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ความเป็นมาของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
			 แต่เดิมพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๙๗ ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๔
ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้มีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ให้ตงั้ “กระทรวงสาธารณสุข” ขึน้ โดยแยกงานสาธารณสุข
งานประชาสงเคราะห์ ข องกระทรวงมหาดไทยและงานเภสั ช
ของกระทรวงเศรษฐกิจไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
โดยตราพระราชบัญญัติโอนอ�ำนาจและหน้าที่เนื่องจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรมใหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นผลให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
สาธารณสุขอีก ๔ ฉบับ โดยฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔ เกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดความ ส่วนฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นการเปลี่ยนแปลง “อัตราค่าธรรมเนียม” ต่อมา
เห็นว่าการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยแก้ไขพระราชบัญญัตเิ ป็นการ
ไม่ ส ะดวกและยุ ่ ง ยาก พระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงได้แก้ไขให้การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหลักการนี้
ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
			 แม้ ว ่ า กฎหมายจะก� ำ หนดให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่บทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ เพื่อมิให้มีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของ
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ประชาชน เป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิน่ และราชการส่วนท้องถิน่
เป็นส�ำคัญ ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทค่อนข้างจ�ำกัด กล่าวคือ
มีอำ� นาจในการ
		 ๑. ออกกฎกระทรวงเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ของราชการส่วนท้องถิ่น
		 ๒. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจตรา
ดูแลรับผิดชอบด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
		 ๓. ก�ำหนดให้กิจการบางประเภทเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง การประกอบกิ จ การดั ง กล่ า วนี้ อาจก่ อ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ
ให้ถูกสุขลักษณะ
			 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาทในการก�ำกับดูแล
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ด้นอ้ ยและกลไกความสัมพันธ์ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติก็ไม่ชัดเจน
ประกอบกั บ บทบั ญ ญั ติ บ างส่ ว นในพระราชบั ญ ญั ติ ก็ ไ ม่ ทั น สมั ย
โดยเฉพาะในส่วนของบทก�ำหนดโทษ ระบบการควบคุมก�ำกับดูแลและ
การบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้มีการพิจารณายกร่าง
“พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ....” (ฉบับใหม่) ซึ่งใช้เวลา
กว่า ๑๐ ปี จึงตราเป็นพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
ที่สุด ซึ่งได้ระบุเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติฯ
ดังนี้
			 “เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการใช้อจุ จาระเป็นปุย๋ พุทธศักราช ๒๔๘๐
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ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ บี ญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน ควบคุมดูแลในด้าน
สาธารณสุขได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
อีกหลายครั้งก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม จ�ำเป็นต้องขยายขอบเขตการก�ำกับ ดูแล
กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น
เพือ่ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที และโดยที่
ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า การสาธารณสุ ข เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วพั น
กั บ ความเป็ น อยู ่ แ ละสภาพแวดล้ อ มของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด แต่
บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวยังมิได้กำ� หนดมาตรการก�ำกับดูแลและ
ป้ อ งกั น เกี่ ย วกั บ การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมให้มีลักษณะการก�ำกับดูแลและติดตาม ควรปรับปรุงอ�ำนาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบทก�ำหนดโทษให้สามารถบังคับให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ เพือ่ ให้เหมาะ
สมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการก�ำกับดูแล และป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมสมควร
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมการใช้อจุ จาระเป็นปุย๋ เสียใหม่และรวมกฎหมายทัง้ สองฉบับ
ดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
			 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๙ เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕
			 จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ได้ระบุเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขไว้ใน
หมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
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			 “โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนด
บทนิยามค�ำว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจนซึ่งท�ำให้อ�ำนาจของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยมี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ นกั น
บทนิยามในเรื่อง “ราชการส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานก�ำกับดูแล
ราชการส่วนท้องถิ่น และยังมีหน่วยงานอื่นที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนและ
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการในเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จึงต้องปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้
การด�ำเนินงานเรื่องการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อ�ำนาจ
แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก�ำหนด
วิธกี ารในเรือ่ งดังกล่าวประกอบกับมิได้มบี ทก�ำหนดโทษในเรือ่ งมูลฝอย
ติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ รวมถึงสมควร
ก�ำหนดให้อำ� นาจรัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกประกาศเรือ่ งทีเ่ ป็นรายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรือ่ งทีต่ อ้ ง
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตามสภาพสั ง คม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
			 ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
นี้ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
			 ต่อมา ด้วยต้องการเพิม่ กลไกในการขับเคลือ่ นและการบังคับ
ใช้กฎหมาย เพิ่มอ�ำนาจและมาตรการในการควบคุมเหตุร�ำคาญและ
การควบคุ ม ดู แ ลการประกอบกิ จ การแก่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้บัญญัติพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ระบุเหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้
			 “เนือ่ งจากพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มี
กลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่
โดยตรง ท�ำให้การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนมากขึน้ สมควรก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และก�ำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุร�ำคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจ�ำเป็นมิให้
เหตุร�ำคาญนั้นเกิดขึ้น อีกตลอดจนก�ำหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาดต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนด ก่อนที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต นอกจากนี้ เพื่ออ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และก�ำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทก� ำ หนดโทษและบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”
			ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๔ ก เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
			 ๑. เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ
และการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ การสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึง่ ครอบคลุม ทัง้ กิจกรรม การกระท�ำทุกอย่าง และกิจการประเภทต่าง
ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตัง้ แต่
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
อันได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร สถานทีส่ ะสมอาหาร
ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์
			 ๒. พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการกระจายอ�ำนาจไปสู่ส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอ�ำนาจในการ
ออก “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ” ซึง่ สามารถใช้บงั คับในเขตท้องถิน่ นัน้ ได้ และ
ให้อ�ำนาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออก
ค�ำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต รวมทัง้ การเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น ทัง้ นีโ้ ดยถือว่า
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ก รปกครองที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
ของประชาชน ใกล้ชดิ ประชาชน ซึง่ น่าจะปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด
			 ๓. เพื่ อ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น สามารถด� ำ เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายจึงก�ำหนดให้มี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มีอ� ำนาจ
ในการตรวจตราให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
สิง่ แวดล้อมในแง่วชิ าการ รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษา ให้คำ� แนะน�ำแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการหรือออกค�ำสั่ง เป็นต้น
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			 ๔. ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” เป็นองค์กรส่วน
กลาง รวมทั้งกรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการควบคุม ก�ำกับดูแล และให้การสนับสนุน
การปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแนะแผนงาน
นโยบาย และมาตรการด้านสาธารณสุขรวมทั้งการออกกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ให้ อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย มี อ� ำ นาจออกค� ำ สั่ ง ได้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น อั น ตราย
ร้ายแรงและจ�ำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย
			 ๕. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะ
กรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดั บ พื้ น ที่ โดยเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่
เชื่อมโยงการด�ำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การด�ำเนินการตาม
นโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข ให้ความเห็น
และให้ ค�ำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัติ ประสานงาน และพัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินการของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
			 ๖. พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้สทิ ธิแก่ประชาชนหรือผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รับค�ำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับค�ำสั่งไม่พอใจค�ำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ค�ำสั่งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
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เนือ้ หาของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
			 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๑ ว่าด้วยเรื่อง บททั่วไป
หมวด ๒ ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการสาธารณสุข
หมวด ๒/๑ ว่าด้วยเรือ่ ง คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะ
		
กรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หมวด ๔ ว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของอาคาร
หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุร�ำคาญ
หมวด ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่
		
สะสมอาหาร
หมวด ๙ ว่าด้วยเรื่อง การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หมวด ๑๐ ว่าด้วยเรือ่ ง อ�ำนาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ และ
				 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หมวด ๑๑ ว่าด้วยเรื่อง หนังสือรับรองการแจ้ง
หมวด ๑๒ ว่าด้วยเรื่อง ใบอนุญาต
หมวด ๑๓ ว่าด้วยเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
หมวด ๑๔ ว่าด้วยเรื่อง การอุทธรณ์
หมวด ๑๕ ว่าด้วยเรื่อง บทก�ำหนดโทษ
หมวด ๑๖ ว่าด้วยเรื่อง บทเฉพาะกาล
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ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงเนื้อหาทั้งหมดของพระราชบัญญัตินี้ อาจแบ่ง
สาระส�ำคัญทางกฎหมายออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ๆ คือ
		 ๑. ส่วนที่เป็นโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ
		 ๒. ส่วนที่เป็นสารบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือก�ำกับดูแล
		 ๓. ส่ ว นที่ เ ป็ น การออกใบอนุ ญ าต หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
		 ๔. ส่วนที่เป็นมาตรการการควบคุมและบทก�ำหนดโทษ
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บทที่ ๒
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
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			 วิ ช ากฎหมายเป็ น แขนงหนึ่ ง ของสั ง คมศาสตร์ (Social
Science) และไม่มคี วามเป็นเอกเทศต้องผสมผสานกับวิชาแขนงต่าง ๆ
มากมาย เช่น รัฐศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์และอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเป็นเครื่อง
มือและหลักปฏิบัติที่จะท�ำให้สังคมมนุษย์ด�ำเนินไปโดยมีระเบียบ
เรียบร้อยและปกติสุข การศึกษากฎหมายโดยโดดเดี่ยวไม่คำ� นึงถึงวิชา
แขนงอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในสังคมที่พัฒนาแล้วเต็มไปด้วย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ดังนัน้ การศึกษากฎหมายจึงต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ
ด้วยจิตใจอันกว้างขวางและเพียบพร้อมด้วยศีลธรรม รวมทัง้ ต้องเอาใจ
ใส่และสนใจต่อเหตุการณ์บา้ นเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศในทุกด้าน
ลักษณะกฎหมาย
			 โดยที่กฎหมายแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. กฎหมายตามเนื้ อ ความ หมายถึ ง กฎหมายซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ
มี ลั ก ษณะเป็ น กฎหมายแท้ ได้ แ ก่ ข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ ซึ่ ง ก� ำ หนด
ความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ
ซึ่งแยกองค์ประกอบของกฎหมายตามเนื้อความได้ดังนี้
		 ๑.๑ ต้องเป็นข้อบังคับ คือ ต้องมีข้อความบงการให้กระท�ำหรือ
ให้งดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
		 ๑.๒ ต้องเป็นข้อบังคับของรัฐ มิใช่ของบุคคลหรือกลุม่ องค์กร
ใด ๆ ซึ่ง “รัฐ” หมายถึง ราษฎรที่ถูกรวบรวมอยู่ในอาณาเขตอันหนึ่ง
ภายใต้อ�ำนาจอธิปไตยของตนเอง ฉะนั้น การจะเป็นรัฐได้จะต้องมี
ส่วนประกอบ ๓ ประการ คือ (๑) ราษฎร (๒) อาณาเขต และ (๓)
มีอำ� นาจอธิปไตยของตนเอง คือไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐอื่น
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๑.๓ ข้อบังคับต้องเป็นการก�ำหนดความประพฤติ คือ เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการงดเว้นเคลื่อนไหวร่างกายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ล�ำพังแต่ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจอย่างเดียว กฎหมายย่อม
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง และอันนี้เองที่ท�ำให้กฎหมายแตกต่างกับข้อบังคับ
ของศาสนาและศีลธรรมซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก�ำหนดจิตใจด้วย ทั้งนี้มิได้
หมายความว่า กฎหมายจะไม่ค�ำนึงถึงจิตใจเสียเลย เพราะการกระท�ำ
เดียวกันแต่มเี จตนาในจิตใจแตกต่างกันก็อาจผิดกฎหมายโทษหนักเบา
ต่างกัน
		 ๑.๔ ข้อบังคับที่กำ� หนดต้องเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจาก
กฎหมายบัญญัตไิ ว้เพือ่ ให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันด้วยความสงบสุขจึงใช้บงั คับ
มนุษย์เท่านัน้ ถ้าสัตว์กระท�ำให้มนุษย์ได้รบั ความเสียหาย กฎหมายย่อม
ไม่ลงโทษสัตว์ แต่อาจลงโทษมนุษย์ผเู้ ป็นเจ้าของสัตว์นนั้ ได้
		 ๑.๕ ข้อบังคับนั้นถ้าฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ
ซึ่งเรียกว่าสภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมาย เช่น การลงโทษ
ให้ช�ำระค่าเสียหายในการฝ่าฝืนกฎหมายทางแพ่ง หรือให้เสียค่าปรับ
หรือจ�ำคุกในการฝ่าฝืนกฎหมายทางอาญา เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ประการหนึ่งที่ท�ำให้กฎหมายแตกต่างจากศีลธรรมและศาสนา
			 นอกจากกฎหมายตามเนื้อความซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็น
กฎหมายแท้แล้ว ยังมีข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับ
กฎหมาย แต่มิใช่กฎหมายตามเนื้อความแต่อย่างใด กล่าวคือ
			 ศาสนา คือ กฎ ข้อบังคับที่ศาสนาต่างๆ ได้ก�ำหนดไว้
เพือ่ ให้มนุษย์ประพฤติคณ
ุ งามความดีจงึ เหมือนกับกฎหมายในแง่ทตี่ า่ ง
ก็เป็นข้อก�ำหนดเรือ่ งความประพฤติของมนุษย์ แต่ตา่ งกันตรงทีศ่ าสนา
เป็นข้อก�ำหนดทีล่ งลึกถึงความคิด จิตใจ และไม่มสี ภาพบังคับทีช่ ดั เจน
หรือเอาจริงเอาจังเหมือนกฎหมาย
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			 ศีลธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ว่าการกระท�ำ
อย่างไรเป็นการกระท�ำที่ชอบ การกระท�ำอย่างไรเป็นการกระท�ำที่ผิด
คล้ายคลึงกับกฎหมาย คือ ทั้งศีลธรรมและกฎหมายต่างก็ก�ำหนด
ข้อบังคับแห่งความประพฤติด้วยกัน ที่แตกต่างกัน คือ กฎหมายเป็น
ข้อบังคับของรัฐ แต่ศีลธรรมเกิดจากความรู้สึกภายในของมนุษย์
กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ก�ำหนดความประพฤติภายนอกของมนุษย์
ซึ่ ง แสดงออกในรู ป ของการกระท� ำ เพี ย งแต่ คิ ด ในใจกฎหมาย
ยังไม่เกีย่ วข้องด้วย แต่ศลี ธรรมนัน้ เพียงแต่คดิ ไม่ชอบก็ผดิ ศีลธรรมแล้ว
ทัง้ นี้ เพราะศีลธรรมมีจดุ หมายทีส่ งู กว่ากฎหมาย คือ ต้องการให้มนุษย์
พร้อมบริบูรณ์ไปด้วยความดีทั้งในทางร่างกายและจิตใจ แต่กฎหมาย
เพียงด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และถ้าฝ่าฝืน
จะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษโดยรัฐเป็นผู้ก�ำหนดสภาพบังคับ
แต่ศีลธรรมนั้นมนุษย์จะปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดเป็นคน ๆ
ไป ถ้าฝ่าฝืนย่อมมีผลกระทบทางจิตใจของผูฝ้ า่ ฝืนเอง มากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่ความรู้สึกในศีลธรรมของแต่ละคน
				 จารีตประเพณี คือ สิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา จารีต
ประเพณีมุ่งถึงสิ่งภายนอกของมนุษย์เท่านั้น เช่น การแต่งตัว วิธีการ
พู ด วิ ธีติดต่อกับบุคคลอื่น รวมถึง วัฒนธรรมด้วย จารีตประเพณี
ย่อมเป็นของเฉพาะตัวเพราะเกี่ยวกับว่าเป็นบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ใน
สังคมใดสังคมหนึง่ ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึง่ ฯลฯ และอาจแตกต่าง
กันตามกาลเทศะ จารีตประเพณีมีความประสงค์จะให้มนุษย์มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันสะดวกและประณีตยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างระหว่างจารีต
ประเพณีกับกฎหมายโดยสรุปก็คือ จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับของ
สังคม ของราษฎรชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือของบุคคลในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
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แต่กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ และจารีตประเพณีปกคลุมการด�ำรง
ชีพทั้งมวลของมนุษย์ ส่วนกฎหมายควบคุมความประพฤติของมนุษย์
เพียงบางประการ นอกจากนี้สภาพบังคับก็แตกต่างกัน ถ้าท�ำผิดจารีต
ประเพณีจะได้รับการติเตียนจากสังคมเท่านั้น
๒. กฎหมายตามแบบพิธี หมายถึง กฎหมายที่ออกมาโดยวิธี
บัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ไม่ต้องค�ำนึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็น
กฎหมายตามเนือ้ ความหรือไม่ เช่น พระราชบัญญัตงิ บประมาณประจ�ำปี
แม้ว่าจะเป็น “พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายตาม
เนือ้ ความแต่ประการใด เพราะไม่ใช่กฎข้อบังคับก�ำหนดความประพฤติ
ของบุคคล ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ กฎหมายตาม
แบบพิธี แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
๒.๑ พระราชบัญญัติ
๒.๒ พระราชก�ำหนด
๒.๓ พระราชกฤษฎีกา
๒.๔ กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง
๒.๕ ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ได้แก่ เทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล, ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร, ข้อบัญญัติเมืองพัทยา)
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แผนภูมิ ๑ แสดงลักษณะของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมายตามเนื้อความ

