขปรับปรุงขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนมีกฎกระทรวงท่ีออก  
ตามมาตรา 6 เพื่อก าหนดรายละเอียดการด าเนินการในเขตทอ้งถ่ินนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าวได ้ 
 ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใดถา้ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ใหบ้งัคบัตามกฎ  
กระทรวงนั้น ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
อาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินในเร่ืองใดขดัหรือแยง้กบัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ไดเ้ม่ือ  
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี  
 
 มาตรา 8  ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จะเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสภาวะความ  
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ใหอ้ธิบดีกรมอนามยั  
มีอ านาจออกค าสัง่ใหเ้จา้ของวตัถุหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดหรืออาจเกิดความเสียหายดงักล่าว  
ระงบัการกระท าหรือใหก้ระท าการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายเช่นวา่นั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
 ถา้บุคคลซ่ึงไดรั้บค าสัง่ตามวรรคหน่ึงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม  
อนามยัจะสัง่ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติัการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายดงักล่าวนั้น  
แทนกไ็ด ้ในการน้ี ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซ่ึง  
ไดรั้บค าสัง่ดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น  
 ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอ้ธิบดีกรมอนามยัแจง้แก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อสัง่ให ้ 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปฏิบติัการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตทอ้งท่ีจงัหวดันั้น  
 

หมวด 2  
คณะกรรมการสาธารณสุข  

------ 
 
 มาตรา 9  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ "คณะกรรมการสาธารณสุข" ประกอบดว้ยปลดั  
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
อธิบดีกรมควบคมุโรค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมต ารวจ   
อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ปลดักรุงเทพมหานคร และผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินหา้คนซ่ึง  
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการสาธารณสุข เป็นกรรมการและอธิบดี  



กรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 (ส่วนค าบางค า  (ตวัหนา / เอียง)  ไดแ้กใ้หเ้ป็นปัจจุบนัแลว้  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติั  
ใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 35  :   ) 
 
 มาตรา 10  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 (1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกบัการสาธารณ  
สุข และพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกบัการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
 (2) ศึกษา วิเคราะห์และใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ  
ค าสัง่เก่ียวกบัการสาธารณสุข  
 (3) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนทอ้งถ่ินในการออก  
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 (4) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (5) ก าหนดโครงการและประสานงานระหวา่งส่วนราชการและราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ  
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (6) ควบคุม สอดส่องการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการตาม  
กฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี  
 (7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
 
 มาตรา 11  ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงมี  
เขตอ านาจในทอ้งถ่ินใด ไม่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัน้ีโดยไม่มีเหตุผล  
อนัสมควร ใหค้ณะกรรมการแจง้ต่อผูมี้อ  านาจควบคุมดูแลการปฏิบติัราชการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นเพื่อสัง่ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือแกไ้ขการด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  
 
 มาตรา 12  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี  
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้ 
 
 มาตรา 13  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จาก  
ต าแหน่งเม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  



 (3) รัฐมนตรีใหอ้อก  
 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า  
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
 
 มาตรา 14  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่ง  
ตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นอยู ่ 
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้นหรือของกรรมการผูท้รง  
คุณวฒิุซ่ึงตนแทน แลว้แต่กรณี  
 
 มาตรา 15  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหก้รรมการท่ีมาประชุม  
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน   
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
 มาตรา 16  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามท่ี  
คณะกรรมการมอบหมาย และใหน้ ามาตรา 15 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 17  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจออกค าสัง่เป็น  
หนงัสือเรียกใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือวตัถุใด ๆ   
มาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ  
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา 16 คณะหน่ึงคณะใด เป็นผูมี้อ  านาจออกค าสัง่ดงักล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อ  
ใชป้ระกอบการพิจารณาเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการนั้นได ้ 
 

หมวด 3  
การก าจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  

------ 
 
 มาตรา 18  การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ  
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น  



 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทน  
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกลู  
หรือมูลฝอยตามมาตรา 19 กไ็ด ้ 
 
