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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัอุตรดิตถ ์เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียง
ข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ความรู้เกีย่วกบัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดติถ์ 
ประวตัิความเป็นมา 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ ์เดิมตั้งอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดัอุตรดิตถ ์และไดย้า้ยจากศาลากลาง
จงัหวดัอุตรดิตถ ์มาเปิดท าการ ณ เลขท่ี 2 ถนนฤดีเปรม ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เม่ือวนัท่ี 5 
มิถุนายน 2511 เดิมเรียกวา่ “สุขศาลา” ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “ท่ีท าการอนามยัจงัหวดัอุตรดิตถ์” และต่อมาไดเ้ปล่ียน
ช่ืออีกเป็น“ส านกังานนายแพทยใ์หญ่จงัหวดัอุตรดิตถ์” และเปล่ียนเป็น "ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์” 
จนถึงปัจจุบนั อาคารท่ีตั้งเดิมของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงไดก่้อสร้างมาเป็นระยะเวลากวา่ 42 ปี 
เร่ิมทรุดโทรมและไดป้รับปรุงซ่อมแซมมาโดยตลอด ประกอบกบัอาคารสถานท่ี และท่ีจอดรถเร่ิมคบัแคบไม่
เพียงพอกบัจ านวนบุคลากร จึงไดเ้สนอของบประมาณ ในการจดัสร้างอาคารหลงัใหม่ 3 ชั้น ในปีงบประมาณ 
2551 และ 2552 จ านวน 25 ลา้นบาทเศษ โดยใชท่ี้ราชพสัดุเน้ือท่ี 22 ไร่ 69 ตารางวา บริเวณหมู่ท่ี8 บา้นน ้าใส 
ต าบลชยัจุมพล อ าเภอลบัแล เป็นสถานท่ี่ีก่อสร้าง และใชเ้วลาในการก่อสร้างทั้งส้ิน 13 เดือน โดยไดย้า้ยท่ีท าการ
มาปฏิบติังานท่ีแห่งใหม่น้ี เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้มา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ ์ตั้งอยู่
เลขท่ี 130หมู่ท่ี 8 บา้นน ้าใส ต าบลชยัจุมพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 โทรศพัท ์0-5541-1439 โทรสาร 
0-554-1184-8 
วสัิยทัศน์(Vision) 
 “เป็นผูน้ าดา้นการบริหารจดัการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพท่ี 2 ประชาชนมีสุขภาพดี” 
 ผู้น าการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที ่2  : 
 - สสจ.ท่ีมีผลงานการตรวจราชการบรรลุตวัช้ีวดั เป็นอนัดบั 1 ของเขตสุขภาพท่ี 2 ในปี 2565 
 - ผลการตรวจราชการ 4 คณะ (ภาพรวม) (PP&P Excellence , Service Excellence , People Excellence , 
Governance  Excellence)  อยูอ่นัดบั 1 ใน 3 ของเขตสุขภาพท่ี 2 ระหวา่งปี 2561- 2564) 
ประชาชนมีสุขภาพดี :  ประชาชนทุกกลุ่มวยัในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ มีสุขภาพดี (กาย, จิต, สังคม, ปัญญา) มีตวัช้ีวดั : 
 - อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด และ (LE) 
 - อายคุาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี (HALE) 
พนัธกจิ(Mission) 
 1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวยั โดยภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
 2. พฒันาระบบบริการสุขภาพ จดับริการสุขภาพท่ีจ าเป็นแก่ประชาชนท่ีไดม้าตรฐาน 
 3. บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหเ้พียงพอ มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 4. ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ดา้นส่งเสริมสุขภา พ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
 2. ดา้นบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
 3. ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
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 4. ดา้นบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 
หัวหน้าส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

 
 

นายแพทยเ์กษม ตั้งเกษมส าราญ 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 
 

............................................. 
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------------------------------------------------------------------------------ 

พระราชบัญญตัิ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

_________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศ
วา่  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
การใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป  
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย พุทธศกัราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี ๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ส่ิงปฏิกลู” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง

โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”[๒] หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก  

________________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หนา้ ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๒] มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “มูลฝอย” แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ ซากสัตว ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
อ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

“ตลาด” หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภท
สัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี ไม่วา่จะมี
การจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ี
ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ีก าหนด 

“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคไดท้นัที ทั้งน้ี 
ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้หรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อ
ตอ้งน าไปท า ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 

“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน”[๓] หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน 

“ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซ่ึงตราข้ึนโดยราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”[๔] หมายความวา่ 
(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพทัยาส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖)[๕] ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่ เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสาธารณสุข 

___________________ 
[๓] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” (๖) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  
มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้

อ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข กบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ
ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

__________________ 
มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีให้รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากบัดูแลส าหรับกิจการหรือ

การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน และ

วธีิด าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากบัดูแล หรือแกไ้ขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่
เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปทุกทอ้งถ่ินหรือใหใ้ชบ้งัคบั
เฉพาะทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงก็ได ้และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดงักล่าวจะสมควรก าหนดใหเ้ร่ืองท่ีเป็นรายละเอียด
ทางดา้นเทคนิควชิาการหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา[๖]  

มาตรา ๗  เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินใดใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าวอยูใ่นเขตอ านาจของทอ้งถ่ินนั้น
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจ าเป็นใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินออก 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือแกไ้ขปรับปรุงขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนมีกฎกระทรวงท่ี 
ออกตามมาตรา ๖ เพื่อก าหนดรายละเอียดการด าเนินการในเขตทอ้งถ่ินนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าวได ้

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใดถา้ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใหบ้งัคบัตาม
กฎกระทรวงนั้น  ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองใดขดัหรือแยง้กบัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ไดเ้ม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 
____________ 
[๖] มาตรา ๖ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๘  ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ใหอ้ธิบดีกรมอนามยั
มีอ านาจออกค าสั่งใหเ้จา้ของวตัถุหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดหรืออาจเกิดความเสียหายดงักล่าวระงบั
การกระท าหรือใหก้ระท าการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายเช่นวา่นั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ถา้บุคคลซ่ึงไดรั้บค าสั่งตามวรรคหน่ึงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดี
กรมอนามยัจะสั่งใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติัการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายดงักล่าวนั้นแทน
ก็ได ้ในการน้ี ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซ่ึงไดรั้บค าสั่ง
ดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามยัแจง้แก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อสั่ง
ใหน้ายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปฏิบติัการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตทอ้งท่ีจงัหวดันั้น  

มาตรา ๘/๑[๗]  ในการพิจารณาออกค าสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง อธิบดีกรมอนามยัอาจให้
คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

___________________ 
มาตรา ๙[๘]  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวชิาการเกษตร อธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปลดักรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินส่ีคน ซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในดา้นกฎหมายการสาธารณสุข การอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม และการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นกรรมการใหอ้ธิบดีกรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๑๐  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกบัการ

สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกบัการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
_______________ 
[๗] มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๒) ศึกษา วเิคราะห์และใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และค าสั่งเก่ียวกบัการสาธารณสุข 

(๓) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนทอ้งถ่ินในการออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

(๔) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๕) ก าหนดโครงการและประสานงานระหวา่งส่วนราชการและราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการตาม

กฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี 
(๖/๑)[๙] ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัและ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี และตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
(๗) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  
มาตรา ๑๑[๑๐]  ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัหรือ

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร วา่ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงมีเขตอ านาจใน
ทอ้งถ่ินใดไม่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัน้ีโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้
คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจง้ต่อผูมี้
อ  านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การนั้น เพื่อสั่งใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี หรือแกไ้ขการ
ด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๑๒  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้ 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จาก

ต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

_____________ 
[๙] มาตรา ๑๐ (๖/๑) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
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(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  

มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง
แต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่น
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้นหรือของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง
ตนแทน แลว้แต่กรณี  

มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๖  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และใหน้ ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนงัสือเรียกใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือวตัถุใด ๆ มาเพื่อ
ใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหน่ึงคณะใด เป็นผูมี้อ  านาจออกค าสั่งดงักล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใชป้ระกอบการ
พิจารณาเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการนั้นได ้

หมวด ๒/๑ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดัและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร[๑๑] 

___________________ 
มาตรา ๑๗/๑[๑๒]  ใหมี้คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั ประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อยัการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั เกษตรจงัหวดั ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั ผูอ้  านวยการ

