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ให้ ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป*
(ประกาศใน รจ. 109/38/27

วันลง รจ. 5 เมษายน 2535 )

มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช 2484
(2) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495

(3) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497
(4) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505
(5) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2527
(6) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย พุทธศักราช 2480
(7) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
(8) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
"สิ่ งปฏิกลู " หมายความว่า อุจจาระหรื อปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ งอื่นใดซึ่งเป็ นสิ่ ง
โสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
"มูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น
"ทีห่ รือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สัญจรได้
"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงานหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่าง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
"ตลาด" หมายความว่า สถานที่ซ่ ึงปกติจดั ไว้ให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุมเพือ่ จาหน่ายสิ นค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุ งแล้วหรื อของเสี ยง่าย ทั้งนี้ ไม่วา่ จะ
มีการจาหน่ายสิ นค้าประเภทอื่นด้วยหรื อไม่กต็ าม และหมายความรวมถึง บริ เวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผคู ้ า้ ใช้
เป็ นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรื อเป็ นครั้งคราวหรื อตามวันที่กาหนด
"สถานที่จาหน่ ายอาหาร" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรื อบริ เวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรื อทาง
สาธารณะ ที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารจนสาเร็ จและจาหน่ายให้ผซู ้ ้ือสามารถบริ โภคได้ทนั ที
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริ เวณไว้สาหรับการบริ โภค ณ ที่น้ นั หรื อนาไปบริ โภคที่อื่นก็
ตาม
"สถานที่สะสมอาหาร" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรื อบริ เวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรื อทางสาธารณะ
ที่จดั ไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้งหรื ออาหารในรู ปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซ้ ้ือต้อง
นาไปทา ประกอบหรื อปรุ งเพื่อบริ โภคในภายหลัง
"ราชการส่ วนท้ องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา หรื อองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น
"ข้ อกาหนดของท้ องถิ่น" หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดย
ราชการส่ วนท้องถิ่น

"เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น" หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุ ขาภิบาลสาหรับในเขตสุ ขาภิบาล
(3) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครสาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นราชการ
ส่ วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
"เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราช
บัญญัติน้ ี
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุ ข
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(คาเฉพาะ ศัพท์ และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย” : สูตรไพศาล)

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
บททั่วไป
-----มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรื อกากับดูแล สาหรับกิจการหรื อ
การดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) กาหนดมาตรฐานสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และวิธีดาเนิน
การเพื่อตรวจสอบควบคุมหรื อกากับดูแล หรื อแก้ไขสิ่ งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปทุกท้องถิ่นหรื อให้ใช้บงั คับเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้

มาตรา 7 เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใช้บงั คับในท้องถิ่นใด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรื อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรื อการดาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยูใ่ นเขตอานาจของท้องถิ่นนั้น
ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณี จาเป็ นให้ราชการส่ วนท้องถิ่นออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่น หรื อแก้ไขปรับปรุ งข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนมีกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 6 เพื่อกาหนดรายละเอียดการดาเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้
ข้อกาหนดของท้องถิ่นใดถ้าขัดหรื อแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ให้บงั คับตามกฎ
กระทรวงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีความจาเป็ นหรื อมีเหตุผลเป็ นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ราชการส่ วนท้องถิ่น
อาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นในเรื่ องใดขัดหรื อแย้งกับที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี
มาตรา 8 ในกรณี ที่เกิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความ
เป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนซึ่งจาเป็ นต้องมีการแก้ไขโดยเร่ งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัย
มีอานาจออกคาสัง่ ให้เจ้าของวัตถุหรื อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรื ออาจเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
ระงับการกระทาหรื อให้กระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรื อป้ องกันความเสี ยหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคาสัง่ ตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรม
อนามัยจะสัง่ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรื อป้ องกันความเสี ยหายดังกล่าวนั้น
แทนก็ได้ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซึ่ง
ได้รับคาสัง่ ดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อสัง่ ให้
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดปฏิบตั ิการตามความในวรรคสองสาหรับในเขตท้องที่จงั หวัดนั้น
หมวด 2
คณะกรรมการสาธารณสุ ข
-----มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า "คณะกรรมการสาธารณสุ ข" ประกอบด้วยปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตารวจ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ปลัดกรุ งเทพมหานคร และผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่ง
รัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู ้ความสามารถหรื อประสบการณ์ในการสาธารณสุ ข เป็ นกรรมการและอธิบดี