 มาตรา 19  หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย โดยท า  
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้  
พนกังานทอ้งถ่ิน  
 
 มาตรา 20  เพือ่ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเกบ็ ขน และก าจดั  
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  
 (1) หา้มการถ่าย เท ท้ิง หรือท าใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย นอกจาก  
ในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้ 
 (2) ก าหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  
 (3) ก าหนดวิธีการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยหรือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  
หรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  
 (4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ินในการเกบ็และขนส่ิงปฏิกลู  
หรือมูลฝอยไม่เกินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 (5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย เพื่อให ้ 
ผูรั้บใบอนุญาตตามาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูรั้บ  
ใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเกบ็ได ้ 
 (6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  
 

หมวด 4  
สุขลกัษณะของอาคาร  

------ 
 
 มาตรา 21  เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึง  
ต่อเน่ืองกบัอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยใหมี้สภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ  
ผูอ้ยูอ่าศยัหรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ  
ออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือ  
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจดัการอยา่งอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อมิใหเ้ป็น  
อนัตรายต่อสุขภาพหรือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหต้ามสมควร  



 
 มาตรา 22  เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารใดมีสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสมัภาระสะสมไว ้ 
มากเกินสมควร หรือจดัส่ิงของเหล่านั้นซบัซอ้นกนัเกินไป จนอาจเป็นเหตุใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวใ์หโ้ทษ  
ใด ๆ หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั  
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารยา้ยสินคา้ เคร่ือง  
เรือนหรือสมัภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจ้ดัส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   
หรือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะหรือใหก้ าจดัสตัวซ่ึ์งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก าหนดใหต้ามสมควร  
 
 มาตรา 23  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดอ้อกค าสัง่ใหเ้จา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ด  
ด าเนินการตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 และผูน้ั้นละเลยไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ภายในเวลาท่ีก าหนด เจา้  
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการแทนได ้โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย  
ส าหรับการนั้น  
 
 มาตรา 24  เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมมิใหอ้าคารใดมีคนอยูม่ากเกินไปจนอาจเป็นอนัตรายต่อ  
สุขภาพของผูอ้ยูใ่นอาคารนั้น ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นท่ีของอาคารท่ีถือวา่มีคนอยูม่ากเกินไป  ทั้งน้ี โดยค านึงถึง  
สภาพความเจริญ จ านวนประชากร และยา่นชุมชนของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว้ หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตาม  
ประกาศนั้นยอมหรือจดัใหอ้าคารของตนมีคนอยูเ่กินจ านวนท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

 
หมวด 5  

เหตุร าคาญ  
------ 

 
 มาตรา 25  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือ  
ผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ  
 (1) แหล่งน ้า ทางระบายน ้า ท่ีอาบน ้า สว้ม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยูใ่นท าเล  
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของ มีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็หรือละออง  
สารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อใหเ้กิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตราย  
ต่อสุขภาพ  
 (2) การเล้ียงสตัวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็น  
อนัตรายต่อสุขภาพ  



 (3) อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสตัว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ   
การระบายน ้า การก าจดัส่ิงปฏิกลู หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมใหป้ราศจากกล่ิน  
เหมน็ หรือละอองสารเป็นพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
 (4) การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความสัน่สะเทือน   
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
 (5) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
 มาตรา 26  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ดมิใหก่้อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ  
หรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน  
ทางบก ทางน ้า รางระบายน ้า คู คลอง และสถานท่ีต่างๆ ในเขตของตนใหป้ราศจากเหตุร าคาญ  ในการน้ี  
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือเพือ่ระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได ้ 
 