ข้อบังคับ
ที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย

ความ มีสภาพ
ต้องเป็น ข้อบังคับ กำ�หนด
ความ ประพฤติ บังคับ
ข้อบังคับ ของรัฐ
ประพฤติ ของมนุษย์

ศาสนา

18

กฎหมายตามแบบพิธี
๑. พระราชบัญญัติ
๒. พระราชกำ�หนด
๓. พระราชกฤษฎีกา
๔. กฎกระทรวง/ประกาศ
กระทรวง
๕. เทศบัญญัติ
๖. ข้อบัญญัติจังหวัด
๗. ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล
๘. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
๙. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

ศีลธรรม

จารีตประเพณี
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ที่มาของกฎหมาย
ทีม่ าของกฎหมาย หมายถึง “กฎหมาย” ทีศ่ าลจะน�ำไปใช้ปรับ
แก่คดีที่เกิดขึ้น ที่มาของกฎหมายตามนัยดังกล่าว จึงแบ่งออกเป็น
๒ ประการ คื อ กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และกฎหมายจารี ต
ประเพณี
๑. กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นไว้
เป็นข้อบังคับก�ำหนดความประพฤติของบุคคลและประกาศให้ราษฎร
ทราบ ส�ำหรับประเทศไทย โดยปกติกฎหมายได้ประกาศให้ราษฎร
ทราบใน “ราชกิจจานุเบกษา” กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรแยกออกเป็น
๓ ประเภท คือ
๑.๑ กฎหมายอั น แท้ จ ริ ง ได้ แ ก่ กฎหมายซึ่ ง ตราขึ้ น
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ และพระราช
ก�ำหนด ถ้าตราขึน้ โดยมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
นั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
๑.๒ ข้อบังคับซึง่ ฝ่ายบริหารเป็นผูอ้ อก โดยอาศัยอ�ำนาจแห่ง
กฎหมาย ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และค�ำสัง่ หรือข้อบังคับ
ที่ อ อกตามกฎอั ย การศึ ก ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ด้ เ ฉพาะในขอบเขตแห่ ง
พระราชบัญญัติ หรือพระราชก�ำหนด หรือกฎอัยการศึก แล้วแต่กรณี
๑.๓ ข้อบังคับทีอ่ งค์การปกครองตนเองเป็นผูอ้ อกโดยอาศัย
อ�ำนาจแห่งกฎหมายนัน้ ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา ข้อบัญญัตจิ งั หวัดและข้อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่นที่ยกฐานะให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจะออกเกินกว่าทีก่ ฎหมายให้อำ� นาจไว้ไม่ได้
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พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น
โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
พระราชก�ำหนด คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น
โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น
โดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี ออกตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
หรือพระราชก�ำหนด ทีม่ บี ทบัญญัตมิ อบให้ฝา่ ยบริหารคือคณะรัฐมนตรี
ถวายค�ำแนะน�ำพระมหากษัตริย์ ให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
รายละเอียด เพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
หรือพระราชก�ำหนดนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
กฎกระทรวง คือกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช
บั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชก� ำ หนดได้ อ อกเพื่ อ ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนดนั้น ๆ
ประกาศกระทรวง คือ กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนดได้ออกเพื่อด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนดนั้น ๆ โดยมีขั้นตอนการ
พิจารณาแตกต่างจากกฎกระทรวง
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เทศบัญญัติ คือ กฎหมายซึง่ เทศบาลออกเพือ่ ใช้ในเขตเทศบาล
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร คือ กฎหมายซึ่งกรุงเทพมหานคร
ตราขึ้นเพื่อใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา คือ กฎหมายซึง่ เมืองพัทยาตราขึน้ เพือ่ ใช้
ในเขตเมืองพัทยา
ข้อบัญญัติจังหวัด คือ กฎหมายซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกเพื่อใช้ในเขตจังหวัด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล คือ กฎหมายซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลออกเพื่อใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ตาราง ๑ แสดงขั้นตอนการบัญญัติหรือการออกกฎหมายแต่ละประเภท
ขั้นตอนการ
บัญญัติ
ประเภท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

ผู้ตรา

๑. พระราชบัญญัติ - คณะรัฐมนตรี - รัฐสภา (สภา - พระมหากษัตริย์
- สมาชิกสภา ผู้ แ ทนราษฎร
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา)
(ร่างที่เกี่ยวกับ
การเงินต้องได้
รับค�ำรับรอง
จากนายก
รัฐมนตรี)

ผู้อนุมัติ/
ผู้ให้ความ
เห็นชอบ
-

วิธีการ
ประกาศใช้
- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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ขั้นตอนการ
บัญญัติ
ประเภท

ผู้เสนอ

ผูพ้ จิ ารณา

ผู้ตรา

ผู้อนุมัติ/
ผู้ให้ความ
เห็นชอบ

วิธีการ
ประกาศใช้

๒. พระราชกำ�หนด - รัฐมนตรีผู้จะ - คณะรัฐมนตรี - พระมหากษัตริย์ - เมื่อเปิดสภา - ประกาศใน
ต้องขอ อนุมัติ ราชกิจจานุเบกษา
รักษาการฯ
ต่อรัฐสภาโดย
ไม่ชักช้า
(ม.๑๗๒ ตาม
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช
๒๕๖๐)
- กรณีเกี่ยวกับ
ภาษีอากรต้อง
เสนอต่อรัฐสภา
ภายใน ๓ วัน
หลังประกาศ
(ม.๑๗๔ ตาม
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณาจักรไทย
พุ ท ธ ศั ก ร า ช
๒๕๖๐)
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๓. พระราช
กฤษฎีกา

- รัฐมนตรีที่มี - คณะรัฐมนตรี - พระมหากษัตริย์
หน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือที่รักษา
การฯ

-

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

๔. กฎกระทรวง

- รัฐมนตรีผู้จะ - คณะรัฐมนตรี - รัฐมนตรี
รักษาการฯ
ทีร่ ักษาการฯ

-

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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ขั้นตอนการ
บัญญัติ
ประเภท
๕. ประกาศ
กระทรวง

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

ผู้ตรา

- รัฐมนตรีผู้จะ - รัฐมนตรี - รัฐมนตรี
รักษาการฯ ทีร่ ักษาการฯ ทีร่ ักษาการฯ

- ผู้ว่าราชการ - สภากรุงเทพ
๖. ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มหานคร
- สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร

- ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
หรือ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร
(กรณีที่ผู้ว่าฯ ไม่
ดำ�เนินการ)

๗. เทศบัญญัติ

- นายกเทศมนตรี - สภาเทศบาล - นายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภา
เทศบาล

๘. ข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา

- นายกเมือง
พัทยา
- สมาชิกสภา
เมืองพัทยา

๙. ข้อบัญญัติ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

- นายกองค์การ - สภาองค์การ - นายกองค์การ
บริหารส่วน บ ริ ห า ร ส่ ว น บริหารส่วน
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
- สมาชิ ก สภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

- สภาเมือง
พัทยา

ผู้อนุมัติ/
ผู้ให้ความ
เห็นชอบ

วิธีการ
ประกาศใช้

-

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

-

- ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

- โดยความเห็น
ชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
(บางกรณีต้องให้
ร.ม.ว.มหาดไทย
เห็นชอบ)

- ประกาศไว้ โ ดย
เปิดเผยที่สำ�นักงาน
เทศบาล แล้ว ๗ วัน
เว้ น แต่ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
อาจบังคับใช้ได้ทันที
ในวันที่ประกาศ

- นายกเมืองพัทยา - โดยความเห็น - ประกาศที่ศาลา
ชอบของผู้ว่า ว่าการเมืองพัทยา
ราชการจังหวัด แล้ว ๓ วัน
ชลบุรี
- โดยความ
เห็ น ชอบของ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

- ประกาศที่
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้ว
๑๕ วัน เว้นแต่
กรณีฉุกเฉินอาจ
บังคับใช้ได้ใน
วันถัดจาก
วันประกาศนั้น
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ขั้นตอนการ
บัญญัติ
ประเภท
๑๐. ข้อบัญญัติ
องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

- นายก อบต. - สภา อบต.
- สมาชิกสภา
อบต.

ผู้ตรา
- นายก อบต.

ผู้อนุมัติ/
ผู้ให้ความ
เห็นชอบ

วิธีการ
ประกาศใช้

- โดยความ - ประกาศใน
เห็นชอบของ ราชกิจจานุเบกษา
นายอำ�เภอ

๒. กฎหมายจารีตประเพณี เป็นกฎหมายทีม่ ไิ ด้เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่เป็นกฎหมายที่ราษฎรรู้สึกกันทั่วไปว่าเป็นกฎหมายและรัฐ
ได้ใช้บงั คับเช่นว่านีเ้ สมือนกฎหมายในรูปลักษณ์เดียวกันตลอดมา และ
ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติภายหลัง บัญญัติแย้งหรือ
ขัดกับกฎหมายจารีตประเพณีเช่นว่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น การชกมวยบนเวทีราชด�ำเนิน ถ้านักมวย
ชกมวยภายใต้กติกาการชกมวยแม้จะท�ำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บหรือถึงแก่
ความตาย ก็ไม่มีใครรู้สึกว่านักมวยมีความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย หรือ
ฐานฆ่าคนตาย นอกจากนี้กรณีที่แพทย์ตัดแขนตัดขาคนไข้ โดยความ
ยินยอมของคนไข้ยอ่ มไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าแพทย์ทำ� ผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย
จนรับอันตรายสาหัส ทั้งที่มิได้มีกฎหมายใดอนุญาตให้นักมวยหรือ
แพทย์ท�ำได้ จึงอธิบายได้ว่าการที่กระท�ำเช่นนี้ไม่เป็นความผิดอาญา
เพราะกฎหมายจารีตประเพณีอนุญาตให้ท�ำได้

24

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนภูมิ ๒ แสดงที่มาของกฎหมาย
ที่มาของกฎหมาย
กฎหมายลายลักษณ์อักษร
กฎหมายอันแท้จริง

ข้อบังคับซึ่งฝ่าย
บริหารออกโดย
อำ�นาจแห่งกฎหมาย

กฎหมายจารีตประเพณี
ข้อบังคับซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออก
โดยอำ�นาจแห่งกฎหมาย

พระราชบัญญัติ พระราชกำ�หนด พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง/
คำ�สั่ง/ข้อบังคับ
ประกาศกระทรวง ตามกฎอัยการศึก

เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัตอิ งค์การ
เมืองพัทยา บริหารส่วนตำ�บล

ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติจังหวัด
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บทที่ ๓
โครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ในการบั ง คั บ ใช้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายได้ก�ำหนดโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ส่วนราชการต่างๆ และบุคคล ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีลักษณะที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ได้กระจายอ�ำนาจ
ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ลงสู่หน่วยงานในระดับ
ท้องถิน่ ซึง่ ถือว่าเป็นหน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ ประชาชนมากทีส่ ดุ และก�ำหนด
ให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธปี ฏิบตั ิ
เพื่อการสนับสนุนและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดให้มีเจ้าพนักงานสายวิชาการ
ซึง่ เรียกว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นผูต้ รวจตราดูแลและวินจิ ฉัย
ทางวิชาการ
ซึง่ อ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กร บุคคลผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งและหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังต่อไปนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดให้เป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ�ำนาจในการ
๑.๑ แต่ ง ตั้ ง “เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” ตามมาตรา ๕
(ดูรายละเอียดในข้อ ๗ )
๑.๒ แต่งตั้ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ให้เป็นกรรมการสาธารณสุข
ตามมาตรา ๙ ซึง่ จะมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ ๒ ปี และผูท้ พี่ น้ จาก
ต�ำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามมาตรา ๑๒
๑.๓ ออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งก�ำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ตามมาตรา ๕
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๑.๔ ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา ๖
วรรคแรก และออกประกาศกระทรวงตามที่กฎกระทรวงดังกล่าว
ก�ำหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง
๑.๕ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ข ้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ซึ่งมีความจ�ำเป็นหรือมีเหตุผลเป็น
พิ เ ศษเฉพาะท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขแล้ว ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๑.๖ พิจารณาก�ำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา
๑๐ (๑) และ (๒)
๑.๗ ออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ในการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
๑.๘ ออกประกาศกระทรวงโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก�ำหนดจ�ำนวนคนต่อจ�ำนวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคน
อยู่มากเกินไป ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
๑.๙ ออกประกาศกระทรวงก�ำหนดเหตุอื่นใดเป็นเหตุร�ำคาญ
ตามมาตรา ๒๕ (๕)
๑.๑๐ ออกประกาศกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�ำคาญ ตามมาตรา ๒๘/๑
๑.๑๑ ออกประกาศกระทรวงโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก�ำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามมาตรา ๓๑
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๑.๑๒ ออกประกาศกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของกิจการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง
๑.๑๓ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖/๑ (๓)
๑.๑๔ ออกประกาศกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ในการเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามมาตรา ๘๕
วรรคสี่
๒. คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) ซึ่งประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่ ง ประเทศไทย นายกสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
แห่ ง ประเทศไทย นายกสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลแห่ ง
ประเทศไทย และผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีค่ นซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ ี
ความรูค้ วามสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข
การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามมาตรา ๙
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน
กฎหมายได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการฯ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่
ตามมาตรา ๑๐ ดังนี้
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๒.๑ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
มาตรการเกี่ ย วกั บ การสาธารณสุ ข และพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและค�ำสัง่ เกีย่ วกับการสาธารณสุข
๒.๓ ให้ค�ำแนะน�ำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และ
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒.๔ ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
๒.๕ ก�ำหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการ
และราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้
๒.๖ ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
๒.๗ ติดตามและประเมินการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
๒.๘ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการฯ ว่า ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีเขตอ�ำนาจในท้องถิ่นใดไม่ด�ำเนิน
การตามอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยไม่มเี หตุผล
อั น สมควร ให้คณะกรรมการฯ โดยอาศัยอ�ำ นาจตามมาตรา ๑๑
แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เพือ่ สัง่ ให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่หรือ
แก้ไขการด�ำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
๒.๙ มีอำ� นาจตามมาตรา ๑๖ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย
๒.๑๐ ออกประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขตามมาตรา
๑๗/๔ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขส�ำหรับการแต่งตัง้ วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
๒.๑๑ ออกประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขตามมาตรา
๖๖/๑ วรรคสาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับการ
แต่งตัง้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ซึ่งจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรสูงสุด
ทีจ่ ะพิจารณาแนวทาง นโยบาย แผนงาน และมาตรการ รวมทัง้ ก�ำหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และทีส่ ำ� คัญคือ มีอำ� นาจในการให้คำ� แนะน�ำและ
ควบคุมสอดส่อง ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น (ดู แ ผนภู มิ แ สดงอ� ำ นาจหน้ า ที่
และความสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข กั บ
คณะกรรมการสาธารณสุข)
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แผนภูมิ ๓ แสดงอำ�นาจหน้าที่และความสัมพันธ์ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
๗. ออกกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐาน
๑. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ม.๙)
หลักเกณฑ์ และออกประกาศ
๒. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ภายใต้กฎกระทรวง (ม.๖)
(ม.๕)
๘. ออกประกาศเรื่อง
๓. ออกกฎกระทรวงกำ�หนด
- จำ�นวนคนต่อพื้นที่ของอาคาร
ค่าธรรมเนียม (ม.๕)
ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
๔. ออกกฎกระทรวงกำ�หนดภารกิจอื่น
(ม.๒๔)
เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ม.๕)
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
๕. ออกประกาศกำ�หนดเรื่อง
สุขภาพ (ม.๓๑)
เหตุรำ�คาญ (ม. ๒๕(๕))
๙. กำ�หนดนโยบาย แผนงาน
๖. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ
มาตรการสาธารณสุข (ม.๑๐(๑))
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
๑๐. ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ
(ม.๖๖/๑ (๓))
ข้อบังคับและคำ�สั่ง (ม.๑๐(๒))
๗. ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์
๑๑. พิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อกำ�หนด
พื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ (ม.๒๘/๑)
ท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งต่อ
๘. ออกประกาศหลั ก เกณฑ์ กิ จ การ
กฎกระทรวง (ม.๑๗)
ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (ม.๕๔ ว.สอง)
๑. ให้คำ�แนะนำ�
๙. ออกประกาศหลักเกณฑ์การ
๒. ให้ความเห็น
เปรียบเทียบ (ม.๘๕ ว.สี่)
๓. ให้ความเห็นชอบ
รายงาน
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๘. ติดตามและประเมิน
ผลการดำ�เนินงาน
คสจ. / คสก.

