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

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระ
เปนปุย
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ แหง
ชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

          มาตรา 3  ใหยกเลิก
          (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484
          (2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495
          (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497
          (4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505
          (5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2527
          (6) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 2480
          (7) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
          (8) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497

          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
          ส่ิงปฏิกูล หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น
          มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว
หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น
          ที่หรือทางสาธารณะ หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชน



หรือใชสัญจรได
          อาคาร หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงานหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจ
เขาอยูหรือเขาใชสอยได
          ตลาด หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก
ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคา
ประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
          สถานที่จําหนายอาหาร หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อ
ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดย
จัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
          สถานที่สะสมอาหาร หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับ
เก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อ
บริโภคในภายหลัง
          ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร  เมืองพั
ทยา หรือองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
          ขอกําหนดของทองถิ่น หมายความวา  ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซ่ึงตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น
          เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา
          (1) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล
          (3) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
          (4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
          (5) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
          (6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นสําหรับ
ในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
          เจาพนักงานสาธารณสุข หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข
          รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

         มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได



หมวด 1
บททั่วไป

                                

          มาตรา 6  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
          (1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล สําหรับกิจการหรือการดําเนินการใน
เรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
          (2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจ
สอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชา
ชน
          กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่น
หนึ่งก็ได

          มาตรา 7  เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใชบังคับในทองถิ่นใด ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถิ่นนั้นดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปนใหราชการสวนทองถิ่นออกขอกําหนดของทองถิ่น หรือแกไขปรับ
ปรุงขอกําหนดของทองถิ่นที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ
ในเขตทองถิ่นนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได
          ขอกําหนดของทองถิ่นใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใหบังคับตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้
เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นอาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
ในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

          มาตรา 8  ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังให
เจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทํา
การใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร
          ถาบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจา
พนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังดังกลาวตองเปนผูเสียคาใช
จายสําหรับการนั้น
          ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัดเพื่อส่ังใหนายแพทยสา



ธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองที่จังหวัดนั้น

หมวด 2
คณะกรรมการสาธารณสุข

                                

          มาตรา 9  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณ
สุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรง
งาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณใน
การสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ

          มาตรา 10  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
          (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และ
พิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
          (2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข
          (3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดของ   ทอง
ถิ่น
          (4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          (5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
          (6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
          (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

          มาตรา 11  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีเขตอํานาจใน
ทองถิ่นใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะ
กรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ังใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการ
ดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร



          มาตรา 12  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
          กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

          มาตรา 13  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ลาออก
          (3) รัฐมนตรีใหออก
          (4) เปนบุคคลลมละลาย
          (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
          (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

          มาตรา 14  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี

         มาตรา 15  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
          การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

          มาตรา 16  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และใหนํามาตรา 15 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

         มาตรา 17  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 16
คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําส่ังดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได

หมวด 3
การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย



                                

          มาตรา 18  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวน
ทองถิ่นนั้น
          ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบ
คุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19
ก็ได

          มาตรา 19  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

          มาตรา 20  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
          (1) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการ
สวนทองถิ่นจัดไวให
          (2) กําหนดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
          (3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด
ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
          (4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม
เกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
          (5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาต
ตามาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19
จะพึงเรียกเก็บได
          (6) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

หมวด 4
สุขลักษณะของอาคาร

                                

          มาตรา 21  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับ
อาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะ
ไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต



บางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายใน
เวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร

          มาตรา 22  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคาเครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไวมากเกินสม
ควร หรือจัดส่ิงของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น
หรือใหจัดส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่ง
เปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร

          มาตรา 23  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดดําเนินการตาม
มาตรา 21 หรือมาตรา 22 และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนิน
การแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น

          มาตรา 24  เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
อยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคน
ตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุม
ชนของแตละทองถิ่น
          เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามประกาศนั้นยอมหรือ
จัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด 5
เหตุรําคาญ

                                

          มาตรา 25  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบ
กับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
          (1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนา
จะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
          (2) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ      สุข
ภาพ
          (3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ํา



การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ
อยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
          (4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา
เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
          (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          มาตรา 26  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่
เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบาย
น้ํา คู คลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคํา
ส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได

          มาตรา 27  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกัน
เหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกัน
เหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําส่ังได
          ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และ
เหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัด
การตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจ
กอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น

          มาตรา 28  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็น
วาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้น
ในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได
          ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับ
เหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจาก
การกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดัง
กลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
          ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะออก
คําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวา
จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได



หมวด 6
การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว

                                

          มาตรา 29  เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น
หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดให
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว
ได
           การออกขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอย
สัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิด
หรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได

          มาตรา 30  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา 29  โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยัง
ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่น แตถาการกักสัตวไว
อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือ
ขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได
หักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
           ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายในกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถิ่นตามจํานวนที่ได
จายจริงดวย
           ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได

หมวด 7
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

                                

          มาตรา 31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการ
ใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

          มาตรา 32  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31  ใหราชการสวนทองถิ่น
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
          (1) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายใน



ทองถิ่นนั้น
          (2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุข
ลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ

          มาตรา 33  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 32 (1) ใชบังคับ หามมิใหผูใด
ดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ใน
ลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56
          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 
32 (2) ก็ได
          ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

หมวด 8
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                                

          มาตรา 34  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56
          การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออก ใบ
อนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 56
          ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้น
ตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระ
ราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปน
การเฉพาะรายก็ได

          มาตรา 35  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดัง
ตอไปนี้
          (1) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับส่ิงปลูกสรางและสุขลักษณะ
          (2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด
          (3) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด
          (4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ      มูลฝอย
การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติด



ตอ

          มาตรา 36  ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน        ขอ
กําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 37

          มาตรา 37  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ

          มาตรา 38  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสอง
รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56  ถา
สถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตาม
มาตรา 47 กอนการจัดตั้ง

          มาตรา 39  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 56  หรือ
หนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตาม
มาตรา 40  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

          มาตรา 40  เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับ
ใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
          (1) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตาม
ลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย
          (2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนาย
อาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร
          (3) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
          (4) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร
          (5) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ
          (6) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือ
สะสมอาหาร
          (7) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ



หมวด 9
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

                                

          มาตรา 41  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชน  ทั่ว
ไป
          หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาใน
ที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 56
          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการ
จําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้ง
จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
          การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตาง
ไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานทองถิ่น
ไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว

          มาตรา 42  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศดังตอไปนี้
          (1) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคา
โดยเด็ดขาด
          (2) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่หามจําหนายสินคาบาง
ชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการ
จําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
          ในการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของราช
การสวนทองถิ่นและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตาม
ประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ

          มาตรา 43  เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้
          (1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา
          (2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสม
อาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตาง ๆ
          (3) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
          (4) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา
          (5) กําหนดการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิด



เหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ

หมวด 10
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

                                

          มาตรา 44  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจดังตอไปนี้
          (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลัก
ฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
          (2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพื่อ
ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอ
เท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
          (3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
          (4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี
หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
          (5) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา
          ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใน
เขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
          ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติ
หนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

          มาตรา 45  ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระ
ราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับ
ปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
เกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปน
การชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
          คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควรแตตอง
ไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่ง



จะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ัง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู
ดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ังแลว ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณี

          มาตรา 46  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝนตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
          ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนิน
การแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไข
หรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ

          มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน
ในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด 11
หนังสือรับรองการแจง

                                

          มาตรา 48  การแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา 38 และหนังสือรับรองการแจง
ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
          เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงได
ชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
          ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถาการ
แจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
การแจง
          ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรอง
การแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
          ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทอง
ถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่



กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมี
รายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง

          มาตรา 49  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ

          มาตรา 50  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือรับรอง
การแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด
          การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ
กําหนดของทองถิ่น

          มาตรา 51  เมื่อผูแจงตามมาตรา 48 ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น ใหแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย

          มาตรา 52  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 48 และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม  มาตรา 48  ถา
ยังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได

          มาตรา 53  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 48 และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 52
ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจง
หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู
ที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี

หมวด 12
ใบอนุญาต

                                

          มาตรา 54  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อน
ไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได



          มาตรา 55  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น
          การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว
ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต
          หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น

          มาตรา 56  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง
และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและ
แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต
ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
          เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
          ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการ
ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไว
แลวนั้น แลวแตกรณี

        มาตรา 57  ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

          มาตรา 58  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
          การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น

          มาตรา 59  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระ
ราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน

          มาตรา 60  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต



          (1) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก
          (2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
          (3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบ
อนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

          มาตรา 61  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือให
ปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบ
อนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง หรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณี

          มาตรา 62  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 13
คาธรรมเนียมและคาปรับ

                                

          มาตรา 63  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

          มาตรา 64  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น

          มาตรา 65  ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการที่ตองแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนา
ที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ
นั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คาง
ชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอ
ไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
          ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

หมวด 14



การอุทธรณ
                                

          มาตรา 66  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสามมาตรา 45 มาตรา 48 วรรคหา มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสองหรือมีคําส่ังในเรื่องการไม
ออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณี
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามมาตรา 46 วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง
          การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการ
บังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราว

          มาตรา 67  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 66  ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา
          คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

หมวด 15
บทกําหนดโทษ

                                

          มาตรา 68  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

          มาตรา 69  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 70  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไมมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 71  ผูใดฝาฝนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 72  ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรโดยไม
ไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
          ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร โดยไมมีหนังสือ
รับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท



          มาตรา 73  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2) มาตรา 35 (1)
หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
          ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือใน
มาตรา 37 หรือมาตรา 43  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

          มาตรา 74  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 75  เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา 24 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน        หนึ่ง
พันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน

          มาตรา 76  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา
33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

          มาตรา 77  ผูใดฝาฝนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 (1) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

          มาตรา 78  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 36 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 (2) หรือ  ขอ
กําหนดของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 43  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

          มาตรา 79  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัด
ขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 80  ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสองโดยไมมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกิน
วันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง



          มาตรา 81  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

          มาตรา 82  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

          มาตรา 83  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 57 หรือมาตรา 58 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

          มาตรา 84  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน   หก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน

          มาตรา 85  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
          (1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทน  กรม
ตํารวจ
          (2) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด
          บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง     ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
          สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือ  ทั้ง
จําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย
          เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
          ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว      ให
ดําเนินคดีตอไป

หมวด 16
บทเฉพาะกาล

                                

          มาตรา 86  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราช
บัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาต
หรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ได
รับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาว



ส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามพระราช
บัญญัตินี้กอนการดําเนินการ

          มาตรา 87  ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการสา
ธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราช
บัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา 86 ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนิน
การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

          มาตรา 88  ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงประกอบกิจ
การไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตให
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา 89  บรรดากิจการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484  และการแตงผมตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสา
ธารณสุข พุทธศักราช 2484  ใหถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 31 หรือมาตรา 32

          มาตรา 90  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติขอบังคับ หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราช
บัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท  ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

                                                
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช
2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 2480 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม
แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดู



แลกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปนเรื่องเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพ
แวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกัน
เกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตาม
กฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด  ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการ
อนามัยส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปน
ปุยเสียใหม และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้