 มาตรา 27  ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะใหเ้จา้พนกังาน  
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหบุ้คคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุ  
ร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ และถา้เห็นสมควรจะ  
ใหก้ระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพือ่ป้องกนัมิใหมี้เหตุ  
ร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสัง่ได ้ 
 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไม่มีการปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม  
วรรคหน่ึง และเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินระงบั  
เหตุร าคาญนั้น และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญนั้นข้ึนอีกโดยบุคคล  
ซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับ  
การจดัการนั้น  
 
 มาตรา 28  ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก  
ค าสัง่เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุ  
ไวใ้นค าสัง่ และถา้เห็นวา่สมควรจะใหก้ระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการ  
เพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสัง่ได ้ 
 ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
มีอ านาจระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก และ  
ถา้เหตุร าคาญเกิดข้ึนจากการกระท า การละเลย หรือการยนิยอมของเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น  
เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น  
 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่เหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอนัตราย  



อยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน   
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะออกค าสัง่เป็นหนงัสือหา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองใชห้รือยนิยอมใหบุ้คคลใด  
ใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบัเหตุร าคาญ  
นั้นแลว้กไ็ด ้ 
 

หมวด 6  
การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์  

------- 
 
 มาตรา 29  เพือ่ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน  
ในทอ้งถ่ินหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสตัว ์ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้  
ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดใหส่้วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นท่ีในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
นั้นเป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสตัวไ์ด ้ 
 การออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจก าหนดใหเ้ป็นเขตหา้มเล้ียง  
หรือปล่อยสตัวบ์างชนิดหรือบางประเภทโดยเดด็ขาดหรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด หรือเป็นเขตท่ีการเล้ียง  
หรือปล่อยสตัวบ์างชนิดหรือบางประเภทตอ้งอยูใ่นภายใตม้าตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ 
 
 มาตรา 30  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบสตัวใ์นท่ีหรือทางสาธารณะอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 29    
โดยไม่ปรากฏเจา้ของ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจกกัสตัวด์งักล่าวไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบวนั เม่ือ  
พน้ก าหนดแลว้ยงัไม่มีผูใ้ดมาแสดงหลกัฐานการเป็นเจา้ของเพื่อรับสตัวคื์น ใหส้ตัวน์ั้นตกเป็นของราชการ  
ส่วนทอ้งถ่ิน แต่ถา้การกกัสตัวไ์วอ้าจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สตัวน์ั้นหรือสตัวอ่ื์น หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกิน  
สมควร เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะจดัการขายหรือขายทอดตลาดสตัวน์ั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา 
ดงักล่าวกไ็ด ้เงินท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขายทอดตลาดและ 
ค่าเล้ียงดูสตัวแ์ลว้ ใหเ้กบ็รักษาไวแ้ทนสตัว ์ 
 ในกรณีท่ีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหน่ึง และเจา้ของสัตวม์าขอรับสัตวคื์น 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจา้ของสตัวต์อ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงดูสตัวใ์หแ้ก่ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินตามจ านวนท่ีไดจ่้ายจริงดว้ย  
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่สตัวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อ  
ประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรได ้ 
 
 
 



หมวด 7  
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

------ 
 
 มาตรา 31  ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ก าหนดใหกิ้จการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
 
 มาตรา 32  เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา 31  ใหร้าชการ  
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งมีการ  
ควบคุมภายในทอ้งถ่ินนั้น  
 (2) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับใหผู้ด้  าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแล  
สภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  
 
 มาตรา 33  เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา 32 (1) ใชบ้งัคบั   
หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งมีการควบคุม  
ตามมาตรา 32 (1) ในลกัษณะท่ีเป็นการคา้ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 56  
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผู้รั้บ  
ใบอนุญาตปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวโ้ดยทัว่ไปใน  
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา 32 (2) กไ็ด ้ 
 ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหใ้ชไ้ดส้ าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว  
 

หมวด 8  
ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

------ 
 
 มาตรา 34  หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา  
56  
 การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเ้ป็นตลาดภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
ไดอ้อกใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแลว้ จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 56  
 ความในมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์ารของรัฐ  