กรมอนามัยเป็ นกรรมการและเลขานุการ
(ส่ วนคาบางคา (ตัวหนา / เอียง) ได้แก้ให้เป็ นปั จจุบนั แล้ว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 35 : )

มาตรา 10 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการกาหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณ
สุ ข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่ องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุ ขตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คาสัง่ เกี่ยวกับการสาธารณสุ ข
(3) ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่ วนท้องถิ่นในการออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
(4) ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(5) กาหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่ วนราชการและราชการส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(6) ควบคุม สอดส่ องการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
(7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 11 ในกรณี ที่ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมี
เขตอานาจในท้องถิ่นใด ไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ ีโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผูม้ ีอานาจควบคุมดูแลการปฏิบตั ิราชการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพื่อสัง่ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่หรื อแก้ไขการดาเนินการให้เป็ นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา 12 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 13 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

(3) รัฐมนตรี ให้ออก
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา 14 ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงแต่ง
ตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรื อแต่งตั้งซ่อม ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งนั้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรื อของกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิซ่ ึงตนแทน แล้วแต่กรณี
มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 16 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และให้นามาตรา 15 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 17 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสัง่ เป็ น
หนังสื อเรี ยกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรื อวัตถุใด ๆ
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 คณะหนึ่งคณะใด เป็ นผูม้ ีอานาจออกคาสัง่ ดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่ องที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้
หมวด 3
การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
-----มาตรา 18 การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นใดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น

ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่ วนท้องถิ่น หรื ออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็ นผูด้ าเนินการกาจัดสิ่ งปฏิกลู
หรื อมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทา
เป็ นธุรกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
มาตรา 20 เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึนในที่หรื อทางสาธารณะซึ่งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย นอกจาก
ในที่ที่ราชการส่ วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(2) กาหนดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามที่หรื อทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(3) กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยหรื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
หรื อสถานที่ใด ๆ ปฏิบตั ิให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามสภาพหรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่น้ นั ๆ
(4) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่ งปฏิกลู
หรื อมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย เพื่อให้
ผูร้ ับใบอนุญาตตามาตรา 19 ปฏิบตั ิ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริ การขั้นสูงตามลักษณะการให้บริ การที่ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรี ยกเก็บได้
(6) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ
หมวด 4
สุ ขลักษณะของอาคาร
-----มาตรา 21 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรื อส่ วนของอาคารใดหรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ง
ต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม หรื อปล่อยให้มีสภาพรกรุ งรังจนอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยหรื อมีลกั ษณะไม่ถกู ต้องด้วยสุ ขลักษณะของการใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
ออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้ อถอนอาคาร หรื อ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน หรื อจัดการอย่างอื่นตามความจาเป็ นเพื่อมิให้เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพหรื อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะภายในเวลาซึ่งกาหนดให้ตามสมควร