คณะกรรมการสาธารณสุข

ม.๑๗/๓ (๒)
ม.๑๑

สอดส่องหรือกำ�กับดูแล/
สนับสนุน/เป็นที่ปรึกษา
ราชการส่วนท้องถิ่น/
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
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๕. ควบคุม/สอดส่อง
๖. กำ�หนดโครงการ
ประสานงาน
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ในการปฏิบัติการ
ตาม พ.ร.บ.
ในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

๔. ให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษา

สั่ง

เมื่อพบว่าไม่ดำ�เนินการตาม
อำ�นาจหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล
แจ้ง
ผู้มีอำ�นาจควบคุมดูแล
การปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการอื่น
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๓. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา ๑๖ รวมทัง้ คณะบุคคลทีค่ ณะกรรมการ
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด คณะกรรมการสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานคร
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย โดยให้น�ำมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย
๔. อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจึงมีบทบาทเป็นแกนส�ำคัญในการผลักดัน
ให้คณะกรรมการสาธารณสุขด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล โดยอธิบดีกรมอนามัยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามัย” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรรองรับการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘
ยังได้ให้อำ� นาจแก่อธิบดีกรมอนามัยในการออกค�ำสัง่ ให้เจ้าของวัตถุหรือ
บุคคลซึง่ เกีย่ วข้องกับการก่อให้เกิดความเสียหาย ระงับการกระท�ำหรือ
กระท�ำการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตาม
ที่ เ ห็ น สมควร ในกรณี ที่ เ กิ ด หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า จะเกิ ด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด�ำรงชีพของประชาชนซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึง่ สามารถ
ใช้อ�ำนาจนี้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศ และถ้าผู้ที่ได้รับค�ำสั่งไม่ปฏิบัติ
ตามก็สามารถสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าด�ำเนินการแก้ไขได้
โดยผู้กระท�ำต้องเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ มาตรา ๘/๑ ได้กำ� หนดให้อธิบดีกรมอนามัยสามารถ
มอบหมายคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาออกค�ำสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (อธิบดี
กรมอนามั ย ได้ ม อบอ� ำ นาจให้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ออกค� ำ สั่ ง ตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตนิ ตี้ ามค�ำสัง่ กรมอนามัยที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗) โดยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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แผนภูมิ ๔ แสดงอำ�นาจของอธิบดีกรมอนามัยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
*กรณีที่เกิด/มีเหตุอันควรสงสัย
จะเกิดความเสียหายร้ายแรง
และจำ�เป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

มีอำ�นาจ

อธิบดีกรมอนามัย

แจ้ง

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

สั่ง

เจ้าของ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อ
เท็จจริง/ให้
ความเห็น

กรณีที่ผู้รับคำ�
สั่งไม่ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง (ม.๘)

กรณีเหตุเกิดที่
ต่างจังหวัด

ออกคำ�สั่ง (ม.๘)

มอบ
ม.๘/๑

สั่ง

คสจ./คสก.

ระงับการ
กระทำ�หรือ
ให้ทำ�การ

กรณีเหตุเกิด
ที่กรุงเทพ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ดำ� เ นิ น ก า ร
แก้ไขแทน (โดย
ผู้กระทำ�เสียค่า
ใช้จ่าย)

เพื่อแก้ไข/
ป้องกันเหตุนั้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
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๕. ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ มีอ�ำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ� ำนาจไว้
เพื่อใช้บังคับในเขตอ�ำนาจของท้องถิ่นนั้น
ซึ่ง “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ตามมาตรา ๔ หมายถึง ข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือ
ข้อบังคับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตามอ�ำนาจของกฎหมาย
ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีขั้นตอน
การเสนอร่างการพิจารณาและการประกาศใช้ ตามที่ได้เสนอไว้แล้ว
ในบทที่ ๒
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อ�ำนาจ
แก่ราชการส่วนท้องถิน่ ในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในเรือ่ งต่อไปนีค้ อื
๑) เรือ่ งการจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๑) - (๖)
๒) เรือ่ งการก�ำหนดเขตการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ ตามมาตรา ๒๙
๓) เรื่องการก�ำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้อง
ควบคุมในท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ทั่วไปตามมาตรา ๓๒ (๑) – (๒)
๔) เรื่องสุขลักษณะของตลาด ตามมาตรา ๓๕ (๑) – (๔)
๕) เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารตามมาตรา ๔๐ (๑) – (๗)
๖) เรื่ อ งสุ ข ลั ก ษณะของการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะตามมาตรา ๔๓ (๑) – (๕)
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๗) เรือ่ งแบบหนังสือรับรองการแจ้งและวิธกี ารแจ้ง ตามมาตรา ๔๘
และหลักเกณฑ์ วิธีการขอใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
๘) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๔ การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๕
วรรคสาม การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๘
วรรคสอง
๙) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๖๓
รายละเอียดดูในบทต่อๆ ไป
๖. เจ้าพนักงานท้องถิ่น (จพถ.) หมายถึง นายกเทศมนตรี
ส�ำหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�ำหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครส�ำหรับในเขต
กรุ ง เทพมหานคร นายกเมื อ งพั ท ยาส� ำ หรั บ ในเขตเมื อ งพั ท ยา
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลส�ำหรับเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นส�ำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ตามมาตรา ๔ และให้มีอ�ำนาจ ดังนี้
๖.๑ ออกใบอนุญาต และออกหนังสือรับรองการแจ้งผูป้ ระกอบ
กิจการที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งแล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๔๘ ตามล�ำดับ
๖.๒ ออกค� ำ สั่ ง ให้ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายให้แก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไข สั่งให้หยุด
กิจการนั้นได้ ตามมาตรา ๔๕
๖.๓ ออกค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๖๐
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๖.๔ ออกค�ำสั่งให้หยุดกิจการกรณีที่ค้างช�ำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ตามมาตรา ๖๕
๖.๕ ออกค�ำสั่งให้หยุดกิจการส�ำหรับกิจการที่ต้องแจ้งแต่
ไม่แจ้ง และเคยได้รับโทษมาแล้วยังฝ่าฝืนอีก และถ้าไม่หยุดอาจสั่ง
ห้ามด�ำเนินกิจการนั้นได้แต่ไม่เกิน ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒
๖.๖ ออกค�ำสัง่ ให้ผใู้ ดหรือผูป้ ระกอบกิจการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
ตามพระราชบัญญัตใิ นมาตราต่างๆ ของหมวด ๓ ถึงหมวด ๙ เพือ่ แก้ไข
หรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระท�ำการเพื่อป้องกันเหตุร�ำคาญและ
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อก�ำหนดของ
ท้องถิ่น (ดูรายละเอียดในบทที่ ๔)
๖.๗ ตรวจตราดูแลกิจการต่าง ๆ ตามอ�ำนาจในมาตรา ๔๔
(๑)-(๕) ได้
๖.๘ มีอำ� นาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็น
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” ซึ่งจะก�ำหนดให้มีอ�ำนาจ
หน้าทีต่ ามมาตรา ๔๔ (๑)-(๕) ทุกข้อหรือบางข้อ หรือข้อใดข้อหนึง่ ก็ได้
๖.๙ มีอ�ำนาจในการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร� ำคาญตาม
มาตรา ๒๘/๑ ซึ่งเมื่อเหตุร�ำคาญดังกล่าวถูกระงับลงแล้ว เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร�ำคาญตามมาตรา
๒๘/๑ วรรคสาม
๖.๑๐ มอบหมาย “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย” ให้มี
อ�ำนาจเปรียบเทียบตามความในมาตรา ๘๕ วรรคสามและวรรคสี่
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ตาราง ๒ แสดงราชการส่วนท้องถิ่น/เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเขตอำ�นาจที่รับผิดชอบ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๑. เทศบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑. นายกเทศมนตรี

เขตอำ�นาจที่รับผิดชอบ
๑. เขตเทศบาล

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(อบจ.)

๒. พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

๓. กรุงเทพมหานคร

๓. ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

๓. เขตกรุงเทพมหานคร

๔. เมืองพัทยา

๔. นายกเมืองพัทยา

๔. เขตเมืองพัทยา

๕. องค์การบริหารส่วนตำ�บล ๕. นายกองค์การบริหาร
(อบต.)
ส่วนตำ�บล

๕. เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.)

๖. เขตองค์กรปกครองส่วน
๖. องค์กรปกครองส่วน
๖. ผู้บริหารองค์การ
ท้องถิ่นที่กฎหมายกำ�หนด ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้องถิ่นที่กฎหมายกำ�หนด

๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพส.) หมายถึง เจ้าพนักงาน
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แล้ว
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม
อีกได้หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ขณะนี้ มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยเหลื อ และ
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ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการปฏิบตั กิ ารให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยกฎหมายได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้
๗.๑ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่โดยไม่ชักช้า กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามมาตรา ๑๑
๗.๒ กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด�ำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้มี
อ�ำนาจออกค�ำสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ แล้วแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
๗.๓ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�ำนาจตามมาตรา ๔๔ ดังนี้
(ก) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�ำหรือแจ้ง
ข้อเท็จจริงหรือท�ำค�ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด
เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(ข) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�ำการ เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก� ำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราช
บัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ�ำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่นั้น
42

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ค) แนะน�ำให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจ้งหรือ
ตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(ง) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดี หรือเพือ่ น�ำไป
ท�ำลายในกรณีจ�ำเป็น
(จ) เก็บหรือน�ำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูก
สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ
เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ
จ�ำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ส�ำหรับเขตอ�ำนาจของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแต่ละต�ำแหน่ง
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
๘. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น หมายถึง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ นัน้ ให้มอี ำ� นาจปฏิบตั กิ ารตรวจตรา ก�ำกับดูแล ตามมาตรา ๔๔
ซึ่งหมายถึง อ�ำนาจหน้าที่ข้อ (ก)-(จ) ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ในข้อ ๗ นั่นเอง แต่กฎหมายก�ำหนดว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะให้
อ�ำนาจเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ หรือทั้ง ๕ ข้อก็ได้ ดังนั้น
การแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องระบุอ�ำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในค�ำสั่งแต่งตั้งนั้นด้วย
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แผนภูมิ ๕ แสดงอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ก) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/ออกประกาศ
(ข) ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
(ค) ออกคำ�สั่งให้ผู้ประกอบการ/บุคคล
แก้ไขปรับปรุงกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง
(ง) กรณีไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง(ค)อาจสั่งให้
หยุดกิจการ/พักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี
(จ) เปรียบเทียบคดีในบางคดี (เมื่อได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๘๕)
(ฉ) อื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอำ�นาจหน้าที่

(ก) แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ
ออกคำ�สั่งเมื่อพบเห็นการปฏิบัติ
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และแจ้ง คสจ./คสก.
เพื่ อ พิ จ ารณาดำ�เนิ น การตาม
มาตรา ๑๑ ด้วย
(ข) ออกคำ�สั่งให้แก้ไขปรับปรุง
ได้ในกรณีทเี่ ป็นอันตรายร้ายแรง
และต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบ

มี อำ�นาจหน้ า ที่ ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดหรื อ
หลายข้ อ ขึ้ น อยู่ กั บ การแต่ ง ตั้ ง และ
การมอบหมายอำ�นาจหน้ า ที่ จ าก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(ก) เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ� ทำ�คำ�ชี้แจง หรือส่งเอกสาร
(ข) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น-ตก หรือในเวลาทำ�การ
เพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือดูหลักฐาน
(ค) แนะนำ�ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น
(ง) ยึด หรืออายัด สิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อดำ�เนินคดี หรือ
ทำ�ลายในกรณีที่จำ�เป็น
(จ) เก็บหรือนำ�สิ่งของใด ๆ ที่สงสัยหรืออาจก่อเหตุรำ�คาญในปริมาณ
ที่สมควรโดยไม่ต้องใช้ราคา เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ
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๙. คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด (คสจ.) และ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก.)
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตร
จั ง หวั ด ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ นายกเทศมนตรี จ�ำนวนหนึ่งคน และนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็น
กรรมการ และในกรณีทจี่ งั หวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
พิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ ให้ผวู้ า่
ราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น
กรรมการด้วย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ประธานกรรมการแต่งตัง้ จาก
ผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง จ� ำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมาย รองปลั ด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ�ำนวยการ
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ส� ำ นั ก เทศกิ จ กรุ ง เทพมหานคร ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแ้ ทนรมควบคุมโรค ผูแ้ ทน
กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูแ้ ทนกรมวิชาการเกษตร ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ ง ประธานกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถหรื อ
ประสบการณ์ ใ นด้ า นการสาธารณสุ ข และการอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
จ�ำนวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการ
แต่ ง ตั้ ง จ� ำ นวนไม่ เ กิ น สองคน เป็ น กรรมการ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบ
งานด้ า นกฎหมายหรื อ การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มหนึ่ ง คน และให้
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
ในสังกัดส�ำนักอนามัยกรุงเทพมหานครซึง่ รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
หรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการทัง้ สองคณะมีอำ� นาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๑๗/๓
ในเขตจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
๙.๑ ด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงานและมาตรการตาม
ม.๑๐ (๑)
๙.๒ เสนอความเห็นเกีย่ วกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
๙.๓ ให้คำ� แนะน�ำแก่ อปท. ในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และ
ให้คำ� ปรึกษาหรือสนับสนุน อปท. และเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการปฏิบตั ิ
การตามพระราชบัญญัตินี้
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๙.๔ ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการ
ด�ำเนินการของส่วนราชการและ อปท. ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยเน้นให้ ปชช. มีส่วนร่วมด้วย
๙.๕ สอดส่องหรือก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการ
ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุข
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
๙.๖ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรณรงค์ แ ละสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๙.๗ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑
๙.๘ ออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมา
ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
๙.๙ มี อ� ำ นาจตามมาตรา ๑๗/๕ ในการแต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุ ก รรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ค ณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
๙.๑๐ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาออกค�ำสัง่ ของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึง่ และ
มาตรา ๘/๑ โดยไม่ชักช้า
๙.๑๑ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๑๑ ในการแจ้งต่อผูม้ อี ำ� นาจ
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) หรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (จพถ.) ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่งให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
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แผนภูมิ ๖ แสดงกลไกการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
กรมอนามัย

รายงาน

ประสาน

ชมรมสาธารณสุข

เสนอข้อมูล

คสจ./คสก.

ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพ
เสนอข้อมูล

แต่งตั้ง กำ�กับ
คณะอนุกรรมการ

พชอ./พชข.

ประสาน

กำ�กับ

พัฒนาความรอบรูด้ า้ น
อนามัยสิ่งแวดล้อม
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Active Community

Active Citizens

ปฏิบัติหน้าที่

ฝ่ายเลขาฯ
(หัวหน้ากลุ่มอวล. ในสสจ.)
กำ�กับ
อปท./กทม.

ดำ�เนินการ/ร้องเรียน จัดบริการ/ร้องเรียน
สร้างความเข้มแข็ง

กรมอนามัย

กำ�กับ

พัฒนาศักยภาพ
ฝ่ายเลขาฯ
(สสอ.)

รายงาน

คสธ.

EHA
ปฎิบัติตาม
อำ�นาจหน้าที่

การคุ้มครองสิทธิทาง
สุขภาพและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมตามกฎหมาย
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๑๐. คณะกรรมการสรรหา (ส�ำหรับคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร)
จะเห็ น ได้ ว ่ า กรรมการในบางต� ำ แหน่ ง ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทันที แต่ต้องผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาเสียก่อน โดยคณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบดังนี้
คณะกรรมการสรรหาในเขตจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)
เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการในสังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
รองปลั ดกรุง เทพมหานครที่ปลัด กรุง เทพมหานครมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เทศกิ จ กรุ ง เทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นกรรมการ ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยกรุ ง เทพมหานครเป็ น
กรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดส�ำนักอนามัย
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นกฎหมายหรื อ การอนามั ย
สิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ การสรรหาและแต่งตั้งนั้นมีหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่
ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การแต่งตั้ง วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด�ำรง
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ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภูมิ ๗ แสดงขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใน คสจ./คสก.
คณะกรรมการสรรหา
เขตกทม.

เขตจังหวัด
(๑) กรรมการทีม่ สี ทิ ธิ (๓ ท่าน) (๒) กรณีทไี่ ม่สามารถใช้วธิ ตี าม
เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ (๑) ให้ใช้วธิ อี นื่ ทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร เช่น การประกาศ
รับสมัคร
ดำ�เนินการประชุม
เพือ่ สรรหากรรมการ

ผอ.สำ�นั ก อนามั ย กทม.
ประกาศรับสมัครผูแ้ ทนภาค
ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.สำ�นักอนามัย กทม. เสนอรายชื่อ
สู่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

ฝ่ายเลขาฯ คสจ.เสนอรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการสรรหา
กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) กรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๔)
ฝ่ายเลขาฯ คสจ.เสนอราย
ผู้วา่ ฯ ลงนามในคำ�สั่งแต่งตั้ง
ชื่อเข้าสู่ที่ประชุม คสจ.
(ในนามผู้ว่าราชการจังหวัด)
- นายกเทศมนตรี ไม่เกิน ๑
ท่าน
- นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ผู้วา่ ฯ ลงนามในคำ�สั่งแต่งตั้ง
ตำ�บล ไม่เกิน ๑ ท่าน
(ในนามประธาน คสจ.)
- ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครอง - ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๔ ท่าน
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ - ผู้แทนภาคประชาชน ไม่เกิน
๒ ท่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ไม่เกิน ๑ ท่าน

ดำ�เนินการประชุม
เพื่อสรรหากรรมการ

ฝ่ายเลขาฯ คสก.เสนอราย
ชื่อเข้าสู่ที่ประชุม คสก.