ท่ีไดจ้ดัตั้งตลาดข้ึนตามอ านาจหนา้ท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูรั้บใบอนุญาต  
ตามบทบญัญติัอ่ืนแห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขเป็น  
หนงัสือใหผู้จ้ดัตั้งตลาดตามวรรคน้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายกไ็ด ้ 
 
 มาตรา 35  เพือ่ประโยชน์ในการก ากบัดูแลตลาด ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนด  
ของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงัและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้างและสุขลกัษณะ  
 (2) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัสถานท่ี การวางส่ิงของและการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน  
กิจการตลาด  
 (3) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด  
 (4) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลรักษา  
ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั การจดัใหมี้ท่ีรวบรวมหรือก าจดั  
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยการระบายน ้าท้ิง การระบายอากาศ การจดัใหมี้การป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและ  
การป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อ  
 
 มาตรา 36  ผูใ้ดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
ในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา 37  
 
 มาตรา 37  เพือ่ประโยชน์ในการก ากบัดูแลการขายของในตลาดใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจอก  
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพือ่ใหผู้ข้ายของ และผูช่้วยขายของในตลาดปฏิบติัให ้ 
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลกัษณะส่วนบุคคล และสุขลกัษณะในการใช ้ 
กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาด  
ของภาชนะ น ้าใชแ้ละของใชต่้าง ๆ  
 
 มาตรา 38  ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  
ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน  
ทอ้งถ่ินตามมาตรา 56  ถา้สถานท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
เพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา 47 ก่อนการจดัตั้ง  
 
 มาตรา 39  ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา  
56  หรือหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา 48 และผูจ้  าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็หรือสะสมอาหารใน  
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา 38  ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์  



ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา 40  หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตหรือหนงัสือรับ  
รองการแจง้  
 
 มาตรา 40  เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากบัดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม  
อาหารท่ีไดรั้บใบอนุญาต หรือไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนด  
ของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม อาหารตามประเภทของอาหาร  
หรือตามลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวธีิการจ าหน่าย  
 (2) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัตั้ง ใช ้และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลกัษณะของบริเวณท่ีใช ้ 
จ าหน่ายอาหาร ท่ีจดัไวส้ าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใชท้  า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใชส้ะสมอาหาร  
 (3) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ  
 (4) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร  
 (5) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหารและผูใ้ห ้ 
บริการ  
 (6) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวิธีการ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็  
รักษาหรือสะสมอาหาร  
 (7) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้ าใช ้และของใชอ่ื้น ๆ  
 

หมวด 9  
การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

------ 
 
  มาตรา 41  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อย  
ของประชาชนทัว่ไป  
  หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยลกัษณะวิธีการ  
จดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม  
มาตรา 56  
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา้   
ลกัษณะวิธีการจ าหน่ายสินคา้ และสถานท่ีท่ีจะจดัวางสินคา้เพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจดัวางสินคา้  
ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรไวใ้นใบอนุญาตดว้ยกไ็ด ้ 
 การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา้ ลกัษณะวิธีการจ าหน่ายสินคา้หรือสถานท่ีจดัวาง  
สินคา้ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต จะกระท าไดต่้อเม่ือผูรั้บใบอนุญาตไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน  



ทอ้งถ่ิน และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดจ้ดแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไวใ้นใบอนุญาตแลว้  
 
 มาตรา 42  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจรมีอ านาจออกประกาศ  
ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตหา้มจ าหน่าย  
หรือซ้ือสินคา้โดยเดด็ขาด  
 (2) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตท่ีหา้ม  
จ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้ตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตหา้ม  
จ าหน่ายสินคา้โดยวิธีการจ าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการจ าหน่ายสินคา้ในบริเวณนั้น  
 ในการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี  
ท าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินและบริเวณท่ีจะก าหนดเป็นเขตตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี และตอ้ง  
ก าหนดวนัท่ีจะบงัคบัตามประกาศนั้นมิใหน้อ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศ  
 