มาตรา 22 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่ องเรื อนหรื อสัมภาระสะสมไว้
มากเกินสมควร หรื อจัดสิ่ งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็ นเหตุให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ให้โทษ
ใด ๆ หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัยหรื อไม่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะของการใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารย้ายสิ นค้า เครื่ อง
เรื อนหรื อสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรื อให้จดั สิ่ งของเหล่านั้นเสี ยใหม่ เพื่อมิให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หรื อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะหรื อให้กาจัดสัตว์ซ่ ึงเป็ นพาหะของโรคภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร
มาตรา 23 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคาสัง่ ให้เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ด
ดาเนินการตามมาตรา 21 หรื อมาตรา 22 และผูน้ ้ นั ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ภายในเวลาที่กาหนด เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่าย
สาหรับการนั้น
มาตรา 24 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยูม่ ากเกินไปจนอาจเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของผูอ้ ยูใ่ นอาคารนั้น ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากาหนดจานวนคนต่อจานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยูม่ ากเกินไป ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
สภาพความเจริ ญ จานวนประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารตาม
ประกาศนั้นยอมหรื อจัดให้อาคารของตนมีคนอยูเ่ กินจานวนที่รัฐมนตรี กาหนด
หมวด 5
เหตุราคาญ
-----มาตรา 25 ในกรณี ที่มีเหตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียงหรื อ
ผูท้ ี่ตอ้ งประสบกับเหตุน้ นั ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นเหตุราคาญ
(1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรื อที่ใส่ มูลหรื อเถ้า หรื อสถานที่อื่นใดซึ่งอยูใ่ นทาเล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรื อหมักหมมสิ่ งของ มีการเททิ้งสิ่ งใดเป็ นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรื อละออง
สารเป็ นพิษ หรื อเป็ นหรื อน่าจะเป็ นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรื อก่อให้เกิดความเสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรื อโดยวิธีใด หรื อมีจานวนเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ

(3) อาคารอันเป็ นที่อยูข่ องคนหรื อสัตว์ โรงงานหรื อสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน้ า การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อการควบคุมสารเป็ นพิษหรื อมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่น
เหม็น หรื อละอองสารเป็ นพิษอย่างพอเพียงจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(4) การกระทาใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสี ยง ความร้อน สิ่ งมีพิษ ความสัน่ สะเทือน
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้า หรื อกรณี อื่นใด จนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่หรื อทางสาธารณะ
หรื อสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุ ง บารุ งรักษา บรรดาถนน
ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุราคาญ ในการนี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อเพือ่ ระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่าง ๆ ได้
มาตรา 27 ในกรณี ที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นในที่หรื อทางสาธารณะให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้บุคคลซึ่งเป็ นต้นเหตุหรื อเกี่ยวข้องกับการก่อหรื ออาจก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญนั้น ระงับหรื อป้ องกันเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ และถ้าเห็นสมควรจะ
ให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับหรื อป้ องกันเหตุราคาญนั้น หรื อสมควรกาหนดวิธีการเพือ่ ป้ องกันมิให้มีเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคาสัง่ ได้
ในกรณี ที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับ
เหตุราคาญนั้น และอาจจัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล
ซึ่งเป็ นต้นเหตุหรื อเกี่ยวข้องกับการก่อหรื ออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับ
การจัดการนั้น
มาตรา 28 ในกรณี ที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสัง่ เป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่น้ นั ระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุ
ไว้ในคาสัง่ และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรื อสมควรกาหนดวิธีการ
เพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสัง่ ได้
ในกรณี ที่ไม่มีการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจระงับเหตุราคาญนั้นและอาจจัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีก และ
ถ้าเหตุราคาญเกิดขึ้นจากการกระทา การละเลย หรื อการยินยอมของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่น้ นั
เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่ดงั กล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในกรณี ที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุราคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย

อย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพ หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองใช้หรื อยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานที่น้ นั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญ
นั้นแล้วก็ได้
หมวด 6
การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่ อยสั ตว์
------มาตรา 29 เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรื อเพื่อป้ องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อ
กาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่น
นั้นเป็ นเขตควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ได้
การออกข้อกาหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้เป็ นเขตห้ามเลี้ยง
หรื อปล่อยสัตว์บางชนิดหรื อบางประเภทโดยเด็ดขาดหรื อไม่เกินจานวนที่กาหนด หรื อเป็ นเขตที่การเลี้ยง
หรื อปล่อยสัตว์บางชนิดหรื อบางประเภทต้องอยูใ่ นภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
มาตรา 30 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรื อทางสาธารณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 29
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดงั กล่าวไว้เป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิ บวัน เมื่อ
พ้นกาหนดแล้วยังไม่มีผใู ้ ดมาแสดงหลักฐานการเป็ นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สตั ว์น้ นั ตกเป็ นของราชการ
ส่ วนท้องถิ่น แต่ถา้ การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์น้ นั หรื อสัตว์อื่น หรื อต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรื อขายทอดตลาดสัตว์น้ นั ตามควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรื อขายทอดตลาดเมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายในการขายหรื อขายทอดตลาดและ
ค่าเลี้ยงดูสตั ว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณี ที่มิได้มีการขายหรื อขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ตอ้ งเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสตั ว์ให้แก่ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นตามจานวนที่ได้จ่ายจริ งด้วย
ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็ นโรคติดต่ออันอาจเป็ นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรื อจัดการตามที่เห็นสมควรได้