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดั ปศุสัตวจ์งัหวดั โยธาธิการและผงัเมือง
จงัหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็น
กรรมการ 
_____________ 
[๑๑] หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดย
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๓) นายกเทศมนตรี จ านวนหน่ึงคน และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนหน่ึงคน ซ่ึง
ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีท่ีจงัหวดัใดมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นกรรมการดว้ย 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในดา้นการสาธารณสุขและการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม จ านวนไม่เกินส่ีคน และผูแ้ทนภาคประชาชนซ่ึง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ใหน้ายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหน้ายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นกฎหมายและการอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นละหน่ึงคน เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๑๗/๒[๑๓]  ใหมี้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงปลดักระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลดั

กรุงเทพมหานครซ่ึงปลดักรุงเทพมหานครมอบหมาย ผูอ้  านวยการส านกัเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผูอ้  านวยการ
ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค ผูแ้ทนกรมปศุสัตว ์ผูแ้ทน
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ผูแ้ทนกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ผูแ้ทนกรม
อนามยั ผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ และผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด เป็นกรรมการ 

 (๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในดา้นการสาธารณสุขและการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม จ านวนไม่เกินส่ีคน และผูแ้ทนภาคประชาชน ซ่ึง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้  านวยการส านกัอนามยักรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหอ้ธิบดีกรม
อนามยัแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักรมอนามยัซ่ึงรับผดิชอบงานดา้นกฎหมายหรือการอนามยัส่ิงแวดล้อมหน่ึงคน 
และให้ผูอ้  านวยการส านกัอนามยักรุงเทพมหานครแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัส านกัอนามยักรุงเทพมหานครซ่ึง
รับผิดชอบงานดา้นกฎหมายหรือการอนามยัส่ิงแวดลอ้มหน่ึงคน เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๑๗/๓[๑๔]  คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีในเขตจงัหวดัหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรี 

หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
_____________ 
[๑๓] มาตรา ๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๑๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๓) ใหค้วามเห็นแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และใหค้  าปรึกษาหรือ
สนบัสนุนราชการส่วนทอ้งถ่ินและเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๔) ประสานงาน สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการและราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงการท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย 

(๕) สอดส่องหรือก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนการรณรงคแ์ละสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสาธารณสุขและ
การอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

(๗) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือใหค้วามเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามยัตาม
มาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือวตัถุใด ๆ มาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจงัหวดั หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๗/๔[๑๕]  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตาม
มาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๗/๕[๑๖]  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข
จงัหวดั คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย[๑๗] 

________________ 
มาตรา ๑๘[๑๘]  การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดใหเ้ป็น

อ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม  
_______________ 
[๑๕] มาตรา ๑๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๑๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] ช่ือหมวด ๓ การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๘] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการ และเง่ือนไขในการ
ด าเนินการร่วมกนัได ้

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึง
แทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได ้

บทบญัญติัตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัการของเสียอนัตรายตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงงาน แต่ใหผู้ด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตราย และผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดั
ของเสียอนัตรายดงักล่าว แจง้การด าเนินกิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

มาตรา ๑๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน  

มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดั
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

 (๑) หา้มการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห้ 

(๒) ก าหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
(๓) ก าหนดวธีิการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยหรือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 
(๔)[๑๙] ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนท่ี

ราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ไม่เกินอตัราท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น
จะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
เพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ี
ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได ้

(๖) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
หมวด ๔ 

สุขลกัษณะของอาคาร 
_________________ 

_______________ 
[๑๙] มาตรา ๒๐ (๔) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๒๑  เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยใหมี้สภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผู ้
อยูอ่าศยัหรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจดัการอยา่งอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ หรือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหต้ามสมควร  

มาตรา ๒๒  เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารใดมีสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไวม้ากเกินสมควร หรือจดัส่ิงของเหล่านั้นซบัซอ้นกนัเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวใ์ห้
โทษใด ๆ หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารยา้ยสินคา้ เคร่ืองเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จดัส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือให้ 
ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะหรือใหก้ าจดัสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก าหนดให้ตามสมควร  

มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดอ้อกค าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ด
ด าเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูน้ั้นละเลยไม่ปฏิบติัตามค าสั่งภายในเวลาท่ีก าหนด เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการแทนได ้โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น  

มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยูม่ากเกินไปจนอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของผูอ้ยูใ่นอาคารนั้น ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นท่ีของอาคารท่ีถือวา่มีคนอยูม่ากเกินไป ทั้งน้ี โดยค านึงถึงสภาพความ
เจริญ จ านวนประชากร และยา่นชุมชนของแต่ละทอ้งถ่ิน 

เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว้ หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตาม
ประกาศนั้นยอมหรือจดัให้อาคารของตนมีคนอยูเ่กินจ านวนท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๕ 
เหตุร าคาญ 

__________________ 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือ

ผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 
(๑) แหล่งน ้า ทางระบายน ้า ท่ีอาบน ้า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยูใ่นท าเล

ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็หรือละอองสาร
เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อใหเ้กิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

(๒) การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวธีิใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

ตัว
อย
่าง
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(๓) อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน ้า การก าจดัส่ิงปฏิกลู หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมใหป้ราศจากกล่ิน
เหมน็หรือละอองสารเป็นพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(๔) การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๒๖  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ดมิใหก่้อเหตุร าคาญในท่ีหรือทาง

สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน ้า รางระบายน ้า คู คลอง และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนใหป้ราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ี ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเพื่อระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได ้

มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหบุ้คคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง และถา้เห็นสมควรจะให้
กระท าโดยวธีิใดเพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวธีิการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญ
เกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้

ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
วรรคหน่ึง และเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินระงบัเหตุ
ร าคาญนั้น และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญนั้นข้ึนอีก โดยบุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือ
เก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการนั้น  

มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้น
ค าสั่ง และถา้เห็นวา่สมควรจะใหก้ระท าโดยวธีิใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวธีิการเพื่อป้องกนั
มิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนในอนาคต ให้ระบุไวใ้นค าสั่งได ้

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก และ
ถา้เหตุร าคาญเกิดข้ึนจากการกระท า การละเลย หรือการยนิยอมของเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองสถานท่ีดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่เหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอนัตราย
อยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินจะออกค าสั่งเป็นหนงัสือหา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองใชห้รือยนิยอมใหบุ้คคลใดใชส้ถานท่ี
นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบัเหตุร าคาญนั้นแลว้ก็ได ้ 

 

ตัว
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มาตรา ๒๘/๑[๒๐]  เม่ือปรากฏวา่มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณ
กวา้งจนก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจประกาศก าหนดใหบ้ริเวณ
ดงักล่าวเป็นพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงบัเหตุร าคาญตามวรรคหน่ึง และการจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญ
นั้นเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีเหตุร าคาญตามวรรคหน่ึงไดร้ะงบัจนไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
แลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศยกเลิกพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

หมวด ๖ 
การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ 

___________________ 
มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นท่ีในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวไ์ด ้

การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจก าหนดใหเ้ป็นเขตห้ามเล้ียง
หรือปล่อยสัตวบ์างชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด หรือเป็นเขตท่ีการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตวบ์างชนิดหรือบางประเภทตอ้งอยูใ่นภายใตม้าตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบสัตวใ์นท่ีหรือทางสาธารณะอนัเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจา้ของ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจกกัสัตวด์งักล่าวไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
เม่ือพน้ก าหนดแลว้ยงัไม่มีผูใ้ดมาแสดงหลกัฐานการเป็นเจา้ของเพื่อรับสัตวคื์น ใหส้ัตวน์ั้นตกเป็นของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน แต่ถา้การกกัสัตวไ์วอ้าจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอ่ื์น หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกินสมควร 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะจดัการขายหรือขายทอดตลาดสัตวน์ั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดงักล่าวก็ได ้เงิน
ท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเล้ียงดูสัตวแ์ลว้ ให้
เก็บรักษาไวแ้ทนสัตว ์

ในกรณีท่ีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหน่ึง และเจา้ของสัตวม์าขอรับสัตวคื์น
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจา้ของสัตวต์อ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงดูสัตวใ์หแ้ก่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินตามจ านวนท่ีไดจ่้ายจริงดว้ย 
_______________ 
[๒๐] มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัว
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่สัตวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อ
ประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรได ้

หมวด ๗ 
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

__________________ 
มาตรา ๓๑  ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดใหกิ้จการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้

ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งมี

การควบคุมภายในทอ้งถ่ินนั้น 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับให้ผูด้  าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  
มาตรา ๓๓  เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบ้งัคบั 

หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีมีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งมีการควบคุมตามมาตรา 
๓๒ (๑) ในลกัษณะท่ีเป็นการคา้ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวโ้ดยทัว่ไปในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได ้

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ใชไ้ดส้ าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
หมวด ๘ 

ตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
_________________ 

มาตรา ๓๔  หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๕๖ 

การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเ้ป็นตลาดภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินไดอ้อกใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแลว้ จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ตัว
อย
่าง
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ความในมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์ารของรัฐ
ท่ีไดจ้ดัตั้งตลาดข้ึนตามอ านาจหนา้ท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูรั้บใบอนุญาตตาม
บทบญัญติัอ่ืนแห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสือให้ผู ้
จดัตั้งตลาดตามวรรคน้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้ 

มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลตลาด ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงัและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้างและสุขลกัษณะ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัสถานท่ี การวางส่ิงของและการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการตลาด 
(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแล

รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั การจดัใหมี้ท่ีรวบรวมหรือก าจดัส่ิง
ปฏิกลูหรือมูลฝอย การระบายน ้าทิ้ง การระบายอากาศ การจดัใหมี้การป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกนั
การระบาดของโรคติดต่อ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

มาตรา ๓๖  ผูใ้ดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวใ้นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๗ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการขายของในตลาด ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมี
อ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพื่อใหผู้ข้ายของ และผูช่้วยขายของในตลาดปฏิบติัให้
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลกัษณะส่วนบุคคล และสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิ
การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้า
ใชแ้ละของใชต่้าง ๆ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๓๘  ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด
ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๕๖ ถา้สถานท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับ
หนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจดัตั้ง  

มาตรา ๓๙  ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๖ หรือหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา ๔๘ และผูจ้  าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารใน

ตัว
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------------------------------------------------------------------------------ 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากบัดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารท่ีไดรั้บใบอนุญาต หรือไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวธีิการจ าหน่าย 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตั้ง ใช ้และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลกัษณะของบริเวณท่ี
ใชจ้  าหน่ายอาหาร ท่ีจดัไวส้ าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใชท้  า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใชส้ะสมอาหาร 

(๓) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ 
(๔) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
(๕) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหารและผู ้

ใหบ้ริการ 
(๖) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 

เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช ้และของใชอ่ื้น ๆ 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
หมวด ๙ 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
____________________ 

มาตรา ๔๑  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อย
ของประชาชนทัว่ไป 

หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยลกัษณะวธีิการ
จดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา้ 
ลกัษณะวธีิการจ าหน่ายสินคา้ และสถานท่ีท่ีจะจดัวางสินคา้ เพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ี
ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรไวใ้นใบอนุญาตดว้ยก็ได ้

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา้ ลกัษณะวธีิการจ าหน่ายสินคา้ หรือสถานท่ีจดัวาง
สินคา้ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต จะกระท าไดต่้อเม่ือผูรั้บใบอนุญาตไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดจ้ดแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไวใ้นใบอนุญาตแลว้  

ตัว
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่าง
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มาตรา ๔๒  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจรมีอ านาจออก
ประกาศดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตหา้ม
จ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด 

(๒) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตท่ีหา้ม
จ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้ตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตหา้ม
จ าหน่ายสินคา้โดยวธีิการจ าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขในการ
จ าหน่ายสินคา้ในบริเวณนั้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ 
สถานท่ีท าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินและบริเวณท่ีจะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี และตอ้ง
ก าหนดวนัท่ีจะบงัคบัตามประกาศนั้นมิใหน้อ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศ  

มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ

หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช ้และของใชต่้าง ๆ 
(๓) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัวางสินคา้และการเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ 
(๕) ก าหนดการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง

การป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
หมวด ๑๐ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
____________________ 

มาตรา ๔๔  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินและเจา้
พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือหรือ
ใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือใน
เวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ี ใหมี้
อ านาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือเรียกหนงัสือรับรองการแจง้หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีนั้น 
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(๓) แนะน าใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้หรือตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยดึหรืออายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวา่จะไม่ถูกสุขลกัษณะหรือจะก่อใหเ้กิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้
โดยไม่ตอ้งใชร้าคา 

ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามวรรคหน่ึงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได ้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้ง
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซ่ึง
เก่ียวขอ้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูด้  าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ปฏิบติัไม่
ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือค าสั่ง
ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจการนั้น ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้ด้  าเนิน
กิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้ผูด้  าเนินกิจการไม่แกไ้ข หรือถา้การด าเนินกิจการนั้นจะ
ก่อใหเ้กิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะ
สั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินกิจการนั้นไวท้นัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจาก
อนัตรายแลว้ก็ได ้

ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งไว้
ตามสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินกิจการทนัที และตอ้งท าเป็นหนงัสือ
แจง้ใหผู้ด้  าเนินกิจการซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูด้  าเนินกิจการหรือผูด้  าเนินกิจการไม่
ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ใหส่้งค าสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย 
ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูด้  าเนินกิจการ และใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบค าสั่งแลว้ ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึง
หรือวนัปิดค าสั่ง แลว้แต่กรณี 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระท าใด ๆ ท่ี
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
เจา้พนกังานสาธารณสุขแจง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหเ้จา้
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พนกังานสาธารณสุขซ่ึงตรวจพบเหตุนั้นแจง้ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๑[๒๑] 

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่เหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวมซ่ึงสมควรจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งใหผู้ก้ระท าการ
ไม่ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืนดงักล่าวแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้นไดต้าม
สมควร แลว้ใหแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังาน
สาธารณสุข และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๔ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจบักุมหรือปราบปรามผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินและผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา 

หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 
___________________ 

มาตรา ๔๘  การแจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบเพื่อด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนงัสือ
รับรองการแจง้ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ ใหอ้อกใบรับแก่ผูแ้จง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบ
กิจการตามท่ีแจง้ไดช้ัว่คราวในระหวา่งเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้ 

ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจการแจง้ใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรค
หน่ึง ถา้การแจง้เป็นไปโดยถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจง้ใหผู้แ้จง้ภายในเจด็วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ 

ในใบรับแจง้หรือหนงัสือรับรองการแจง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะก าหนดเง่ือนไขใหผู้แ้จง้หรือผู ้
ไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้

ในกรณีท่ีการแจง้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบภายในเจด็
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหก้ารแจง้ของผูแ้จง้เป็นอนัส้ินผล แต่ถา้ผูแ้จง้ได ้
______________ 
[๒๑] มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ด าเนินการแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนดแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจง้ให้
ผูแ้จง้ภายในเจด็วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๔๙  ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการแจง้ไวโ้ดยเปิดเผยและ
เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีด าเนินกิจการตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ  

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัใหผู้ ้
ไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ยืน่ค  าขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดท้ราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๕๑  เม่ือผูแ้จง้ตามมาตรา ๔๘ ประสงคจ์ะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการใหแ้ก่
บุคคลอ่ืน ใหแ้จง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบดว้ย 

มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีผูด้  าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีโดยมิได้
แจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรั้บโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเพราะเหตุท่ีฝ่าฝืนด าเนิน
กิจการโดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมาแลว้คร้ังหน่ึง ยงัฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินต่อไป ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดด้ าเนินการแจง้ต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถา้ยงัฝ่าฝืนอีกใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งหา้มการด าเนินกิจการนั้นไวต้าม
เวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสองปีก็ได ้ 

มาตรา ๕๓  การแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๕๒ ใหท้  าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้แ้จง้หรือผูด้  าเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับ
หนงัสือ ใหส่้งหนงัสือการแจง้หรือค าสั่งโดยทางไปรษณียต์อบรับหรือปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูท่ี้ตอ้งรับหนงัสือ และใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบหนงัสือดงักล่าวแลว้ตั้งแต่เวลาท่ี
หนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือ แลว้แต่กรณี 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

______________ 
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มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัใหก้ารประกอบกิจการใดหรือการกระท าใดตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองนั้นได ้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบั
การด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือส่ิงแวดลอ้ม ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลกัเกณฑใ์นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง[๒๒] 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหต้ามพระราชบญัญติัน้ีใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออก
ใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุเม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสีย
ค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการขอต่ออายใุบอนุญาต และการอนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๕๖  เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายใุบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏวา่ค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมความไม่ถูกตอ้ง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั และใน
กรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผูข้ออนุญาต ก็ใหส่้งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่
สมบูรณ์ใหท้ราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั  

แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ิน
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี 
_____________ 
[๒๒] มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๕๗  ผูรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็น
ไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ให้ผูรั้บใบอนุญาต
ยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้น เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๖๐  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก 
(๒) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต และการไม่ปฏิบติัหรือการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  

มาตรา ๖๑  ค าสั่งพกัใชใ้บอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ใหส่้งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณียต์อบรับหรือใหปิ้ดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูรั้บ
ใบอนุญาต และใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดท้ราบค าสั่งแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึง หรือวนัปิดค าสั่ง แลว้แต่
กรณี  