 มาตรา 43  เพือ่ประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ   
ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้  
 (2) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะในการใช ้กรรมวิธีการ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็  
หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช ้และของใชต่้าง ๆ  
 (3) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัวางสินคา้และการเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  
 (4) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินคา้  
 (5) ก าหนดการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ  
ป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ  
 

หมวด 10  
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

------- 
 
 มาตรา 44  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินและเจา้พนกังาน  
สาธารณสุขมีอ านาจดงัต่อไปน้ี  
 (1) มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เทจ็จริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือหรือ  
ใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  



 (2) เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลา  
ท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หรือตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ี   
ใหมี้อ านาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือเรียกหนงัสือรับรองการแจง้หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของหรือ  
ผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  
 (3) แนะน าใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขใน  
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้หรือตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินหรือตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (4) ยดึหรืออายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน  
การด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  
 (5) เกบ็หรือน าสินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสยัวา่จะไม่ถูกสุขลกัษณะหรือจะก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญ  
จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได ้ 
โดยไม่ตอ้งใชร้าคา  
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตาม  
วรรคหน่ึงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองกไ็ด ้ 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจาก  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 
 มาตรา 45  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูด้  าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ปฏิบติัไม่ถูก  
ตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี   
หรือค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจการนั้น ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ  
สัง่ใหผู้ด้  าเนินกิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้ผูด้  าเนินกิจการไม่แกไ้ข หรือถา้การด าเนิน  
กิจการนั้นจะก่อใหเ้กิดหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสัง่ใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินกิจการนั้นไวท้นัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจ  
แก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้กไ็ด ้ 
 ค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ไว ้ 
ตามสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีค  าสัง่ใหห้ยดุด าเนินกิจการทนัที และตอ้งท าเป็น  
หนงัสือแจง้ใหผู้ด้  าเนินกิจการซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูด้  าเนินกิจการหรือผูด้  าเนิน  
กิจการไม่ยอมรับค าสัง่ดงักล่าว ใหส่้งค าสัง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสัง่นั้นไวใ้นท่ีเปิด  
เผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูด้  าเนินกิจการ และใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบค าสัง่แลว้  
ตั้งแต่เวลาท่ีค  าสัง่ไปถึงหรือวนัปิดค าสัง่ แลว้แต่กรณี  
 
 



 มาตรา 46  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีการกระท าใด ๆ  
ท่ีฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขแจง้เจา้พนกังาน  
ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไปโดยไม่ชกัชา้  
 ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่เหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู ่ 
ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น  
ส่วนรวมซ่ึงสมควรจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสัง่ให ้ 
ผูก้ระท าการไม่ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืนดงักล่าวแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือระงบั  
เหตุนั้นไดต้ามสมควร แลว้ใหแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ  
 
 มาตรา 47  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังาน  
สาธารณสุข และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 44  เป็นเจา้พนกังานตามประมวล  
กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจบักมุหรือปราบปรามผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีให ้ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 
หมวด 11  

หนังสือรับรองการแจ้ง  
------- 

 
 มาตรา 48  การแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบเพื่อด าเนินกิจการตามมาตรา 38 และหนงัสือรับ  
รองการแจง้ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ ใหอ้อกใบรับแก่ผูแ้จง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการ  
ตามท่ีแจง้ไดช้ัว่คราวในระหวา่งเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้  
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจการแจง้ใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม  
วรรคหน่ึง ถา้การแจง้เป็นไปโดยถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจง้ใหผู้แ้จง้ภายใน  
เจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้  
 ในใบรับแจง้หรือหนงัสือรับรองการแจง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะก าหนดเง่ือนไขใหผู้แ้จง้หรือผูไ้ด ้ 
รับหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายกไ็ด ้ 
 ในกรณีท่ีการแจง้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบภายในเจด็วนั  
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ  
แจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหก้ารแจง้ของผูแ้จง้เป็นอนัส้ินผล แต่ถา้  
ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนดแลว้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจง้ให ้ 