หมวด 7
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
-----มาตรา 31 ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดให้กิจการใดเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรื อทุกกิจการให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(2) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับให้ผดู ้ าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรื อสุ ขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ
มาตรา 33 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ใช้บงั คับ
ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนินกิจการตามประเภทที่มีขอ้ กาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุม
ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็ นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทัว่ ไปใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (2) ก็ได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
หมวด 8
ตลาด สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
-----มาตรา 34 ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
56
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดสถานที่หรื อบริ เวณที่ใช้เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์การของรัฐ

ที่ได้จดั ตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผูร้ ับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็ น
หนังสื อให้ผจู ้ ดั ตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา 35 เพือ่ ประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) กาหนดที่ต้งั เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างและสุ ขลักษณะ
(2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่ งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการตลาด
(3) กาหนดเวลาเปิ ดและปิ ดตลาด
(4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผรู ้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรี ยบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุ ขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรื อกาจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยการระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและ
การป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อ
มาตรา 36 ผูใ้ ดขายของหรื อช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 37
มาตรา 37 เพือ่ ประโยชน์ในการกากับดูแลการขายของในตลาดให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจอก
ข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพือ่ ให้ผขู ้ ายของ และผูช้ ่วยขายของในตลาดปฏิบตั ิให้
ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริ เวณที่ขายของ สุ ขลักษณะส่วนบุคคล และสุ ขลักษณะในการใช้
กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหารหรื อสิ นค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาด
ของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ
มาตรา 38 ผูใ้ ดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื้นที่ใด
ซึ่งมีพ้นื ที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดงั กล่าวมีพ้นื ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งตามมาตรา 47 ก่อนการจัดตั้ง
มาตรา 39 ผูจ้ ดั ตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา
56 หรื อหนังสื อรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 และผูจ้ าหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหารใน
สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่

กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 40 หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับ
รองการแจ้ง
มาตรา 40 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรื อกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรื อได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสม อาหารตามประเภทของอาหาร
หรื อตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรื อตามวิธีการจาหน่าย
(2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุ ขลักษณะของบริ เวณที่ใช้
จาหน่ายอาหาร ที่จดั ไว้สาหรับบริ โภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรื อปรุ งอาหาร หรื อที่ใช้สะสมอาหาร
(3) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้ องกันโรคติดต่อ
(4) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร
(5) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายอาหาร ผูป้ รุ งอาหารและผูใ้ ห้
บริ การ
(6) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการ จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บ
รักษาหรื อสะสมอาหาร
(7) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ
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การจาหน่ ายสินค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
-----มาตรา 41 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรื อทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทัว่ ไป
ห้ามมิให้ผใู ้ ดจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่ ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 56
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรื อประเภทของสิ นค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสิ นค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสิ นค้าเพื่อจาหน่ายในกรณี ที่จะมีการจัดวางสิ นค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรื อประเภทของสิ นค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสิ นค้าหรื อสถานที่จดั วาง
สิ นค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผูร้ ับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
มาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดบริ เวณที่หรื อทางสาธารณะหรื อส่ วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นเขตห้ามจาหน่าย
หรื อซื้อสิ นค้าโดยเด็ดขาด
(2) กาหนดบริ เวณที่หรื อทางสาธารณะหรื อส่ วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นเขตที่หา้ ม
จาหน่ายสิ นค้าบางชนิดหรื อบางประเภท หรื อเป็ นเขตห้ามจาหน่ายสิ นค้าตามกาหนดเวลา หรื อเป็ นเขตห้าม
จาหน่ายสิ นค้าโดยวิธีการจาหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจาหน่ายสิ นค้าในบริ เวณนั้น
ในการดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่
ทาการของราชการส่ วนท้องถิ่นและบริ เวณที่จะกาหนดเป็ นเขตตาม (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี และต้อง
กาหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ประกาศ
มาตรา 43 เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายหรื อผูช้ ่วยจาหน่ายสิ นค้า
(2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการ จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บ
หรื อสะสมอาหารหรื อสิ นค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ
(3) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสิ นค้าและการเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
(4) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสิ นค้า
(5) กาหนดการอื่นที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ รวมทั้งการ
ป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้ องกันโรคติดต่อ
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อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
------มาตรา 44 เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อแจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อทาคาชี้แจงเป็ นหนังสื อหรื อ
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพือ่ ตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) เข้าไปในอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลา
ทาการเพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น หรื อตามพระราชบัญญัติน้ ี ในการนี้
ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อเรี ยกหนังสื อรับรองการแจ้งหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่น้ นั
(3) แนะนาให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งหรื อตามข้อกาหนดของท้องถิ่นหรื อตามพระราชบัญญัติน้ ี
(4) ยึดหรื ออายัดสิ่ งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดีหรื อเพื่อนาไปทาลายในกรณี จาเป็ น
(5) เก็บหรื อนาสิ นค้าหรื อสิ่ งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุ ขลักษณะหรื อจะก่อให้เกิดเหตุราคาญ
จากอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ เป็ นปริ มาณตามสมควรเพื่อเป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็ นได้
โดยไม่ตอ้ งใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้นในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 45 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูด้ าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ปฏิบตั ิไม่ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง ข้อกาหนดของท้องถิ่นหรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สัง่ ให้ผดู ้ าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ถูกต้องได้ และถ้าผูด้ าเนินกิจการไม่แก้ไข หรื อถ้าการดาเนิน
กิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทนั ทีเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะเป็ นที่พอใจ
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ไว้
ตามสมควรแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีคาสัง่ ให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็ น
หนังสื อแจ้งให้ผดู ้ าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูด้ าเนินกิจการหรื อผูด้ าเนิน
กิจการไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ส่งคาสัง่ โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อปิ ดคาสัง่ นั้นไว้ในที่เปิ ด
เผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูด้ าเนินกิจการ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบคาสัง่ แล้ว
ตั้งแต่เวลาที่คาสัง่ ไปถึงหรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้วแต่กรณี

มาตรา 46 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรื อมีการกระทาใด ๆ
ที่ฝ่าฝื นต่อบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีหรื อข้อกาหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรื อจะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชนเป็ น
ส่ วนรวมซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่ งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีอานาจออกคาสัง่ ให้
ผูก้ ระทาการไม่ถูกต้องหรื อฝ่ าฝื นดังกล่าวแก้ไขหรื อระงับเหตุน้ นั หรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรื อระงับ
เหตุน้ นั ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
มาตรา 47 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข และผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรื อปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 11
หนังสื อรับรองการแจ้ ง
------มาตรา 48 การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อดาเนินกิจการตามมาตรา 38 และหนังสื อรับ
รองการแจ้ง ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผแู ้ จ้งเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้งได้ชวั่ คราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถกู ต้องตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้ผแู ้ จ้งภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผแู ้ จ้งหรื อผูไ้ ด้
รับหนังสื อรับรองการแจ้งปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณี ที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผแู ้ จ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้การแจ้งของผูแ้ จ้งเป็ นอันสิ้ นผล แต่ถา้
ผูแ้ จ้งได้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้