มาตรา ๖๒  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ตัว
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------------------------------------------------------------------------------ 

หมวด ๑๓ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

_______________ 
มาตรา ๖๓  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียมตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
มาตรา ๖๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้ป็นรายไดข้องราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน  
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการท่ีตอ้ง

แจง้ 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนด าเนินกิจการหรือตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้แ้จง้หรือผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราและตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตลอดเวลา
ท่ียงัด าเนินกิจการนั้น ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ใหช้ าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของ
จ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้แต่ผูแ้จง้หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่
สองคร้ัง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุการด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

[ค าวา่ “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐] 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

_______________ 
มาตรา ๖๖[๒๓]  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗  

วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรค
สองหรือมีค าสั่งในเร่ืองการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
บทแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขมีค าสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถา้ผูรั้บค าสั่งไม่
พอใจค าสั่งดงักล่าว ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนั
ทราบค าสั่ง 
_____________ 
[๒๓] มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสั่ง เวน้แต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรใหมี้การทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งนั้นไวช้ัว่คราว 

มาตรา ๖๖/๑[๒๔]  ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบดว้ย 
(๑) อธิบดีกรมอนามยั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแ้ทนกรมปศุสัตว ์ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง ผูแ้ทนกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจากผูมี้ความรู้

ความสามารถ หรือประสบการณ์ในดา้นการสาธารณสุขและการอนามยัส่ิงแวดลอ้มอีกไม่เกินสามคน เป็น
กรรมการ ในจ านวนน้ีใหมี้ผูท้รงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ใหร้องอธิบดีกรมอนามยัซ่ึงอธิบดีกรมอนามยัมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ 
อธิบดีกรมอนามยัแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักรมอนามยัจ านวนสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรค
หน่ึง (๓) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๖/๒[๒๕]  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๖๖ 
(๒) มีหนงัสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค า หรือสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวส่งเอกสารหรือ

หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามขอ้เท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวนิิจฉยั

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

และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้น ามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
มาตรา ๖๗[๒๗]  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สร็จส้ินภายในเก้า

สิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์ และเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุข แลว้แต่กรณี 

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 
_____________ 
[๒๔] มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๕] มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๖] มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗] มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

หมวด ๑๕ 
บทก าหนดโทษ 

_________________ 
มาตรา ๖๘[๒๘]  ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้

หม่ืนบาท  
มาตรา ๖๘/๑[๒๙]  ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ

หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

มาตรา ๖๙[๓๐]  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามยัตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง โดยไม่มี
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
หรือนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

มาตรา ๗๐[๓๑]  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

มาตรา ๗๑[๓๒]  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

มาตรา ๗๒[๓๓]  ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซ่ึงมี 
พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้
หม่ืนบาท 

ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามวรรคหน่ึง ซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกินสอง
ร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
หา้พนับาท  
______________ 
[๒๘] มาตรา ๖๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๙] มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๐] มาตรา ๖๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๑] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๒] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๓] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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10. อะไรคือส่ิงทีคุ่ณประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติ 
Do 
 ควรจะเป็นเร่ืองท่ีรู้สึกภูมิใจท่ีสุดในช่วง 1-2 ปีของการท างาน คุณอาจพูดถึงการเล่ือนขั้น ปรับต าแหน่งใน
การท างาน หรือตลอดระยะเวลาท่ีท างานมามีแต่ความราบร่ืนไม่เคยมีปัญหากบัลูกคา้ หากคุณมีความส าเร็จชดัเจน 
เช่น สามารถท ายอดการขายไดท้ะลุเป้า 200% หรือ สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้25% ใหเ้ล่าท่ีมาของเร่ืองนั้น วธีิ 
แนวด าเนินการ ผลลพัธ์ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวธีิ 
การแก้ปัญหา 
 ถา้เป็นผูส้มคัรท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพดูถึงเกรดเฉล่ีย หรือความภาคภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้
มหาลยัท่ีมีช่ือเสียงได ้
Don't 
 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกวา่ส่ิงท่ีไดท้  า ส่งผลใหว้ธีิการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 
Guru Tips 
 - บริษทับางแห่ง ค าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีส าคญัตอ้งมี eye 
contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 
ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 
 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นวา่ท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 
 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท แต่
ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเท่ียวเล่นบา้งแต่ก็ท  างาน อีกอยา่งท่ีส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้งดู
มัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้
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