ผูแ้จง้ภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ก าหนด  
ของทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง  
 
 มาตรา 49  ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการแจง้ไวโ้ดยเปิดเผยและเห็น  
ไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีด าเนินกิจการตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ  
 
 มาตรา 50  ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั ใหผู้ไ้ดรั้บ  
หนงัสือรับรองการแจง้ยืน่ค  าขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดท้ราบถึงการ  
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  
 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ  
ท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 
 มาตรา 51  เม่ือผูแ้จง้ตามมาตรา 48 ประสงคจ์ะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
ใหแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบดว้ย  
 
 มาตรา 52  ในกรณีท่ีผูด้  าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีโดยมิไดแ้จง้  
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 48 และเคยไดรั้บโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเพราะเหตุท่ีฝ่าฝืนด าเนินกิจ  
การโดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมาแลว้คร้ังหน่ึง ยงัฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน  
ทอ้งถ่ินต่อไป ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดด้ าเนินการแจง้  
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 48  ถา้ยงัฝ่าฝืนอีกใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่หา้มการด าเนิน  
กิจการนั้นไวต้ามเวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสองปีกไ็ด ้ 
 
 มาตรา 53  การแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 48 และค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม  
มาตรา 52  ใหท้  าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้แ้จง้ หรือผูด้  าเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับ  
หนงัสือ ใหส่้งหนงัสือการแจง้หรือค าสัง่โดยทางไปรษณียต์อบรับหรือปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นได ้ 
ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูท่ี้ตอ้งรับหนงัสือ และใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบหนงัสือดงักล่าวแลว้  
ตั้งแต่เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิด  หนงัสือ แลว้แต่กรณี  
 
 
 
 
 



หมวด 12  
ใบอนุญาต  

------- 
 
 มาตรา 54  ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัใหก้ารประกอบกิจการใด หรือการกระท าใดตอ้งได ้ 
รับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนด  
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองนั้นได ้ 
 
 มาตรา 55  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามพระราชบญัญติัน้ีใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออก  
ใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตนั้น  
 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุเม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสีย  
ค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาต  
 หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการขอต่ออายใุบอนุญาต และการอนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 
 มาตรา 56  เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายใุบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
ตรวจความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏวา่ค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตาม  
หลกัเกณฑ ์วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมความ  
ไม่ถูกตอ้ง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ในคราว  
เดียวกนั  และในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผูข้ออนุญาต กใ็หส่้งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้ความ  
ไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์ใหท้ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอ  
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล  
ใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ี  
ก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาต  
ไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั แต่  
ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตาม  
วรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี  
 
 มาตรา 57  ผูรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย   
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
 



 มาตรา 58  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ใหผู้รั้บใบอนุญาต  
ยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ  
เง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 
 มาตรา 59  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  
ตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ  
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้น  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั  
 
 มาตรา 60  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาต  
 (1) ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตอีก  
 (2) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (3) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้ก าหนดของ  
ทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการ  
ประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต และการไม่ปฏิบติัหรือการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อใหเ้กิดอนัตราย  
อยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพ  
ของประชาชน  
 
 มาตรา 61  ค  าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บใบ  
อนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสัง่ดงักล่าว ใหส่้งค าสัง่โดย  
ทางไปรษณียต์อบรับหรือใหปิ้ดค าสัง่นั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของ  
ผูรั้บใบอนุญาต และใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดท้ราบค าสัง่แลว้ตั้งแต่เวลาท่ีค  าสัง่ไปถึง หรือวนัปิดค าสัง่  
แลว้แต่กรณี  
 
 มาตรา 62  ผูถู้กสัง่เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน  
ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต  
 
 
 
 
 



หมวด 13  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  

------- 
 
 มาตรา 63  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียมตาม  
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 64  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นรายไดข้องราชการส่วน  
ทอ้งถ่ิน  
 