ผูแ้ จ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนด
ของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 49 ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้งไว้โดยเปิ ดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
มาตรา 50 ในกรณี ที่หนังสื อรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้ผไู ้ ด้รับ
หนังสื อรับรองการแจ้งยืน่ คาขอรับใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้งภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 51 เมื่อผูแ้ จ้งตามมาตรา 48 ประสงค์จะเลิกกิจการหรื อโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น
ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
มาตรา 52 ในกรณี ที่ผดู ้ าเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ีเพราะเหตุที่ฝ่าฝื นดาเนินกิจ
การโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่ าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 ถ้ายังฝ่ าฝื นอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ห้ามการดาเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี ก็ได้
มาตรา 53 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 และคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 52 ให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผแู ้ จ้ง หรื อผูด้ าเนินกิจการทราบ ในกรณี ที่ไม่พบตัวหรื อไม่ยอมรับ
หนังสื อ ให้ส่งหนังสื อการแจ้งหรื อคาสัง่ โดยทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อปิ ดหนังสื อนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้
ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูท้ ี่ตอ้ งรับหนังสื อ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบหนังสื อดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่หนังสื อไปถึงหรื อวันปิ ด หนังสื อ แล้วแต่กรณี

หมวด 12
ใบอนุญาต
------มาตรา 54 ในกรณี ที่พระราชบัญญัติน้ ีบญั ญัติให้การประกอบกิจการใด หรื อการกระทาใดต้องได้
รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่ องนั้นได้
มาตรา 55 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ ีให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาขอพร้อมกับเสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 56 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการหรื อเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้อง หรื อความไม่สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมดและแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขให้ถกู ต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณี จาเป็ นที่จะต้องส่ งคืนคาขอแก่ผขู ้ ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความ
ไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผขู ้ ออนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่
ต้องมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
มาตรา 57 ผูร้ ับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

มาตรา 58 ในกรณี ที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 59 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตสาหรับกิจการใดไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงหรื อข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
มาตรา 60 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(3) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงหรื อข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบตั ิหรื อการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชนหรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
มาตรา 61 คาสัง่ พักใช้ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับใบ
อนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ส่งคาสัง่ โดย
ทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อให้ปิดคาสัง่ นั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของ
ผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสัง่ แล้วตั้งแต่เวลาที่คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่
แล้วแต่กรณี
มาตรา 62 ผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 13
ค่ าธรรมเนียมและค่ าปรับ
------มาตรา 63 ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 64 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของราชการส่ วน
ท้องถิ่น
มาตรา 65 ในกรณี ที่มีขอ้ กาหนดของท้องถิ่นกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินกิจการที่ตอ้ ง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดาเนินกิจการ หรื อต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผแู ้ จ้งหรื อ
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่ม
ขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของจานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ เว้นแต่ผแู ้ จ้งหรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
หมวด 14
การอุทธรณ์
-------มาตรา 66 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสัง่ ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสาม มาตรา 45 มาตรา 48 วรรคห้า มาตรา 52 หรื อมาตรา 65 วรรคสอง หรื อ
มีคาสัง่ ในเรื่ องการไม่ออกใบอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุญาตตามบท
แห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อในกรณี ที่เจ้าพนักงาน สาธารณสุ ขมีคาสัง่ ตามมาตรา 46 วรรคสอง ถ้าผูท้ ี่ได้รับ
คาสัง่ ไม่พอใจคาสัง่ ดังกล่าว ผูน้ ้ นั มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสัง่ เว้นแต่รัฐมนตรี จะเห็นสมควรให้มี
การทุเลาการบังคับตามคาสัง่ นั้นไว้ชวั่ คราว