กรรมการตามมาตรา
๑๗/๒ (๓)

ปลัดกทม.ลงนามในคำ�สั่งแต่งตั้ง
(ในนามประธาน คสก.)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๔ ท่าน
- ผู้แทนภาคประชาชน ไม่เกิน
๒ ท่าน
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๑๑. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย อธิบดี
กรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทน
กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทน
ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เป็ น กรรมการ กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ในจ�ำนวนนี้ให้มีผู้ทรง
คุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน ให้รองอธิบดีกรมอนามัย
ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
อธิบดีกรมอนามัยแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ�ำนวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๖๖/๒ ดังนี้
๑๐.๑ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งตามมาตรา ๖๖
๑๐.๒ มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำ หรือสั่งให้
บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
๑๐.๓ สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท�ำการใด ๆ เท่าที่จำ� เป็น
เพือ่ ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์
๑๒. คณะกรรมการสรรหา (ส�ำหรับคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์) ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมอนามัยทีอ่ ธิบดีกรมอนามัยมอบ
หมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมควบคุมมลพิษผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ�ำนวนหนึง่ คนเป็นกรรมการและ
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เลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจ�ำนวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถ
เสนอรายชือ่ ผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน ในจ�ำนวน
นี้ ให้ มี ร ายชื่ อ จากภาคเอกชนอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน ซึ่ ง เมื่ อ รวมแล้ ว
จะสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน ๙ คน ทั้งนี้ การสรรหาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข
เรือ่ ง การแต่งตัง้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภูมิ ๘ แสดงขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รับเรื่องอุทธรณ์
- ผู้อุทธรณ์
- ราชการส่วนท้อง
ถิ่นผู้ออกคำ�สั่ง
- ศูนย์อนามัย

รวบรวมข้อมูล ๓ ฝ่าย
ฝ่ายเลขาวิเคราะห์/ทำ�สำ�นวน
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
คำ�สั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำ�สั่งชอบด้วยกฎหมาย

เพิกถอนคำ�สั่ง

ยกอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ
ผลการพิจารณา
ร้องต่อศาลปกครอง
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๑๓. คณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยทั่วไปการเปรียบเทียบคดี
หรือเปรียบเทียบปรับนั้น มักจะให้เป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงานต�ำรวจ
แต่โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต้ อ งการให้ เ กิ ด ความสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี
คณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๘๕ โดยก�ำหนด
ให้ มี ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บขึ้ น ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ในต่างจังหวัด และตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม คณะกรรมการเปรียบเทียบ
อาจมอบหมายให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเปรียบเทียบปรับได้ด้วย ทั้งนี้ การเปรียบเทียบให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�ำหนดตามมาตรา ๘๕
วรรคสี่ และค่าปรับที่ได้ให้เป็นรายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา ๖๔ โดยรายละเอียดในการเปรียบเทียบปรับ มีดังนี้

ตาราง ๓ แสดงอำ�นาจการเปรียบเทียบในเขต กทม. และเขตจังหวัด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ
พื้นที่
๑. เขตกรุงเทพมหานคร ๑. ประกอบด้วย
- ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
- ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
- ผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
- ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วย
เลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน
๒. เขตจังหวัดต่างๆ

๒. ประกอบด้วย
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- อัยการจังหวัด
- ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นเลขานุการ
- ข้าราชการในสังกัดสำ�นักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เป็ น ผู้ ช่ ว ย
เลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน

อำ�นาจการเปรียบเทียบ
๑. เปรียบเทียบปรับได้ใน
ทุกความผิดตาม พ.ร.บ.นี้
(กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ต้ อ งหา
ไม่ควรได้รับโทษถึงจำ�คุก
หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง)

๒. เช่นเดียวกับข้อ ๑.
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พื้นที่
๓. เขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ

อ�ำนำจกำรเปรียบเทียบ

๓. เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ไ ด้
รั บ มอบหมายจากเจ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บให้
เปรียบเทียบปรับได้

๓. เฉพาะความผิดที่มีโทษ
ปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ มี
โทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน/
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

การเปรียบเทียบโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ จะสามารถกระท�า
ได้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าผู้กระท�าผิดดังกล่าวไม่สมควรได้รับโทษจ�าคุก
หรือถูกด�าเนินคดีในชั้นศาล ทั้งนี้ การพิจารณาเปรียบเทียบปรับให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการ
เปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

แผนภูมิ ๙ แสดงขั้นตอนกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
การเปรียบเทียบ
(๑) ก� า หนด
ผู้รับผิดชอบ

อปท.
ด�าเนินการ

(๒) พบการ
กระท�าความผิด

(๔) เรียกผู้กระท�า
ความผิดมาพบ

มาพบ

ไม่มาพบ

แจ้งข้อกล่าวหา

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)

ยอมรับผิด

ไม่ยอมรับผิด

บันทึกค�าให้การและ
สรุปส�านวน
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ส่งเรื่อง

จังหวัดอื่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัด
• ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด
• อัยการจังหวัด

(๕) คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ (คปท.)

กรุงเทพมหานคร
• ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
• ผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• ผู้แทนสำ�นักอัยการสูงสุด

กรณี คปท. มอบหมาย
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
(ตาม ม.๘๕ วรรคสาม ให้ อปท. ดำ�เนินการดังนี้)
กรณี คปท. ไม่มอบหมาย

(๖) พิจารณา
๑. รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒. บันทึกการจับ (ถ้ามี)
๓. บันทึกคำ�ให้การของผู้ต้องหา
๔. พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควรถูกฟ้องร้อง
อปท.ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบ
หมาย คัดบันทึกประจำ�วัน/
ติดตามความก้าวหน้าผล
การดำ�เนินงาน
(๗) บันทึกประวัติ
ผู้ต้องหา (ปท.๓)

ของกลาง

ไม่ควรถูกฟ้องร้อง

ที่เป็นความผิด/
มีไว้ใช้/มีไว้เพื่อ
กระทำ�ความผิด

ไม่เป็นความผิด/
ไม่ใช้/ไม่ได้มีไว้เพื่อ
กระทำ�ความผิด

เปรียบเทียบ (ปท.๑)

ผู้ต้องหาไม่ยินยอม

ผู้ต้องหายินยอม/รับ

แจ้งผู้ต้องหา

ฟ้องร้อง

ตกแก่แผ่นดิน

ชำ�ระค่าปรับที่ อปท.
อปท. ออกใบรับเงิน/ใบเสร็จ
คดีเลิกกัน

ไม่ชำ�ระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน
อปท.ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ปท.๒)
กระบวนการดำ�เนินคดี
ในชั้นศาล

คืนของกลางให้เจ้าของ/
ผู้ครอบครอง
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ตาราง ๔ แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายการ
จำ�นวน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข

๑ คณะ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ๗๗ คณะ
(กทม. + ๗๖ จังหวัด)
เปรียบเทียบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ๗๖ คณะ
สาธารณสุขจังหวัด (๗๖ จังหวัด)
(คสจ.)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ๗๖ คณะ
(๗๖ จังหวัด)
สรรหา
(สำ�หรับ คสจ.)
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ประธาน

เลขานุการ

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

อธิบดีกรมอนามัย

-

-

- นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
- ข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการสังกัด
สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ไม่เกิน ๒ คน
- ข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไม่เกิน ๒ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัด - นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด

นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด

ข้าราชการ
สั ง กั ด สำ�นั ก งาน
สาธารณสุข
จังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการ สามารถแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

ข้ า ราชการสั ง กั ด
สำ�นักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่ทำ�งาน
ด้านกฎหมาย
และอนามัยสิ่ง
แวดล้อมด้านละ
๑ คน

-

คณะกรรมการ ๑ คณะ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
(คสก.)

ผู้อำ�นวยการ
ปลัด
กรุงเทพมหานคร สำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ๑ คณะ
สรรหา
(สำ�หรับ คสก.)

รองปลัด
- ผู้อำ�นวยการ ข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำ�นักอนามัย
สำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
๑ คน

ข้ า ราชการสั ง กั ด
กรมอนามัย
๑ คน
และข้าราชการ
สังกัดสำ�นัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร
๑ คน

ได้รับเบี้ย
ประชุม

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายการ
จำ�นวน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ประธาน

เลขานุการ

คณะกรรมการ ๑ คณะ
พิจารณาอุทธรณ์

อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรม
อนามัย

คณะกรรมการ ๑ คณะ
สรรหา
(สำ�หรับ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์)

รองอธิบดีกรม
อนามัย

ผู้ช่วยเลขานุการ สามารถแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

ได้รับเบี้ย
ประชุม

ข้ า ราชการสั ง กั ด
กรมอนามัย ๒ คน

ข้าราชการใน
ข้าราชการใน
สังกัดกรมอนามัย สังกัดกรมอนามัย
๒ คน

๑๔. ผู้ประกอบกิจการ/เอกชน/ประชาชน เนื่องจากพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปมักจะ
ให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมก�ำกับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและประชาชน เอกชน หรือผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม
แก่ประชาชน และป้องกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อ�ำนาจโดยมิชอบหรือไม่เป็น
ธรรม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงบัญญัติให้มีหมวด
๑๔ ว่าด้วยการอุทธรณ์ โดยก�ำหนดให้ผู้ใดเมื่อได้รับค�ำสั่งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๖
และไม่ พ อใจค�ำสั่ง มีสิท ธิอุท ธรณ์ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบค�ำสั่ง ซึ่งการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุ
ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะเห็น
สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๖๖
วรรคสอง อีกทั้งมาตรา ๖๗ ก�ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ต้องพิจารณาอุทธรณ์นั้นให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
และค�ำสัง่ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นทีส่ ดุ ซึง่ หมายความว่า
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยตัดสินแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุด
การโต้แย้งระหว่างรัฐกับเอกชนโดยการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เท่านั้น ฉะนั้นจึงมิได้ตัดสิทธิเอกชนที่จะร้องขอความเป็นธรรม
จากศาลปกครอง เอกชนที่ ยั ง ไม่ พ อใจหรื อ เห็ น ว่ า ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมก็ ส ามารถฟ้ อ งร้ อ งต่ อ
ศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์
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คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรื่องที่สามารถอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๖๖ ได้แก่
๑. ค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
* เรื่องสุขลักษณะอาคาร ตามมาตรา ๒๑, มาตรา ๒๒
* เรื่องเหตุร�ำคาญ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง,
วรรคสาม
* เรื่องค�ำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง/สั่งให้หยุดกิจการ ตามมาตรา ๔๕
* เรื่องค�ำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล ตามมาตรา ๔๘ วรรคห้า
* เรือ่ งค�ำสัง่ ให้หยุดกิจการหรือห้ามด�ำเนินกิจการ กรณีไม่แจ้งตามมาตรา ๕๒
* เรื่องค�ำสั่งให้หยุดกิจการ กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
๒ ครั้งตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
* เรื่องค�ำสั่งไม่ออก/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ
ค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
๒. ค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรณีออกค�ำสัง่ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
จากบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ของบุคคล หรือองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น อาจจะสรุปเป็นแผนภูมโิ ครงสร้าง อ�ำนาจ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล องค์กรและหน่วยงานได้ดังนี้

แผนภูมิ ๑๐ แสดงกลไกการใช้อำ�นาจตามกฎหมาย
กฎกระทรวง ประกาศ “ออก” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
ให้คำ�แนะนำ�
ให้ความเห็น

มอบหมาย

คณะกรรมการสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย (เลขานุการ)
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คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ยื่นคำ�อุทธรณ์

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คสจ./คสก.
แต่งตั้ง

- สนับสนุน
- สอดส่องดูแล

คณะอนุกรรมการ

แจ้ง
ราชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ออกประกาศ
- ออกคำ�สั่ง
- อนุญาต/ไม่อนุญาต

แต่งตั้ง

แจ้ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

- ตรวจตรา
- แนะนำ�
ออกคำ�สั่ง
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
กรณี
จำ�เป็น
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้ง

- ตรวจตรา
- แนะนำ�
ออกคำ�สั่งให้แก้ไข
กรณีร้ายแรงและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(ม.๘ และ ม. ๘/๑)

ผู้ประกอบการ/เอกชน/ประชาชน
ถ้ายังฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/ผู้ได้รับมอบหมาย
(ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมาย)

เปรียบเทียบปรับ

ดำ�เนินคดีทางศาล
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บทที่ ๔
สารบัญญัติดา้ นสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือก�ำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทนี้จะได้กล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขอบเขตหรือ
ความครอบคลุมปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องควบคุมก�ำกับดูแล ตลอดจนวิธีการและมาตรการในการควบคุม
และก�ำกับดูแลในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะขออธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกั บ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายก็ อ าจจะสรุ ป
เป้ า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดังนี้		
เป้าหมาย = เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านการสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ = เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ำรงชีพของประชาชน
ซึง่ พอจะแยกองค์ประกอบของเป้าหมายได้ดงั แผนภูมิ ต่อไปนี้
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คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนภูมิ ๑๑ แสดงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย

ชุมชน

คุ้มครองประชาชน
ผู้ประกอบกิจการ คนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การอนามัยสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพ

จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ทีต่ อ้ งการคุม้ ครองให้ประชาชน ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึง ชุมชน (Public) กลุม่
ผู้ประกอบการ (Business operators) และกลุ่มคนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
(Workers) ได้อยูใ่ น “สภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพ”
ซึ่งก็คือ สภาวะที่สมดุลขององค์ประกอบ ๓ ประการ คือ สิ่งแวดล้อม
(Environment) พฤติกรรม (Behavior) และสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรค (Agent)
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งดุลยภาพที่เหมาะ
สมขององค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนี้จะส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อชีวิต
มนุษย์ กล่าวคือ จะส่งเสริมและป้องกันให้มนุษย์มีสุขภาพ (Health)
ทีด่ ี (ซึง่ หมายถึง คุณภาพทีด่ ที งั้ ทางร่างกาย (Physical) ในลักษณะของ
การมีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค มีความปลอดภัยและความสะดวก
สบายในการด�ำเนินชีวิต เป็นต้น ทางด้านจิตใจ (Mental) ในลักษณะ
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คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ของความมั่นใจ ความพึงพอใจและสบายใจ ไม่ต้องหวาดระแวงต่อ
อันตรายจากสิ่งแวดล้อม สินค้าผลิตภัณฑ์หรืออาหาร หรือจากการใช้
บริการในกิจการต่าง ๆ ทางด้านสังคม (Social) ในลักษณะของการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่รุกล�้ำหรือละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันและ
อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นต้น)
ทัง้ นีเ้ พราะองค์ประกอบทัง้ ๓ ประการดังกล่าว เป็นสิง่ ทีป่ ฏิเสธ
ไม่ได้ แต่กลับด�ำรงอยู่ควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�ำวันของมนุษย์เรา กล่าวคือ นับตั้งแต่ตื่นนอน เข้าส้วม อาบน�้ำ
ล้างหน้า หุงหาอาหาร ท�ำมาหากิน ตลอดจนพักผ่อน นอนหลับ ฯลฯ
ในทุกกิจกรรมที่ด�ำเนินไปล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้
สิ้นเปลืองไป ไม่ว่าจะเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ หรือทรัพยากรอื่น ๆ แล้ว
กิจกรรมนั้นก็ก่อให้เกิดผลิตผลทั้งที่เป็นของดี และที่เป็นของเสียหรือ
มลพิษออกมาไม่ว่าจะเป็นของเสีย (อุจจาระ ปัสสาวะ) ขยะมูลฝอย
น�้ำเสีย น�้ำทิ้ง ฝุ่น เขม่า เถ้า ควัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดก็ขนึ้ อยูก่ บั องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
ส�ำคัญ และเมื่อกล่าวส�ำหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
เช่น การประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
ก็ยิ่งเด่นชัดว่ากิจการเหล่านั้นต้องใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมจ�ำนวนมากเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็เกิดมลพิษหรือของเสียที่มีผลก
ระทบต่อการด�ำรงชีพของมนุษย์มากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งความรุนแรง
ของผลกระทบจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู ้ ป ฏิ บั ติ แ ละผู ้ ป ระกอบการที่ ค วบคุ ม ดู แ ลหรื อ ปฏิ บั ติ ง านใช้
เทคโนโลยีนั้น ๆ
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จึงกล่าวได้ว่า ดุลยภาพที่เหมาะสมขององค์ประกอบทั้ง ๓
ประการก็คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่ไม่เป็นการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมและใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีในการด�ำเนินกิจกรรมหรือ
ด� ำ เนิ น การผลิ ต ที่ ส ามารถให้ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ขณะเดี ย วกั น
ก็สามารถควบคุมมลพิษหรือของเสียที่เกิดขึ้นให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จะโดยวิธีการบ�ำบัดหรือก�ำจัด หรือท�ำลาย ฯลฯ
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ขั้นตอนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ก�ำหนดไว้ด้วย
แผนภูมิ ๑๒ แสดงดุลยภาพที่เหมาะสมขององค์ประกอบ ๓ ประการ
สิง่ ทีท่ ำ�ให้
เกิดโรค

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรม
มีความสมดุล
สภาวะที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของประชาชน

ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิด “สภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรง
ชีพ” หรือ “เกิดดุลยภาพทีเ่ หมาะสมขององค์ประกอบทัง้ ๓ ประการ”
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นวิ ช าการ
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(Technical know-how) ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีในทางกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยี ใ นการควบคุ ม ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการผลิตนั้น ซึ่งต้องสามารถสรุปเป็น “มาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก าร” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบว่ า
การประกอบกิจการหรือกิจกรรมนั้น ๆ จะไม่ก่อให้เกิดสภาวะที่เป็น
อันตรายหรือเป็นพิษ หรือมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีพของมนุษย์
ซึ่งกรณีนี้เป็นการพิจารณาในแง่มุมเชิงวิทยาศาสตร์
เมื่อกล่าวในแง่มุมทางสังคมวิทยา เราคงยอมรับกันว่าการที่
มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม จ�ำเป็นต้องมีกฎ กติกา เพื่อความ
สงบสุขเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะสังคมที่พัฒนาจากชุมชนชนบท
เป็นสังคมเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น หรือจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความหลากหลายในการด�ำเนินวิถีชีวิต
การด�ำเนินกิจกรรม หรือการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ มากมาย
โอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ต่อชุมชน ประชาชนหรือแม้แต่คนงานและผูป้ ระกอบการจึงเป็นเรือ่ งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมจึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกติกาทางสังคมขึ้น ซึ่งเรา
เรียกว่า “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข ดังนั้น “มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ” ทางวิชาการ
ที่กล่าวข้างต้น จึงต้องปรับให้เป็น “ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือระเบียบ
ข้อบังคับ” (Provision/Regulation) เพือ่ ให้เกิดการบังคับให้ผปู้ ระกอบ
การหรือคนงานหรือประชาชนปฏิบัติตามข้อบัญญัตินั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
“สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพ” ของสังคมเป็นจริง
ขึ้นได้ในที่สุด
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แผนภูมิ ๑๓ แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพกับกฎหมาย
จิตใจ

ร่างกาย

ประชาชน

สังคม

ผู้ประกอบการ
คนงาน

สุขภาพ

ชุมชน

สิง่ ทีท่ ำ�ให้
เกิดโรค

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรม

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ

กฎหมาย
ข้อบัญญัติท้องถิ่น/ระเบียบข้อบังคับ
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ขอบเขตและความครอบคลุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
จากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในหมวด ๓ ถึงหมวด ๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมและกำ�กับดูแล ซึ่งได้แก่
หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หมวด ๔ ว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของอาคาร
หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุรำ�คาญ
หมวด ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ ว่าด้วยเรือ่ ง ตลาด สถานทีจ่ ำ�หน่ายอาหารและสถาน
ที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ ว่าด้วยเรือ่ ง การจำ�หน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
จะเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สุขลักษณะอาคาร และเหตุเดือดร้อนรำ�คาญ
ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมทุกชนิด ทั้งที่เป็นการประกอบกิจการ
ต่าง ๆ และที่เป็นกิจกรรมประจำ�วันในครอบครัว เช่น การเผามูลฝอย
ในบริเวณบ้าน การหุงต้มอาหารในครัว เป็นต้น แต่สำ�หรับกิจกรรมที่
มีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการทั้งในสถานที่เอกชนหรือในที่หรือ
ทางสาธารณะโดยเฉพาะกิจการประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ การเลี้ยง
สัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จำ�หน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนการจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ยังถูกควบคุมให้ดำ�เนินกิจการให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือมาตรฐานด้วย ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้
ดังนี้
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แผนภูมิ ๑๔ แสดงขอบเขตเนื้อหาความครอบคลุมของพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
การประกอบกิจการทุกชนิด
กิจการในสถานที่เอกชน
- กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ
- ตลาด
- สถานที่จำ�หน่ายอาหาร
- สถานที่สะสมอาหาร
- กิ จ การเก็ บ ขนกำ�จั ด สิ่ ง
ปฏิกูล มูลฝอย

กิจการในที่หรือ
ทางสาธารณะ
- การจำ�หน่ายสินค้า
- การเลี้ยง /ปล่อยสัตว์

ต้องไม่ก่อเหตุรำ�คาญ
ต้องกำ�จัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยให้ถกู สุขลักษณะ
ต้องจัดอาคารให้ถูกสุขลักษณะ

ที่ตั้ง โครงสร้าง การระบาย
อากาศ แสงสว่าง
ต้องด้วยสุขลักษณะ

ในเรื่อง

กรรมวิธกี ารผลิต ปรุง ประกอบ
จำ�หน่าย/เก็บสะสม (อาหาร,
สินค้า, วัตถุอันตราย)
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ภาชนะ
อุปกรณ์
สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ปฏิบัติงาน

หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๑) ความหมายและขอบเขต
จากค�ำจ�ำกัดความตามมาตรา ๔ ระบุว่า
“สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น”
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“มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิง่ อืน่
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ หรือทีอ่ นื่ และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”
ซึง่ จะเห็นได้วา่ สิง่ ปฏิกลู นัน้ ครอบคลุมถึงน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากครัว
เรือนหรือสถานประกอบการด้วย แต่มูลสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก และมี
กลิ่นเหม็นนั้นถือได้ว่าเป็นมูลฝอย เพราะว่าในค�ำจ�ำกัดความของ
มูลฝอยระบุไว้ชัดเจน มูลฝอยอันตรายจากชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้า
นีออน ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ เป็นต้น มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจาก
สถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเศษวัตถุ พลาสติก เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว
ตลอดจนเศษผ้าซับเลือด ซับแผลและอื่น ๆ ก็นับว่าเป็นมูลฝอยด้วย
ส�ำหรับเศษสินค้าหรือวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก็นับว่าเป็นมูลฝอยตามค�ำจ�ำกัดความเช่นกัน ซึ่งเราอาจแยกได้เป็น ๒
ประเภทคือ (๑) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษวัสดุที่ไม่เป็นพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต หรือเศษกระดาษจากส�ำนักงาน และ (๒) กาก
อุตสาหกรรมที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นมูลฝอยอันตรายชนิดหนึ่ง โดยหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มูลฝอยเหล่านี้ก็อยู่
ในการดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ แต่เนือ่ งจากเหตุผล ๒ ประการคือ
(๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘ บัญญัติว่า
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำ� นาจตามข้อ ๘ (๕) ก�ำหนดมาตรฐาน
และวิธกี ารควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิง่ ใด ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึง่ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความใน
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๔ ข้อ ๑๓
(๓) ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ใช้แล้ว
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต้องปฏิบัติดังนี้
- ห้ามมิให้น�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ต้องแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติ
และสถานที่เก็บ วิธีการท�ำลาย การเคลื่อนย้าย การขนส่งและอื่น ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก�ำหนด
ซึ่งสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี
ก�ำหนด ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารมี
พิษอืน่ ๆ ตัวท�ำละลายทีเ่ สือ่ มคุณภาพหรือไม่ใช้แล้ว และสิง่ ปฏิกลู หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภทหรือ
ชนิ ด (ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒)
(๒) กากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ หรือที่เรียกว่า สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วตามพระราชบัญญัตโิ รงงานนัน้ จ�ำเป็นต้องก�ำจัดด้วยวิธี
การพิเศษที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และต้องใช้งบประมาณในการ
จัดท�ำระบบก�ำจัดดังกล่าว ซึ่งโดยศักยภาพของราชการส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรองรับภาระหน้าที่นี้ได้		
ดังนัน้ ขยะอันตรายเฉพาะกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นพิษทีเ่ กิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องด�ำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และประกาศกระทรวง ฉบับที่ ๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๑ เรื่ อ งหน้ า ที่ ข องผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
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โรงงานที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ส�ำหรับขยะทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องด�ำเนินการเก็บ ขน
และก�ำจัดโดยราชการส่วนท้องถิ่นเว้นแต่ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบ
ให้ผปู้ ระกอบการโรงงานด�ำเนินการแทนตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือ
อนุญาตให้เอกชนด�ำเนินการขนและก�ำจัดตามมาตรา ๑๙
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แผนภูมิ ๑๕ แสดงการควบคุมดูแลสิ่งปฏิกูล มูลฝอยของราชการ
ส่วนท้องถิ่น กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งปฏิกูล

มูลฝอย
ขยะทั่วไป

อุจจาระ

ปัสสาวะ

อยู่ในการควบคุมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

สิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น

ขยะติดเชื้อ

อยู่ในการควบคุมของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ขยะอันตราย
ขยะอันตราย
จากครัวเรือน

กาก
อุตสาหกรรมที่
เป็นพิษ

อยู่ในการควบคุมของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตาม
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
(๒.๑) โดยที่กฎหมายได้ก�ำหนดไว้ว่า “การเก็บ ขน หรือก�ำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�ำนาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” (มาตรา ๑๘) จึงถือได้ว่าการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นภาระของราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง
(๒.๒) อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังได้เปิดช่องไว้ “ในกรณีทมี่ เี หตุ
อันสมควร” ราชการส่วนท้องถิ่นอาจด�ำเนินการได้ใน ๓ กรณี คือ
(ก) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ภายใต้ ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั น (มาตรา ๑๘ วรรคสอง) โดย
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หน่วยงานที่ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวต้องด�ำเนินการภายใต้
การควบคุ ม ดู แ ลของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น และปฏิ บั ติ ใ ห้
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี มี อ� ำ นาจในการออกกฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท�ำงานร่วมกันได้
(ข) มอบให้บคุ คลใดด�ำเนินการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยภาย
ใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๘ วรรคสาม)
หมายความว่า จะมอบให้สถานประกอบการใดจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยเองก็ได้หรือจะจ้างให้บุคคลหรือเอกชนใดด�ำเนินการแทนก็ได้
แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในด้านสุขลักษณะในการเก็บ ขนและก�ำจัด
(ค) อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตด�ำเนินกิจการรับท�ำการ
เก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้
รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (มาตรา ๑๘ วรรคสาม)
หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่นจะให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ ด� ำ เนิ น การเก็ บ ขนหรื อ ก�ำ จั ด โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารจาก
ประชาชนได้ แต่ทั้งนี้เอกชนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขนหรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ตามที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น นั้ น
ซึง่ รวมทัง้ อัตราค่าบริการขัน้ สูงตามลักษณะการให้บริการทีเ่ อกชนนัน้
จะพึงเรียกเก็บได้ตามมาตรา ๒๐ (๕)
ยกตัวอย่างเช่น กรณีกิจการรถบริการสูบสิ่งปฏิกูล
จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�ำเนินการ และจะต้อง
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก�ำหนด เช่น การก�ำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรถที่มีสภาพดีอย่างไร
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ใช้ระบบสูบโดยท่อที่ไม่รั่วซึม มีการปกปิดมิดชิด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
มีสถานที่ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบที่ถูกสุขลักษณะ มีการล้างท�ำความ
สะอาดรถและท่อสูบด้วยสารเคมีและการฆ่าเชื้อโรค และมีอุปกรณ์
ป้องกันส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บได้
เป็นต้น
(๒.๓) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บ ขนและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ดังนี้ (มาตรา ๒๐)
(ก) เรื่องการห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือ
ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้ให้
(ข) เรื่องการก�ำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล (ซึ่งหมายถึงส้วม
หรืออาจหมายรวมถึงทางระบายน�้ำทิ้ง หรือน�้ำเสีย หรือบ่อดักไขมัน)
หรือที่รองรับมูลฝอย (หมายถึง ถังขยะ ที่รวบรวมขยะ) ส�ำหรับที่หรือ
ทางสาธารณะ และสถานที่เอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงคุณลักษณะของที่
รองรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล มู ล ฝอยได้ ด ้ ว ย เช่ น ส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตาม
กฎกระทรวงก�ำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจ�ำหน่ายอาหาร
และหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือ
ก๊าซส�ำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
(ค) เรื่องการก�ำหนดวิธีการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ส�ำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
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กรณีของอาคารชุด ที่พักอาศัย แฟลต อพาร์ทเมนท์ หรือโรงเรียน
สถาบัน โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ซึง่ อาจจะมีวธิ กี ารทีแ่ ตกต่าง
กัน
(ง) เรื่องการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ
ขน หรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิน่ หรือบุคคล
อื่น ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการแทน ซึ่งต้องก�ำหนดใน
อัตราที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และต้องไม่เกิน
อั ต ราที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงก� ำ หนดค่ า ธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๒๐ (๔) และ (๕) ปรากฏว่า กฎหมายให้
อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิน่ เก็บค่าบริการ การเก็บ ขน และก�ำจัด และ
ต้องไม่เกินอัตราในกฎกระทรวง แต่สำ� หรับกรณีคา่ บริการทีเ่ อกชนทีท่ ำ� เป็น
ธุรกิจสามารถเก็บค่าบริการการเก็บ ขน และก�ำจัด ซึง่ อาจเกินกว่าอัตรา
ในกฏกระทรวงได้ ดังนัน้ สิง่ ทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ต้องค�ำนึงถึงในการออก
ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับอัตราสูงสุดทีเ่ อกชนจะเรียกเก็บได้ ก็คอื อัตรานัน้ ต้อง
ไม่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
(จ) เรื่ อ งอื่ น ใดที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งก� ำ หนด เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุขลักษณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดกว้างไว้ให้เป็นอ�ำนาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่จะต้องมีเหตุผลความจ�ำเป็นตามหลักวิชาการ
ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทั่วไปนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ซึง่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะต้อง
ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นหรือเหตุผล
พิเศษ ข้อบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๗ จากนัน้ เมือ่ ด�ำเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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แผนภูมิ ๑๖ แสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ราชการส่วนท้องถิ่น
ภาระหน้าที่หลัก
ออกข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น

เก็บ/ขน/กำ�จัดเอง
โดยเก็บค่าบริการ

ม. ๑๘ วรรคสอง
ดำ�เนินการร่วมกับ
หน่วยงานรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

ม. ๑๘ วรรคสาม
อาจมอบให้บุคคลใด
ดำ�เนินการภายใต้
การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกินกฎกระทรวง
กรณีที่มีเหตุอันสมควร

ม. ๑๘ วรรคสาม
อาจอนุญาตให้บุคคล
ใด เป็นผู้ดำ�เนิน
กิจการเก็บ ขน หรือ
กำ�จัด สิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตาม ม. ๑๙

เรื่องการห้ามถ่ายเททิ้ง
เรือ่ งการจัดให้มที รี่ องรับ
สิ่งปฏิกูล/มูลฝอย
เรื่องวิธีการเก็บ ขน
และกำ�จัดของเจ้าของ/
ผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ใดๆ

แต่ต้อง
ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขในการปฏิบัติ
ของผู้ได้รับอนุญาต
และอัตราค่าบริการ
เรื่องอื่นใดที่จำ�เป็น
ต้องกำ�หนด
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หมวด ๔ สุขลักษณะของอาคาร
(๑) ความหมายและขอบเขต
ตามค�ำจ�ำกัดความในมาตรา ๔
“อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
ส�ำนักงาน หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอืน่ ซึง่ บุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอย
ได้”
จะเห็นได้วา่ ครอบคลุมถึงสิง่ ปลูกสร้างใด ๆ ทีบ่ คุ คลเข้าอยูห่ รือ
เข้าใช้สอยได้ ซึง่ ท�ำให้คณะกรรมการสาธารณสุขได้วนิ จิ ฉัยว่า “อาคาร
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง” เป็นอาคารชนิดหนึ่ง ดังนั้น
ราชการส่วนท้องถิน่ จึงมีอำ� นาจทีจ่ ะออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามมาตรา ๒๐
(๒) (๓) ให้เจ้าของซึง่ หมายถึง ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง จะต้องจัดให้มที รี่ องรับ
สิ่งปฏิกูล (ส้วม) มูลฝอย (ถังขยะ) รวมทั้งรางระบายน�้ำทิ้งหรือบ่อดัก
ไขมันได้ ซึง่ เป็นมาตรการทีจ่ ะปรับปรุงการสุขาภิบาลของชุมชนก่อสร้าง
เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงประการหนึ่ง
(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
(๒.๑) ตามพระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอ�ำนาจในการควบคุมด้านสุขลักษณะของ
อาคารเท่านั้น (มิได้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื
ควบคุมการใช้อาคารให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ
(ก) ต้องไม่ท�ำให้อาคารหรือส่วนของอาคาร หรือสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มี
สภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย หรือมี
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ลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย (มาตรา
๒๑)
(ข) ต้องไม่ท�ำให้อาคารมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป
จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของ
การใช้เป็นที่อยู่อาศัย (มาตรา ๒๒)
(ค) ต้องไม่ยอมให้มคี นอยูม่ ากเกินไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ “เกณฑ์ก�ำหนดจ�ำนวนคนต่อ
จ�ำนวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป” (มาตรา ๒๔)
(๒.๒) เมือ่ ปรากฏว่าอาคารใดไม่ถกู สุขลักษณะ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคารหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับ
อาคารทัง้ หมดหรือบางส่วน ย้ายสินค้า เครือ่ งเรือน สัมภาระ ให้จดั เสีย
ใหม่ แล้วแต่กรณีปัญหา และถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งภายในเวลาที่ก�ำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับการนั้น (มาตรา ๒๓)
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แผนภูมิ ๑๗ แสดงการควบคุมเรื่องสุขลักษณะของอาคาร
ห้ามเจ้าของ/
ผู้ครอบครองอาคาร