 มาตรา 65  ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการท่ีตอ้ง  
แจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนด าเนินกิจการ หรือตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้แ้จง้หรือ  
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราและตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของ  
ทอ้งถ่ินตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนั้น ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ใหช้ าระค่าปรับเพิ่ม  
ข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้แต่ผูแ้จง้หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการ  
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
 ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่  
สองคร้ัง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้น้ั้นหยดุการด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียม  
และค่าปรับจนครบจ านวน  
 

หมวด 14  
การอุทธรณ์  

-------- 
 
 มาตรา 66  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสัง่ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหน่ึง   
มาตรา 28 วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม มาตรา 45 มาตรา 48 วรรคหา้ มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง หรือ  
มีค  าสัง่ในเร่ืองการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบท  
แห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีเจา้พนกังาน   สาธารณสุขมีค าสัง่ตามมาตรา 46 วรรคสอง ถา้ผูท่ี้ไดรั้บ  
ค าสัง่ไม่พอใจค าสัง่ดงักล่าว ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่  
 การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ เวน้แต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี้  
การทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่นั้นไวช้ัว่คราว  
 



 มาตรา 67  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 66  ใหรั้ฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ชกัชา้  
 ค าสัง่ของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  
 

หมวด 15  
บทก าหนดโทษ  

------- 
 

 มาตรา 68  ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 6  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  
 
  มาตรา 69  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของอธิบดีกรมอนามยัตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุหรือ  
ขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือ  
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตามมาตรา 8 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกิน  
หา้พนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 70  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มี  
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 71  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 72  ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตาราง  
เมตรโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  
 ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร   
โดยไม่มีหนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหา้พนับาท  
 
 มาตรา 73  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2) มาตรา   
35 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (3) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน  
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น  
วรรคหน่ึงหรือในมาตรา 37 หรือมาตรา 43  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท  
 



 มาตรา 74  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27   
วรรคหน่ึง หรือมาตรา 28 วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการ  
ปฏิบติั หนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตอ้ง  
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกิน  สองพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 75  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับ  
ไม่เกินหน่ึงพนับาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้ร้อยบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน  
 
 มาตรา 76  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  
ตามาตรา 33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท  
 
 มาตรา 77  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 42   
(1) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท  
 
 มาตรา 78  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 36 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 42   
(2) หรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา 43  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  
 
 มาตรา 79  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียก หรือไม่ยอมแจง้ขอ้เทจ็จริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกั  
ฐาน หรือขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังาน  
สาธารณสุข หรือผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 44  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง  
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 80  ผูด้  าเนินกิจการผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งท่ีมีค  าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหห้ยดุ  
ด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรค  
สอง โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน  
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละหา้พนับาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ปฏิบติัตามค าสัง่  
 
 มาตรา 81  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มี  
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุข ตอ้งระวางโทษ  
จ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 82  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท  



 
 มาตรา 83  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือมาตรา 58 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อย  
บาท  
 
 มาตรา 84  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละหา้พนับาทตลอด  
เวลาท่ียงัฝ่าฝืน  
 
 มาตรา 85  ใหมี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด  
และผูแ้ทนกรมต ารวจ  
 (2) ในเขตจงัหวดัอ่ืนประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั และผูก้  ากบัการต ารวจภูธร  
จงัหวดั  
 บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูก  
ฟ้องร้อง ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบ  
 ส าหรับความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนั  
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบ  
ไดด้ว้ย  
 เม่ือไดเ้สียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถื้อวา่คดีเลิก  
กนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา  
ดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป  
 (ตารางอตัราโทษส าเร็จรูป ดู “CD ฐานความผดิตั้งและแกข้อ้หา”  :  สูตรไพศาล)  