มาตรา 67 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 66 ให้รัฐมนตรี พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
คาสัง่ ของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
หมวด 15
บทกาหนดโทษ
------มาตรา 68 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 69 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรื อ
ข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรื อ
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองเดือน หรื อปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 70 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 34 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้นื ที่เกินสองร้อยตาราง
เมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
โดยไม่มีหนังสื อรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 73 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2) มาตรา
35 (1) หรื อ (4) หรื อมาตรา 40 (2) หรื อ (3) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี นอกจากที่บญั ญัติไว้ใน
วรรคหนึ่งหรื อในมาตรา 37 หรื อมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 74 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27
วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการ
ปฏิบตั ิ หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรื อมาตรา 28 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกิน สองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 75 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 24 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา 76 ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
ตามาตรา 33 วรรคสอง หรื อมาตรา 41 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 77 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 41 วรรคสอง หรื อฝ่ าฝื นประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42
(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 78 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 36 หรื อฝ่ าฝื นประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42
(2) หรื อข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 79 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยก หรื อไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริ งหรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลัก
ฐาน หรื อขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 80 ผูด้ าเนินกิจการผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างที่มีคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด
ดาเนินกิจการ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรื อมาตรา 65 วรรค
สอง โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่
มาตรา 81 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 82 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 49 หรื อมาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา 83 ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 57 หรื อมาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย
บาท
มาตรา 84 ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอด
เวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา 85 ให้มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุ งเทพมหานครประกอบด้วย ผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุ ด
และผูแ้ ทนกรมตารวจ
(2) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูก้ ากับการตารวจภูธร
จังหวัด
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าเห็นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุกหรื อไม่ควรถูก
ฟ้ องร้อง ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีมีอานาจเปรี ยบเทียบ
สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรี ยบเทียบ
ได้ดว้ ย
เมื่อได้เสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการเปรี ยบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรี ยบเทียบหรื อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
(ตารางอัตราโทษสาเร็ จรู ป ดู “CD ฐานความผิดตั้งและแก้ขอ้ หา” : สูตรไพศาล)

หมวด 16
บทเฉพาะกาล
------มาตรา 86 ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติน้ ีอยูแ่ ล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและกิจการนั้นมีลกั ษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะ
ต้องได้รับใบอนุญาต หรื อต้องแจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผนู ้ ้ นั ประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตหรื อเป็ นผูท้ ี่ได้แจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตาม

พระราชบัญญัติน้ ีแล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้ นอายุและผูน้ ้ นั ยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ผูน้ ้ นั
จะต้องมาดาเนินการขอรับใบอนุญาตหรื อแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ีก่อนการดาเนินการ
มาตรา 87 ผูซ้ ่ ึงประกอบกิจการใดที่ไม่ตอ้ งแจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุ ขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่เป็ นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสื อรับรอง
การแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ี และมิใช่เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตอยูแ่ ล้วตามมาตรา 86 ให้ยงั คงประกอบกิจการ
ได้ต่อไป แต่จะต้องมาดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา 88 ผูซ้ ่ ึงประกอบกิจการใดที่มิได้เป็ นกิจการที่ตอ้ งได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุ ขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่เป็ นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ยงั คงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายืน่ คาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีภายในกาหนด
เวลาเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เมื่อได้ยนื่ คาขอแล้วให้ยงั คงประกอบกิจการได้ต่อไป
จนกว่าจะมีคาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 89 บรรดากิจการต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็ นกิจการค้าซึ่งเป็ นที่รังเกียจหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่
สุ ขภาพตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช 2484 และการแต่งผมตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช 2484 ให้ถือว่าเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับมาตรา 31 หรื อมาตรา 32
มาตรา 90 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรื อคาสัง่ ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุ ขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกาหนดของท้องถิ่น หรื อคาสัง่ ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณ
สุ ข พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย พุทธศักราช 2480 ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุ ข ได้ใช้บงั คับมานานแล้ว แม้วา่ จะได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แต่กย็ งั ไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้า
ของสังคม จาเป็ นต้องขยายขอบเขตการกากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุ ขในด้านต่าง ๆ
ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถนามาปรับใช้กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที และโดยที่ในปัจจุบนั เป็ นที่
ยอมรับว่าการสาธารณสุ ขเป็ นเรื่ องเกี่ยวพันกับความเป็ นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด แต่
บทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบนั ยังมิได้กาหนดมาตรการกากับดูแลและป้ องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่ งแวด
ล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มี
ลักษณะการกากับดูแลและติดตาม และปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบทกาหนดโทษตาม
กฎหมายปัจจุบนั ให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ฉะนั้น เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในด้านการกากับดูแลและ
ป้ องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่ งแวดล้อม สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขและกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ยเสี ยใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็ นฉบับเดียวกัน
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