 
หมวด 16  

บทเฉพาะกาล  
------- 

 
 มาตรา 86  ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดย  
พระราชบญัญติัน้ีอยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี ใชบ้งัคบัและกิจการนั้นมีลกัษณะเช่นเดียวกบักิจการท่ีจะ  
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต หรือตอ้งแจง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้น้ั้นประกอบ  
กิจการนั้นต่อไปไดเ้สมือนเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตหรือเป็นผูท่ี้ไดแ้จง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตาม  



พระราชบญัญติัน้ีแลว้ แต่เม่ือใบอนุญาตดงักล่าวส้ินอายแุละผูน้ั้นยงัคงประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป ผูน้ั้น  
จะตอ้งมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ีก่อนการด าเนินการ  
 
 มาตรา 87  ผูซ่ึ้งประกอบกิจการใดท่ีไม่ตอ้งแจง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตามกฎหมายวา่  
ดว้ยการสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัน้ี แต่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งแจง้และไดรั้บหนงัสือรับรอง  
การแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี และมิใช่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตอยูแ่ลว้ตามมาตรา 86 ใหย้งัคงประกอบกิจการ  
ไดต่้อไป แต่จะตอ้งมาด าเนินการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี  
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
 
 มาตรา 88  ผูซ่ึ้งประกอบกิจการใดท่ีมิไดเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ  
สาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัน้ี แต่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี   
ใหย้งัคงประกอบกิจการไดต่้อไป แต่จะตอ้งมายืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีภายในก าหนด  
เวลาเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เม่ือไดย้ืน่ค  าขอแลว้ใหย้งัคงประกอบกิจการไดต่้อไป  
จนกวา่จะมีค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการตามพระราชบญัญติัน้ี  
 
 มาตรา 89  บรรดากิจการต่าง ๆ ท่ีก าหนดใหเ้ป็นกิจการคา้ซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอนัตรายแก่  
สุขภาพตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัสาธารณสุข พทุธศกัราช 2484  และการแต่งผมตามมาตรา 31 แห่ง  
พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช 2484  ใหถื้อวา่เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ทั้งน้ี ภายใต ้ 
บงัคบัมาตรา 31 หรือมาตรา 32  
 
 มาตรา 90  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ของ  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุขซ่ึงไดอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายวา่ดว้ยการ  
สาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่ง 
พระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี จนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  หรือค าสัง่ของ  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุขท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี  
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
            อานันท์  ปันยารชุน  
 นายกรัฐมนตรี  
 
 
 



------------------------------------------------------------------ 
 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัสาธารณ  
สุข พุทธศกัราช 2484 และพระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย พทุธศกัราช 2480 ซ่ึงเป็นกฎหมาย  
ท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินงานควบคุมดูแลในดา้นสาธารณสุข ไดใ้ชบ้งัคบัมานานแลว้ แมว้า่จะไดมี้  
การแกไ้ขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ังกต็าม แต่กย็งัไม่อาจทนัต่อสภาพความเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้  
ของสงัคม จ าเป็นตอ้งขยายขอบเขตการก ากบัดูแลกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขในดา้นต่าง ๆ   
ใหก้วา้งขวางข้ึน เพื่อสามารถน ามาปรับใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที และโดยท่ีในปัจจุบนัเป็นท่ี  
ยอมรับวา่การสาธารณสุขเป็นเร่ืองเก่ียวพนักบัความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มของมนุษยอ์ยา่งใกลชิ้ด แต่  
บทบญัญติัของกฎหมายปัจจุบนัยงัมิไดก้ าหนดมาตรการก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวด  
ลอ้มไวอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมใหมี้  
ลกัษณะการก ากบัดูแลและติดตาม และปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีและบทก าหนดโทษตาม  
กฎหมายปัจจุบนัใหส้ามารถบงัคบัใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ฉะนั้น เพื่อให ้ 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมปัจจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการก ากบัดูแลและ  
ป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและกฎหมายวา่ดว้ย  
การควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนั   
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 