๑. ทำ�ให้อาคาร/ส่วน/
สิ่งที่ต่อเนื่องของอาคาร

ชำ�รุดทรุดโทรม
สภาพรกรุงรัง

ถ้าฝ่าฝืนข้อห้าม

๒. มีสินค้า/เครื่องเรือน/
สัมภาระสิ่งของ

มากเกินไป ซับ
ซ้อนกันเกินไป

๓. ยอม/จัดให้คนอาศัย
อยู่

มากเกินไป

จพง.ท้องถิ่น

จนอาจเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพของผู้
อยู่อาศัย/เป็น
ที่อาศัยของ
สัตว์ให้โทษ

ออกคำ�สัง่ ให้แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/
รื้อถอน/ย้ายหรือจัดเสียใหม่
ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง
มีอำ�นาจเข้าดำ�เนินการได้โดย
เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
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หมวด ๕ เหตุร�ำคาญ
(๑) ความหมายและขอบเขต
แต่เดิมตามพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้
ก�ำหนดลักษณะต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุรำ� คาญ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมี
ผู้ร้องเรียนก่อน จึงจะด�ำเนินการตามกฎหมายได้ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา ๒๕ ว่า
“ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ร�ำคาญ” แม้จะเป็นเหตุทยี่ งั ไม่กอ่ ความเดือดร้อนเพียงแต่อาจก่อให้เกิด
และยังไม่มีการร้องเรียนของผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงก็ตาม เมื่อ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปประสบเหตุ ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้ ใ นมาตรา ๒๕ ก็ ส ามารถ
ด�ำเนินการตามกฎหมายได้		
ลักษณะที่มาตรา ๒๕ ก�ำหนดว่าเป็นเหตุรำ� คาญนั้นได้แก่
๑.๑ แหล่งน�้ำ ทางระบายน�้ำ ที่อาบน�ำ้ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือ
เถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�ำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม
หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�ำโรค
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ�ำนวนเกินสมควร
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการเลี้ยง
สัตว์ทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องขออนุญาตตามหมวด ๗ เรือ่ ง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ฝ่าฝืน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามหมวด ๖ หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
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หมวด ๖ หรือหมวด ๗ ดัง กล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ส ามารถ
ด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๙ สั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องเหตุ
ร�ำคาญ
๑.๓ อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือ
สถานทีป่ ระกอบการใด ไม่มกี ารระบายอากาศ การระบายน�ำ้ การก�ำจัด
สิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมอาคารที่พัก
อาศัย โรงงานและสถานประกอบการทุกประเภททั้งที่เป็นและไม่เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว
๑.๔ การกระท�ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง
ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณี
อืน่ ใด จนเป็นเหตุให้เสือ่ มหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ หมายถึง
กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น การกระท� ำ ของบุ ค คล กลุ ่ ม บุ ค คล
หน่วยงาน สถานประกอบการหรือโรงงานก็ตาม
๑.๕ เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งเป็นการเปิดช่องไว้ของกฎหมาย กรณีที่ลักษณะของเหตุ
ร�ำคาญ ๔ ประการข้างต้นยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งหมดได้
ก็อาจจะเสนอให้ออกเป็นประกาศกระทรวงเพิ่มเติม โดยอ�ำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
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แผนภูมิ ๑๘ แสดงลักษณะของเหตุรำ�คาญตามมาตรา ๒๕
(๑) จัดท�ำทางระบายน�ำ้ /
ที่อาบน�้ำ/ส้วม/ที่ใส่มูลเถ้า/
สถานที่
(๒) การเลี้ยงสัตว์
(๓) อาคาร/ โรงงาน/
สถานประกอบการ

(๔) การกระทำ�ใด

- ในทำ�เลไม่เหมาะสม
- สกปรก/หมักหมม

จนเกิดกลิ่นเหม็น
ละอองสารเป็นพิษ
แหล่งเพาะพันธุ์ พาหะนำ�โรค

ในที่/โดยวิธีใด/มากเกินไป
- ไม่มี การระบายอากาศ/น�ำ้ ทิง้
การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล/สารพิษ
- มี แต่ไม่มีการควบคุมจนเกิด
กลิ่นเหม็น/ละอองสารเป็นพิษ
ให้เกิด กลิ่น เขม่า เถ้า ฝุ่น ละออง
แสง เสียง รังสี ความร้อน
ความสั่นสะเทือน สิ่งมีพิษ

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
(๒.๑) กฎหมายได้รับรองอ�ำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๒๖ ในการออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
		
(ก) ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร�ำคาญ รวมทั้งการระงับเหตุ
ร�ำคาญด้วย ทั้งในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่เอกชน
		
(ข) ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดูแล ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา บรรดาถนน
ทางบก ทางน�้ำ รางระบายน�้ำ คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตน
ให้ปราศจากเหตุร�ำคาญ
(๒.๒) ในกรณีที่มีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทาง
สาธารณะ กฎหมายตามมาตรา ๒๗ ให้อำ� นาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดังนี้
		
(ก) ออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้บคุ คลทีเ่ ป็นต้นเหตุ/เกีย่ วข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำ� คาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำ� คาญ
ภายในเวลาอันสมควร
		
(ข) ออกค�ำสั่งให้กระท�ำการเพื่อป้องกันมิให้เหตุร�ำคาญ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยก�ำหนดวิธีการไว้ในค�ำสั่งระงับเหตุร�ำคาญก็ได้
		
(ค) ถ้าผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และเหตุรำ� คาญนัน้
อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับ
เหตุนั้น และจัดการตามความจ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกก็ได้ โดย
ผู้ได้รับค�ำสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
(๒.๓) ในกรณีที่มีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน กฎหมาย
ตามมาตรา ๒๘ ให้อำ� นาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ เช่นเดียวกับกรณีขอ้ (๒.๒)
ทั้งข้อ (ก), (ข)
		
(ค) ถ้าผู้ได้รับค�ำสั่งไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง ก็เข้าระงับและ
จัดการตามความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดขึน้ อีกก็ได้ และถ้าการนัน้ เกิดจาก
การกระท�ำหรือการละเลย หรือการผ่อนผันของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานทีน่ นั้ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานทีน่ นั้ ก็ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยด้วย
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		(ง) กรณีที่เหตุร�ำคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ จนกว่าจะ
เป็นที่พอใจว่าได้ระงับเหตุร�ำคาญนั้นแล้ว
(๒.๔) ในกรณีที่มีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗ หรือ มาตรา
๒๘ เกิ ด ขึ้ น เป็ น บริ เ วณกว้ า งจนก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของ
สาธารณชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจตามมาตรา ๒๘/๑ ประกาศ
ก�ำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ ทีค่ วบคุมเหตุรำ� คาญ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ� หนดในประกาศกระทรวง รวมทั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีอำ� นาจประกาศก�ำหนดการระงับเหตุรำ� คาญ การจัดการตามความ
จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�ำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต และหากเหตุ
ร�ำคาญถูกระงับแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุม
เหตุรำ� คาญนั้นโดยไม่ชักช้า
ข้อสังเกต
- มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัติที่รับรองอ�ำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้สั่งให้บุคคลใดระงับเหตุร�ำคาญหรือดูแลปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ถนน
ทางน�้ำและอื่น ๆ ในเขตของตนได้แต่ไม่มีสภาพบังคับโดยตรงเพราะไม่มี
บทก�ำหนดโทษไว้ อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�ำนาจ
ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๕ ได้ ฐานไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
- กรณีเกิดเหตุรำ� คาญในทีห่ รือทางสาธารณะ ต้องเป็นเหตุรำ� คาญ
ทีอ่ าจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ กฎหมายจึงจะให้อำ� นาจในการเข้าไป
ระงับและจัดการตามความจ�ำเป็นได้แต่กรณีเกิดในสถานทีเ่ อกชนไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นเหตุที่อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ก็มีอ�ำนาจเข้าไป
ระงับและจัดการในสถานที่เอกชนได้ และถ้าอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพ กฎหมายยังให้อำ� นาจ สั่งห้ามใช้อาคาร/สถานที่ได้ จนกว่าจะ
แก้ไขแล้วเสร็จ
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แผนภูมิ ๑๙ แสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุรำ�คาญ
เหตุรำ�คาญ
เกิดหรืออาจเกิดขึน้
ในที/่ ทางสาธารณะ
สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุ
ระงับ/ป้องกัน
ภายในเวลาที่สมควร
ถ้าไม่แก้ไขและอาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง
เข้าไประงับ/จัดการได้
โดยบุคคลก่อเหตุเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย

เกิดขึ้นในสถานที่
เอกชน
จพง.ท้องถิ่น
มีอำ�นาจ

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
สถานที่ ระงับแก้ไข
ภายในเวลาอันสมควร

ถ้าไม่แก้ไข

ถ้าเป็นกรณีที่อาจ
เป็นอันตรายร้ายแรง

เข้าไประงับ/จัดการได้
โดยเจ้าของ/ผู้ครอบ
ครองถ้าเกี่ยวข้องต้อง
เสียค่าใช้จ่าย

(๑) ประกาศกำ�หนดพื้นที่
ควบคุมเหตุรำ�คาญ
(๒) ประกาศการระงับเหตุ
รำ�คาญตาม (๑) และการ เมื่อมีเหตุรำ�คาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อ
จัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิด
สุขภาพของสาธารณชน
เหตุรำ�คาญในอนาคต
(๓) ประกาศยกเลิกพื้นที่
ควบคุมเหตุรำ�คาญตาม (๑)
โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เหตุ
รำ�คาญได้ถูกระงับลงแล้ว

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้
สถานที่นั้นจนกว่าแก้ไขได้
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แผนภูมิ ๒๐ แสดงขั้นตอนการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ
การประกาศกำ�หนดให้พื้นที่ใด
เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ
ต้องมี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีเหตุรำ�คาญเกิดขึ้นใน
พื้นที่นั้น
๒. แหล่งกำ�เนิดเหตุรำ�คาญ
มากกว่า ๑ แหล่งขึ้นไป
๓. มีผลกระทบต่อสุขภาพ
หรื อ สภาวะความเป็ น อยู่
ของประชาชนจำ�นวนมาก
และครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ป็ น
บริเวณกว้าง
ต้ อ งปรากฎลั ก ษณะบ่ ง ชี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความ
เป็นอยูท่ เี่ หมาะสมทีค่ าดว่า
เป็นผลมาจากเหตุรำ�คาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
ไปตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพทีบ่ ง่ ชีผ้ ลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
วิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน
สถานการณ์
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่าสมควร
ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ
หรือไม่
เห็นว่าสมควรประกาศ
พืน้ ทีค่ วบคุมเหตุรำ�คาญ

เห็นว่าไม่สมควรประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ

ประกาศพื้นที่ควบคุม
เหตุรำ�คาญ (ม. ๒๘/๑)

ระงับเหตุรำ�คาญ
(ม.๒๗ หรือ ม. ๒๘)

กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันระงับ
เหตุรำ�คาญและการจัดการเพือ่ ป้องกันมิให้มเี หตุรำ�คาญนัน้
เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ที่ประกาศควบคุมเหตุรำ�คาญในอนาคต

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้
ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวทราบ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม กำ�กับ สถาน
ประกอบกิจการ หรือผู้ก่อเหตุรำ�คาญให้เป็น
ไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ
เมื่อเหตุรำ�คาญถูกระงับจน
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชน

ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ
โดยไม่ชักช้า
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หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๑) ความหมายและขอบเขต
เนื่องจากกฎหมายมิได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น
การพิจารณาความหมายและขอบเขตของเรือ่ งนีจ้ งึ ต้องใช้ความหมายทัว่ ไป
ที่วิญญูชนจะเข้าใจได้ ดังนี้
๑.๑ สัตว์ หมายถึง สัตว์ทกุ ชนิดไม่วา่ จะเป็นสัตว์เลีย้ งหรือสัตว์ปา่
หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่คนเราสามารถน�ำมาเลี้ยงได้ เพราะถ้าน�ำมาเลี้ยง
ไม่ได้ก็คงไม่มีปัญหาที่จะต้องควบคุม
๑.๒ การเลี้ยง หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้น
เจริญเติบโตและมีชวี ติ อยูไ่ ด้ เพือ่ ไว้ขายหรือการค้า หรือเพือ่ พักผ่อนหย่อน
ใจหรือเป็นงานอดิเรก เช่น การท�ำฟาร์ม ไก่ เป็ด หมู โค กระบือ เพื่อขาย
หรือเลี้ยงปลาตู้ นกพิราบ เพื่อดูเล่น
๑.๓ การปล่อย อาจพิจารณาได้ ๒ ข้อ คือ (๑) อาจจะเป็นการ
เลี้ยงแบบปล่อย เช่น การปล่อยโคกินหญ้าที่สนาม การปล่อยสุนัขวิ่งเล่น
ในหมู่บ้าน เป็นต้น หรือ (๒) อาจจะเป็นการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ เช่น
การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยงู เป็นต้น
ซึ่งทั้งประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง และการปล่อย
สัตว์ ที่จะควบคุมตามบทบัญญัติในหมวด ๖ นั้น จะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพของ
ประชาชนและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
(๒.๑) กฎหมายได้ให้อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อก�ำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ใน
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เขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ เป็น “เขตควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อย
สัตว์” ได้ตามมาตรา ๒๙ โดยอาจก�ำหนดเป็น
(ก) เขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาดหรือ
(ข) เขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจ�ำนวนที่
ก�ำหนดหรือ
(ค) เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยต้องอยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งขึ้นอยู่กับความเจริญของชุมชน ความหนาแน่นของชุมชน
ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น และลักษณะปัญหาของการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แต่ละประเภท เช่น การเลี้ยงสุกร ในท้องถิ่นที่มีความ
เจริญมีประชากรหนาแน่นแล้ว ราชการส่วนท้องถิ่นอาจประกาศให้พื้นที่
ของท้องถิน่ ทัง้ หมดเป็นเขตห้ามเลีย้ งสุกรโดยเด็ดขาดก็ได้ หรือบางท้องถิน่
อาจจะพิจารณาเห็นว่าในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มชี มุ ชนมากนักก็อาจประกาศให้เป็นเขต
ให้เลี้ยงสุกรได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕๐ ตัวก็ได้และผู้ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๑๕ ตัว
ขึ้นไปต้องจัดท�ำถังหมักแก๊ส (ระบบก�ำจัดมูลสุกร) อย่างน้อย ๑ ถังก็ได้
เป็นต้น ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพปัญหาของการเลีย้ งสัตว์แต่ละประเภทและความ
หนาแน่นของชุมชนนั้นๆ
(๒) กรณีทมี่ กี ารปล่อยสัตว์ในทีห่ รือทางสาธารณะหรือในเขตห้าม
ปล่อยโดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๓๐ ได้ดังนี้
(ก) กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ถ้ามี
เจ้าของมารับภายใน ๓๐ วัน ให้ผนู้ นั้ เสียค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการเลีย้ งสัตว์นนั้
ตามทีไ่ ด้ใช้จา่ ยจริงแก่ราชการส่วนท้องถิน่ นอกจากนีย้ งั ต้องเสียค่าปรับอีก
ตามโทษทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคสอง คือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
92

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ข) เมื่อพ้นก�ำหนด ๓๐ วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น
(ค) กรณีที่การกักสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้น
หรือสัตว์อนื่ หรือต้องเสียค่าใช้จา่ ยเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก่อนครบก�ำหนด ๓๐ วันก็ได้ แล้วหักค่าใช้จ่าย
และเก็บส่วนที่เหลือแทนสัตว์ได้ เช่น การจับวัวที่เดินอยู่ตามท้องถนน
ปรากฏว่าขณะทีจ่ บั นัน้ วัววิง่ หนีและเกิดอุบตั เิ หตุขาหัก โดยทีเ่ จ้าหน้าทีม่ ไิ ด้
มีเจตนาท�ำให้เกิดเช่นนัน้ หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นว่าจะเป็นภาระมาก
ในการดูแลและวัวนั้นอาจตายได้ ก็อาจจะขายเลยก็ได้ เป็นต้น
(ง) กรณีทปี่ รากฏว่า สัตว์นนั้ เป็นโรคติดต่ออันอาจจะเป็น
อันตรายต่อประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจท�ำลายหรือจัดการตาม
ที่เห็นสมควรได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของ เพราะสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อคงไม่มี
เจ้าของมาแสดงตัว ประกอบกับสัตว์นั้นจะเป็นอันตรายต่อชุมชน
ข้อสังเกต ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหมวด
๖ ให้พิจารณาความสอดคล้องของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามหมวด ๗
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ด้วย เพื่อมิให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีความ
ขัดแย้งกันเองในพื้นที่
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แผนภูมิ ๒๑ แสดงอำ�นาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกักสัตว์เร่ร่อน
ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ
จพง.ท้องถิ่นมีอำ�นาจกักสัตว์ที่ไม่มี
เจ้าของได้เป็นเวลา ๓๐ วัน
กรณีเจ้าของมารับ
ภายใน ๓๐ วัน

กรณีไม่มีผู้ใด
มารับ

กรณีที่อาจเกิดอันตราย
ต่อสัตว์อื่น/ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเกินสมควร

กรณีสัตว์นั้น
เป็นโรคติดต่ออาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน

เจ้าของต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
และเสียค่าปรับ

ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของราชการส่วน
ท้องถิ่น

ขาย/ขายทอด
ตลาดได้

มีอำ�นาจทำ�ลาย
หรือจัดการตาม
สมควร

หักเงินค่าใช้จ่าย
เก็บเงินส่วนเหลือ
เป็นเวลา ๓๐ วัน
แทนสัตว์

ถ้ามีเจ้าของมารับ
ให้มอบเงินที่เหลือ
จากค่าปรับ
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หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑) ความหมายและขอบเขต
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการย่อมหมายถึง
กิจการทีม่ กี ระบวนการผลิตหรือกรรมวิธกี ารผลิตทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษหรือ
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรค ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน�้ำ
ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง
เขม่า เถ้า ฯลฯ
เมือ่ พิจารณาตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๑ ก�ำหนด “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย
ค� ำ แนะน� ำ ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข มี อ� ำ นาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ก�ำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ” ดังนั้น กิจการใดที่ปรากฏในบัญชีหรือกิจการที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโดย
หลักการก็ยอ่ มจะพิจารณาตามหลักวิชาการว่า กิจการนัน้ อาจก่อให้เกิด
มลพิษหรือสิ่งที่ท�ำให้เกิดโรคขึ้น
โดยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้ยกเลิก
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
จากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าว และได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซี่งประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษา เล่ ม ๑๓๕ ตอนพิ เ ศษ ๓๒ ง ลงวั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจากประกาศทั้งสองฉบับจะครอบคลุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ๑๔๑ กิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๓ กลุ่มประเภท
กิจการ ได้แก่
๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มี ๒ กิจการ
๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี ๗ กิจการ
๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม ยกเว้นในสถาน
ทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือน มี ๒๔ กิจการ
๔) กิจการทีเ่ กีย่ วกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครือ่ งส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด มี ๕ กิจการ
๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี ๙ กิจการ
๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี ๖ กิจการ
๗) กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ ยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล
มี ๙ กิจการ
๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ มี ๘ กิจการ
๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี ๒๑ กิจการ
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๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี ๘ กิจการ
๑๑) กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ หิ น ดิ น ทราย ซี เ มนต์ ห รื อ วั ต ถุ ที่
คล้ายคลึง มี ๑๒ กิจการ
๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก
และสารเคมีต่าง ๆ มี ๑๗ กิจการ
๑๓) กิจการอื่นๆ มี ๑๓ กิจการ
(๒) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจ�ำเป็นต้องมีลักษณะที่เป็น
การค้าหรือไม่
เนือ่ งจากบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พุทธศักราช
๒๔๘๔ (กฎหมายเดิม) ได้บัญญัติให้มีการควบคุมกิจการซึ่งเป็นที่น่า
รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และปรับเปลี่ยนเป็นการควบคุม
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีขอ้ สงสัยว่ากิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพนี้จ�ำเป็นต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะที่เป็นการค้าหรือไม่
ในเรือ่ งนีไ้ ด้มคี ำ� วินจิ ฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
ร่างกฎหมายคณะที่ ๘) ตามหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๖๔๕ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ ได้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๓๑ หมายความ
ว่า “หากรัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีย่อมก�ำหนดขอบเขตในการ
ก� ำ กั บ การดู แ ลและควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตาม
กฎหมายสาธารณสุข โดยไม่ต้องเป็นกิจการค้าได้” และเมื่อพิจารณา
ตามถ้อยค�ำตามมาตรา ๓๑ “มิได้มงุ่ จ�ำกัดเฉพาะกิจการแต่อย่างใดเลย
เพราะหากค�ำว่ากิจการในมาตรา ๓๑ ประสงค์จะให้หมายถึงเฉพาะ
กิจการที่เป็นการค้าแล้วก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำว่า ในลักษณะที่เป็นการ
ค้าในมาตรา ๓๓ อีก” ดังนัน้ กิจการทีเ่ ข้าข่ายเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพจึงไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า เช่น
การเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่นเป็นงานอดิเรก การซ่อมรถของตนเอง เป็นต้น
ก็ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๓) การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วน
ท้องถิ่น
แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ประกาศราย
ชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แล้ว แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้
เพราะบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๑) ก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ�ำนาจออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ (ซึง่ หมายถึงข้อบัญญัตจิ งั หวัด เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต� ำบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี) “ก�ำหนดประเภทของกิจการตาม
มาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมใน
ท้องถิ่นนั้น” ก็ได้ ซึ่งหมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
รัฐมนตรีประกาศนัน้ จะมีผลใช้บงั คับในท้องถิน่ ใด ราชการส่วนท้องถิน่
นัน้ จะต้องออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ก�ำหนดให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งควบคุมใน
ท้องถิน่ นัน้ เสียก่อนและไม่จำ� เป็นต้องก�ำหนดทุกประเภทกิจการ กล่าว
คือจะก�ำหนดกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน
เป็นกิจการทีต่ อ้ งควบคุมในท้องถิน่ ก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่ากิจการนัน้ เป็น
ปัญหาในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม่		
ซึง่ จะเห็นได้วา่ บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น มีลักษณะการกระจายอ�ำนาจในการควบคุมให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น (หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
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นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๓ ยังให้
อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ก�ำกับดูแลการประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพในด้านสุขลักษณะ การป้องกันอันตราย
และความปลอดภั ย ด้ ว ย โดยให้ อ� ำ นาจแก่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๓ ประการ ดังนี้
๓.๑) อ�ำนาจในการอนุญาต
		
โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคแรก ก�ำหนดว่า
“เมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้
บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก�ำหนดให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะ
ที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น...”
		
หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็น
กิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดตาม
มาตรา ๓๒ (๑) ไม่วา่ จะเป็นกรณีทปี่ ระกอบกิจการอยูก่ อ่ นทีข่ อ้ บัญญัติ
ท้องถิน่ นีจ้ ะมีการบังคับใช้หรือเป็นกรณีทปี่ ระกอบกิจการภายหลังทีข่ อ้
บัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งสอง
กรณี จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น
ซึ่งมาตรการการอนุญาตนี้ ถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมที่
ส�ำคัญ เพราะเป็นการควบคุมการประกอบกิจการทีม่ กี ระบวนการผลิต
หรือการประกอบการทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานผูป้ ฏิบตั ิ
งานและชุมชนตั้งแต่เบื้องต้น กล่าวคือ จะต้องมีการตรวจสอบอาคาร
สถานที่ที่จะประกอบกิจการ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการป้องกัน
อันตรายหรืออุบัติภัย ระบบการก� ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และอื่น ๆ
ทีจ่ ำ� เป็น เมือ่ พิจารณาเห็นว่า มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ
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ก็พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แต่หากว่าไม่ถูกต้องและ
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ก็อาจให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อนจึงจะ
อนุ ญ าต ส่ ว นกรณี ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ไม่ ถู ก ต้ อ งและไม่ อ าจแก้ ไ ขได้
ก็สามารถมีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ที่นั้นๆ ได้ แล้วแต่กรณี
๓.๒) อ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการ
ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ (ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ให้ราชการ
ส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการตามมาตรา
๓๒ (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ”
นอกจากการควบคุมด้วยมาตรการการอนุญาตแล้ว กฎหมาย
ยังให้อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก� ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตาม
เพื่อการก�ำกับมิให้ผู้ประกอบกิจการด�ำเนินกิจการโดยไม่ต้องด้วย
สุขลักษณะ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ชุมชน
ข้างเคียงได้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปนี้ อาจแยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ
(๑) การดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนิน
กิจการ ซึ่งหมายถึง สภาวการณ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการ ทัง้ ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
ของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครือ่ งมือ อุปกรณ์
ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
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(๒) มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึง ระบบ
ป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย ระบบการก�ำจัดมลพิษ ระบบการป้องกัน
การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งระบบการป้องกันตนเองของ
ผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าหรือ
ผู้ที่มารับบริการ ชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไป
ในการนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก�ำหนดขนาดของกิจการ
แต่ละประเภทที่ต้องการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของการด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพด้วย โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น ความเหมาะสมของ
สภาพพื้ น ที่ แ ละสภาวะความเป็ น อยู ่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี พ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย
ซึ่งการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
วิชาการของนักวิชาการสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อร่วมกันก�ำหนด
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และสภาวะทางสังคมของสังคมไทยด้วย ดังนั้น ราชการส่วน
ท้องถิน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการเรือ่ งนีค้ วรจัดตัง้ เป็นคณะท�ำงานร่วมกัน ระหว่าง
ราชการส่วนท้องถิ่นกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย
กองวิชาการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาต่างๆ และถ้าเป็นไปได้
ควรจะได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาหรือให้ความเห็นด้วย ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
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เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะ
ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่ อาจด�ำเนิน
การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่
กรณีที่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุผลพิเศษ ข้อบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๗ และเมื่ อ ด� ำ เนิ น การออกข้ อ บัญญัติท้องถิ่นแล้วให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการทราบและถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
๓.๓) อ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง ก�ำหนดว่า “ในการออก
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�ำหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาตปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้
ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอ�ำนาจก�ำหนดเงื่อนไขการ
ปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบกิจการเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้กำ� หนดในหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของลักษณะของกิจการนั้น ๆ เพื่อการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ซึ่งหลักเกณฑ์ทั่วไปตาม
มาตรา ๓๒(๒) มิได้กำ� หนดไว้ และมีผลให้ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั เงือ่ นไข
เฉพาะดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมี
ความผิดตามกฎหมาย
มาตรการข้างต้นนี้เป็นมาตรการที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ในกรณีทไี่ ม่สามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไปได้อย่างครอบคลุมลักษณะ
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ปั ญ หาของกิจการนั้น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้จึงนับว่าเป็นความรอบคอบของผู้ยกร่างกฎหมาย
ข้อสังเกต การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามหมวด ๗ เพือ่ ควบคุม
ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่เกี่ยวกับ
สัตว์ให้พจิ ารณาความสอดคล้องกับข้อบัญญัตทิ อี่ อกตามหมวด ๖ ด้วย
		
ปัญหาการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายหลายฉบับ
กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเป็นกิจการที่มิได้มีข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับขนาดของกิจการ
ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายโรงงานทีก่ ำ� หนดให้กจิ การทีม่ เี ครือ่ งจักรตัง้ แต่
๕ แรงม้าหรือมีคนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป เป็น “โรงงาน” ซึ่งต้องถูก
ควบคุมตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีทเี่ ป็นกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าข่ายโรงงานที่ท�ำการผลิตอาหาร ยังต้อง
ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย
ดังนั้น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
และเป็นกิจการที่ท�ำการผลิตอาหาร ก็ต้องขออนุญาตหรือแจ้งแล้วแต่
กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยอาหารด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารและ
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ที่จะมีผลต่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย
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แผนภูมิ ๒๒ แสดงระบบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อกิจ
การฯ ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

กำ�หนดรายชื่อกิจการฯ
ทีต่ อ้ งควบคุมในท้องถิน่
นั้นตามมาตรา ๓๒ (๑)

ราชการส่วนท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอำ�นาจออกข้อ
บัญญัติท้องถิ่น

กำ�หนดในใบอนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปตามมาตรา ๓๒ (๒)

กำ�หนดเงื่อนไขเฉพาะ
ตามมาตรา ๓๓

ต้องปฏิบัติ

ต้องปฏิบัติ

ที่ไม่เป็น
ลักษณะการค้า

ที่เป็นลักษณะ
การค้า

ประชาชน
ผู้ดำ�เนินกิจการตาม
มาตรา ๓๒ (๑)
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หมวด ๘
ตลาด สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
(๑) ความหมายและขอบเขต
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔ ได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้
๑.๑ ตลาด หมายถึง สถานทีซ่ งึ่ ปกติจดั ไว้ให้ผคู้ า้ ใช้เป็นทีช่ มุ นุม
เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมี
สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
มีการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอืน่ ด้วยหรือไม่กต็ าม และหมายความรวม
ถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�ำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�ำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจ�ำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�ำหนด
ดังนั้น ตลาดจึงเป็นสถานที่ชุมนุมของผู้ค้าผู้ขาย ซึ่งจะต้อง
เป็นการจ�ำหน่ายอาหารประเภทของสดของเสียง่ายเป็นส�ำคัญ กรณี
ตลาดโบ๊เบ๊ทขี่ ายเสือ้ ผ้าจึงไม่ใช่ตลาดในความหมายนี้ และจะเป็นตลาด
ประจ�ำหรือตลาดนัดเป็นครัง้ คราวก็ได้ แต่สำ� หรับซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
กลุ่มมินิมาร์ทนั้นไม่ถือว่าเป็นตลาด เพราะโดยทั่วไปจะมีเจ้าของ
คนเดียวเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจัดเป็น “สถานที่สะสมอาหาร”
๑.๒ สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใด ๆ ทีม่ ใิ ช่ทหี่ รือทางสาธารณะทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประกอบอาหารหรือ
ปรุงอาหารจนส�ำเร็จและจ�ำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ�ำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�ำหรับการบริโภค
ณ ที่นั้น หรือน�ำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
ดัง นั้น จึง กล่าวง่ายๆ ได้ว ่า สถานที่จ� ำหน่ายอาหารก็คือ
ร้านอาหารนั่นเอง ที่ส�ำคัญคือต้องเป็นร้านอาหารในที่เอกชนที่มิใช่ที่
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หรือทางสาธารณะ และต้องมีบริเวณเตรียมปรุงประกอบอาหาร ซึง่ จะ
มีที่รับประทานหรือไม่ก็ได้
๑.๓ สถานทีส่ ะสมอาหาร หมายถึง อาคาร สถานทีห่ รือบริเวณ
ใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้ส�ำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพ
เป็นของสด หรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง
น�ำไปท�ำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
สถานที่สะสมอาหารก็คือร้านขายของช�ำ ซึ่งต้องเป็นร้านขาย
ของช� ำ ในที่ เ อกชนที่ มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ ทางสาธารณะไม่ ว ่ า จะขายอาหาร
ประเภทใดก็ตาม ซึ่งผู้ซื้อต้องน�ำไปท�ำ ประกอบ ปรุงอีกครั้ง ดังนั้น
ประเภทซูปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท จึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้
(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๑ เรื่องตลาด
๒.๑.๑ ตามมาตรา ๓๔ กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้ง
ตลาดต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว จะเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ตลาด ก็ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะด�ำเนินการได้
เว้นแต่ เป็นการจัดตั้งตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่จัดตั้งตามอ�ำนาจหน้าที่ ไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�ำหนดเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องปฏิบัติเป็น
หนังสือก็ได้
๒.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับดูแลได้ในเรือ่ งต่อไปนี้ (ตามมาตรา ๓๕, มาตรา
๓๗)
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(ก) เรื่องเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับสิง่ ปลูกสร้างและสุขลักษณะ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ บริเวณขายสินค้า
อาคารโครงสร้าง บริเวณที่พักขยะมูลฝอย บริเวณที่จอดรถ ห้องส้วม
รวมทั้งข้อก�ำหนดเกี่ยวกับที่ตั้งที่เหมาะสม เป็นต้น
(ข) เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวาง
สิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการตลาด เช่น การจัด
หมวดหมู่ประเภทของอาหาร การจัดวางของที่แผง เป็นต้น
(ค) การก�ำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด ซึง่ ราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจก�ำหนดเวลาการปิดตลาด เพื่อให้มีเวลาในการเก็บกวาด
ท�ำความสะอาดก็ได้
(ง) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในตลาด การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย การ
ระบายน�ำ้ ทิ้ง บ่อดักไขมัน ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย การระบายอากาศ และ
การป้องกันเหตุร�ำคาญและการระบาดของโรคติดต่อ
(จ) เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร เพือ่ ให้ผขู้ ายของและผูช้ ว่ ย
ขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่
ขายของ สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล กล่ า วคื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ
มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จ�ำหน่าย ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และการ
รักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ น�้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ
		
ทั้ ง นี้ การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
ประกอบกิจการตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ใน
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
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กฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่ อาจด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�ำเป็น
หรือเหตุผลพิเศษ ข้อบัญญัตทิ ขี่ ดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนัน้ จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๗ และเมือ่ ด�ำเนินการ
ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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แผนภูมิ ๒๓ แสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องตลาด
ผู้จัดตั้งตลาด
กระทรวง ทบวง กรม

เอกชน
ต้องขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงขยาย/
ลดขนาดตลาด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องปฏิบัติตามข้อ
บัญญัติท้องถิ่น

ไม่ต้องขออนุญาต
แต่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเฉพาะที่แจ้ง
เป็นหนังสือ

ราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

มีอำ�นาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสร้าง
- การจัดสถานที่การวางสิ่งของ
- การรักษาความสะอาด
- การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน�ำ้ ทิ้ง
- การป้องกันเหตุร�ำคาญและการระบาดของโรค
- สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
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๒.๒ เรื่องสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
๒.๒.๑ ตามมาตรา ๓๘ กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องการจัดตั้ง
สถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร ต้องขออนุญาตและต้องแจ้งไว้ดังนี้ คือ
(ก) กรณีทจี่ ดั ตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายหรือสะสมอาหารทีม่ ี
พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ข) กรณีที่จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ ความหมายของการอนุญาตกับการ
แจ้งจะได้ชี้แจงในบทที่ ๕ ต่อไป
๒.๒.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับ ดูแลสถานที่จ�ำหน่ายหรือ
สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งได้ดังนี้
(ก) ก�ำหนดประเภทของสถานทีจ่ ำ� หน่าย/สะสมอาหาร
ตามประเภทของอาหาร หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบ หรือ
ตามวิธีการจ�ำหน่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการก�ำหนดสุขลักษณะของ
แต่ละประเภทรวมทั้งการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
(ข) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้และดูแล
รั ก ษาสถานที่ แ ละสุ ข ลั ก ษณะของบริ เ วณที่ ใ ช้ จ� ำ หน่ า ยอาหาร
(บริเวณที่วางอาหารเพื่อขายหน้าร้าน) ที่จัดไว้ส�ำหรับบริโภคอาหาร
(ที่รับประทานอาหาร) ที่ใช้ท�ำประกอบ ปรุงอาหาร (บริเวณครัว) และ
ที่ใช้สะสมอาหาร บริเวณห้อง/ที่เก็บอาหาร วัตถุดิบของร้าน
(ค) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ร�ำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ เช่น การก�ำหนดให้มรี ะบบการระบาย
ควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร (เช่น ปล่องระบายควันที่มีพัดลมดูด)
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ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รวมทั้งระบบการ
เฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร เช่น การเก็บตัวอย่างอาหาร หรือสวอป
ภาชนะอุปกรณ์เพือ่ ทดสอบการปนเปือ้ นของอาหารเป็นประจ�ำ เป็นต้น
(ง) ก�ำหนดเวลาจ�ำหน่ายอาหาร ถ้าราชการส่วนท้องถิน่
เห็นเป็นการจ�ำเป็นเพือ่ การควบคุมสุขลักษณะหรือเพือ่ การป้องกันโรค
ติดต่อ ก็กำ� หนดเวลาจ�ำหน่ายอาหารของสถานทีจ่ ำ� หน่าย/สะสมอาหารได้
(จ) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้จ�ำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงและผู้ให้บริการ หมายถึง สุขวิทยาส่วน
บุคคลในเรื่องการแต่งกาย สุขนิสัยเกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ตลอดจนการตรวจสุขภาพร่างกายประจ�ำปีเพือ่ ป้องกันมิให้เป็น
พาหะของโรค
		
(ฉ) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะของอาหาร
กรรมวิธีการจ�ำหน่าย ท�ำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
เช่น วิธีการล้างท�ำความสะอาดผักสด การหีบห่ออาหาร การปกปิด
อาหารปรุงส�ำเร็จเพือ่ ป้องกันแมลงวัน การใช้เขียงไม่ปะปนกันระหว่าง
อาหารดิบกับอาหารสุก การห้ามมิให้น�ำอาหารเหลือค้างมาจ�ำหน่าย
ในวันต่อไป เป็นต้น
(ช) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะของภาชนะ
อุปกรณ์ น�ำ้ ใช้และของใช้อนื่ ๆ เช่น ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับภาชนะอุปกรณ์
ที่ควรใช้หรือห้ามใช้ การท�ำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้และการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งระบบน�้ำใช้ เป็นต้น
		
ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมสถานที่
จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะ
ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิน่ อาจด�ำเนินการ
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แก้ไขหรือปรับปรุงข้อบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณี
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น หรื อ เหตุ ผ ลพิ เ ศษ ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎกระทรวงนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๗ และเมื่ อ ด� ำ เนิ น การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป
ข้อสังเกต
โทษที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับตลาดใน
ข้อ (ก) และ (ง) และเกี่ยวกับสถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร ข้อ (ข)
และ (ค) จะมีโทษสูงคือ จ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ส่วนการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นในข้ออื่นจะมี
โทษปรับสถานเดียวคือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดในบทที่ ๖)
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แผนภูมิ ๒๔ แสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องสถานที่จำ�หน่าย/สะสมอาหาร
กรณี ที่ มี พื้ น ที่ เ กิ น ๒๐๐ ตร.ม.
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ผู้จัดตั้งสถานที่
จำ�หน่าย/สะสม
อาหาร

ต้องขออนุญาต

กรณี ที่ มี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น ๒๐๐ ตร.ม.
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ต้องแจ้ง

ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ที่ตั้ง การใช้สถานที่
- อาหาร กรรมวิธีการปรุง ท� ำ
จ�ำหน่าย เก็บ สะสม
- สุขวิทยาส่วนบุคคล
- ภาชนะอุปกรณ์นำ�้ ใช้ และของใช้
- การป้องกันเหตุร�ำคาญและการ
ระบาดของโรค
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หมวด ๙
การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๑) ความหมายและขอบเขต
โดยทีม่ าตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความเฉพาะค�ำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง
สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ จึงครอบคลุมพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ ถนน
หนทาง ทางเท้าและทางน�้ำ ที่ประชาชนสัญจรไปมาตามปกติ
ส�ำหรับค�ำว่าสินค้ามิได้มคี วามหมายเฉพาะไว้ จึงน่าจะหมายถึง
ข้าวของ วัสดุทุกชนิด ที่น�ำมาขาย จ�ำหน่ายได้ ซึ่งรวมทั้งอาหารและ
น�ำ้ ดื่ม น�้ำแข็งด้วย หรือกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ หาบเร่ แผงลอย
ที่ จ� ำ หน่ า ยในที่ ห รื อ ทางสาธารณะนั่ น เอง เพราะกฎหมายระบุ ว ่ า
ผู้จ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ�ำหน่าย
โดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินค้าในทีห่ นึง่ ทีใ่ ดเป็นปกติ หรือเร่ขาย ถือว่า
เป็นการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๒) การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๑ กฎหมายได้กำ� หนดให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหน้าทีค่ วบคุม
ดูแลทีห่ รือทางสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ ไป ตาม
มาตรา ๔๑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นส�ำคัญ การที่จะ
อนุญาตให้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าในพืน้ ทีใ่ ด จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
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๒.๒ กฎหมายจึงบังคับให้ผู้ที่จ� ำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ไม่วา่ จะเป็นการจ�ำหน่ายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธกี ารจ�ำหน่าย และสถานทีท่ จี่ ะจัดวางสินค้า และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ทีเ่ ห็นสมควรในใบอนุญาตก็ได้ (ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง) ทัง้ นีเ้ พราะ
การจ�ำหน่ายสินค้าแต่ละประเภท โดยเฉพาะเรื่องอาหาร น�้ำดื่ม จะมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ง่าย และเกี่ยว
พันกับลักษณะวิธกี ารขายประเภทสินค้า ลักษณะวิธกี ารจ�ำหน่าย หรือ
สถานที่จัดวางสินค้า ซึ่งจะมีผลต่อการระบาดของโรคได้ง่ายด้วย
ในการเปลี่ ย นแปลงประเภทลั ก ษณะวิ ธี ก ารหรื อ สถานที่
จ�ำหน่ายสินค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้จดแจ้งใน
ใบอนุญาตต่อไป (มาตรา ๔๑ วรรคสี่)		
๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ กฎหมายยั ง ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ� ำ นาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๔๓ ดังนี้
(ก) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้จ�ำหน่ายหรือผู้ช่วยจ�ำหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธี
การจ�ำหน่าย ท�ำ ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�ำ้ ใช้และของใช้ต่างๆ
(ข) หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันการปนเปื้อนกรณีที่จ�ำหน่ายอาหาร
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(ค) ก�ำหนดเวลาส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้า ทัง้ นีเ้ พราะ
การจ�ำหน่ายในทีส่ าธารณะหรือบนทางเท้า บนถนนหนทาง อาจจ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดเวลาให้จ�ำหน่ายได้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความ
สะอาด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรด้วย
(ง) ก�ำหนดการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อการรักษาความ
สะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันเหตุรำ� คาญ
และโรคติดต่อ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อก�ำหนดที่กฎหมายให้อำ� นาจในการควบคุม
นั้น ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับข้อก�ำหนดในเรื่องสถานที่จ�ำหน่ายหรือ
สะสมอาหาร แต่ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดระเบียบการจ�ำหน่ายสินค้า
ไว้ดว้ ย และกรณีทเี่ ป็นสินค้าประเภททีอ่ าจก่ออันตรายต่อสุขภาพหรือ
เป็นเหตุรำ� คาญได้ เช่น การจ�ำหน่ายวัตถุระเบิดประเภทพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ
หรือประเภทเชื้อเพลิง น�้ำมัน ไฟแช็ค หรือสินค้าประเภทที่ท�ำให้เกิด
เสียงดัง เป็นต้น ซึ่งก็สามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติเพื่อการ
ป้องกันได้ ทัง้ นี้ การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ ราชการส่วนท้องถิน่ ควร
พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์โดยไม่ขดั กับข้อกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สินค้าแต่ละประเภทด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นต้น
๒.๔ นอกจากนี้ กฎหมายยั ง ให้ อ� ำ นาจแก่ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรในการประกาศเขต
ได้ดังนี้
(ก) ก�ำหนดให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว
- เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
		
ซึ่งหมายถึงว่าผู้ใดขายสินค้าหรือซื้อสินค้าในเขตดังกล่าวมีความผิด
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- เป็นเขตที่ห้ามจ�ำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท เช่น ในพื้นที่ที่สกปรกมีฝุ่นละอองมากก็อาจก�ำหนดให้ห้าม
ขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มได้
- เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าตามก�ำหนดเวลา เช่น
		
เวลาที่การจราจรหนาแน่น ก็อาจห้ามขายได้
- เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ�ำหน่าย
		
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการจ�ำหน่าย ณ บริเวณนั้น เช่น ในบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำ ล�ำคลอง
อาจก�ำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้จ�ำหน่ายอาหารทิ้งน�้ำเสียหรือขยะมูลฝอย
หรือเศษอาหารลงแม่นำ�้ ล�ำคลองโดยตรง หรือก�ำหนดให้ผเู้ ร่ขายอาหาร
บางชนิดไม่ตกั แบ่งบรรจุถงุ พลาสติกขณะเร่ขาย แต่ให้บรรจุให้เรียบร้อย
จากที่ผลิตเลยก็ได้ เป็นต้น
		
(ข) การก� ำ หนดเขตดั ง กล่ า วตาม (ก) จะต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�ำการของราชการส่วนท้องถิ่น และ
บริเวณทีจ่ ะก�ำหนดเขต โดยต้องก�ำหนดวันทีจ่ ะบังคับไว้แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ
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แผนภูมิ ๒๕ แสดงการควบคุมเรื่องการจำ�หน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะของราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้จำ�หน่าย
สินค้าในที่/ทาง
สาธารณะ

ต่อ

ต้องขออนุญาต

ถ้าต้อง
เปลี่ยนแปลง

- ชนิด/ประเภทสินค้า
- ลักษณะวิธีการจำ�หน่าย
- สถานที่จัดวางสินค้า
- เงื่อนไขอื่น ๆ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องแจ้ง

มีอำ�นาจ
(ด้วยความเห็น
ชอบของเจ้า
พนักงานจราจร)

ราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติตาม

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
สุขลักษณะเกี่ยวกับ
- ผูจ้ ำ� หน่าย/ผูช้ ว่ ยจ�ำหน่าย
สินค้า/ผู้เร่ขาย
- กรรมวิธีการท�ำ จ�ำหน่าย
เก็บ/สะสม ภาชนะ น�ำ้ ใช้
- การวาง/เร่ขาย
- เวลาการจ�ำหน่าย

ประกาศเขต
- เขตห้ามจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดย
เด็ดขาด
- เขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าบางชนิด/
บางประเภท
- เขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าตามก�ำหนด
เวลา
- เขตห้ า มจ� ำ หน่ า ยลั ก ษณะใด/มี
เงื่อนไขในการจ�ำหน่ายบริเวณนั้น

การประกาศต้องปิดที่สำ� นักงานฯ
และบริเวณที่ก�ำหนดเป็นเขตและ
ต้องระบุวันบังคับโดยไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ
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บทที่ ๕
การออกใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจ้ง
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
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การออกใบอนุญาต
จากบทที่ ๔ เราจะเห็นได้วา่ กฎหมายได้ก�ำหนดให้กจิ การหลาย
ประเภทที่ผู้ที่จะด�ำเนินการจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่ อ นด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป็ น กิ จ การที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อสาธารณชน เช่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายประเภทที่
อาจก่อให้เกิดเสียง เขม่า ควันหรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อชุมชน
ข้างเคียงหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน บางประเภทก็อาจก่อให้เกิดน�ำ้ เสีย กลิน่ เน่าเหม็น
รวมทั้ งมลพิษอื่น ๆ ที่เ ป็นอัน ตรายต่อสุขภาพ หรือกิจ การตลาด
ร้านอาหาร และหาบเร่ แผงลอยจ�ำหน่ายอาหารก็เป็นกิจการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของประชาชน
ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตลาดยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านขยะมูลฝอยและน�้ำเสียอีกด้วย นี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่ง
อีกประการหนึง่ ก็เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้กจิ กรรมต่าง ๆ เหล่านี้
เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
รวมทั้งระบบป้องกันหรือบ�ำบัดของเสียและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
เป็นต้น ก่อนที่จะอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
หรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อน ร�ำคาญ หรือ
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ในการออกใบอนุญาตส�ำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ ดังกล่ า ว
พระราชบัญญัติฯ ได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
๑. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออก รวมทั้ง
การต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ซึ่งหมายความว่า ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจที่จะก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการขอและ
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การออกใบอนุญาตได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
๒. ผูป้ ระกอบการจะต้องยืน่ ค�ำขอใบอนุญาตก่อนด�ำเนินกิจการ
หรือก่อนวันหมดอายุต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๕๕
๓. เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของค�ำขอ
- ถ้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดใน
คราวเดียวกัน นับแต่วันได้รับค�ำขอ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
- กรณีทจี่ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องส่งคืนค�ำขออนุญาต ให้คนื ค�ำขอพร้อม
ทั้ ง แจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ขภายใน ๑๕ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ขอ ตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
- ถ้าสมบูรณ์ ถูกต้อง ให้ด� ำเนินการตรวจสุขลักษณะของ
สถานประกอบการ ซึ่งหากพบว่าถูกสุขลักษณะให้ด�ำเนินการออก
ใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ได้รบั ค�ำขอตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง
- ถ้าจะไม่อนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับค�ำขอ ตามมาตรา ๕๖
วรรคสอง
- ในกรณีทจี่ �ำเป็นอาจจะขยายเวลาในการออกใบอนุญาตหรือ
มีคำ� สั่งไม่อนุญาตได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รบั ค�ำขอทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ โดยต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจำ� เป็นแต่ละครัง้ ด้วย ตามมาตรา ๕๖ วรรคท้าย และท�ำส�ำเนาแจ้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ทุก ๗ วัน
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข มีอ�ำนาจตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ในการ
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ออกประกาศก�ำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�ำเนินการก่อนการพิจารณา
ออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและความสบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตกิจการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย
๕. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุ ๑ ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้น ตามมาตรา ๕๕ ดังนั้น
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งก�ำหนดให้หมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม นั้นก็จะมีผลเหมือนเดิม
ไม่เปลีย่ นแปลง เพราะเมือ่ ต่ออายุใบอนุญาตคือ ๑ มกราคม ก็จะมีอายุ
ถึง ๓๑ ธันวาคม เช่นเดิม ส่วนกิจการที่ขออนุญาตจัดตั้งใหม่ก็จะต้อง
นับวันหมดอายุของใบอนุญาตเมือ่ ครบ ๑ ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
ทัง้ นี้ การนับอายุใบอนุญาตซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งมายืน่ ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับช�ำระค่าธรรมเนียมในวัน
เดียวกัน ให้นบั อายุตอ่ จากวันหมดอายุของใบอนุญาตฉบับเดิม ไม่ใช่วนั
ที่มาขอต่ออายุและช�ำระค่าธรรมเนียม โดยใบอนุญาตจะมีจ�ำนวน
วันไม่เกิน ๑ ปี และวันหมดอายุจะต่อเนื่องเป็นวันเดียวกันทุกปี
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ตาราง ๕ แสดงตัวอย่างการนับวันในการต่ออายุใบอนุญาต
วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(รายใหม่)

วันที่มายื่นขอต่อ วันที่ออกใบอนุญาต
อายุใบอนุญาตและ
(รายต่อ)
ชำ�ระค่าธรรมเนียม

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อสังเกต
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตฯิ นี้ ได้กำ� หนดระยะเวลาทีแ่ น่นอน
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนผูป้ ระกอบกิจการต่าง ๆ กล่าวคือจะได้ทราบขัน้ ตอนระยะเวลา
ที่ ชั ด เจนและอี ก ด้ า นหนึ่ ง เพื่ อ จะได้ ไ ม่ ถู ก กลั่ น แกล้ ง หรื อ ดึ ง เรื่ อ ง
การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยืดเยื้อเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อันมิชอบได้
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แผนภูมิ ๒๖ แสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาต
กรณีที่จำ�เป็น ให้คืนคำ�ขอและ
แจ้งความไม่ถูกต้อง/ความไม่
สมบูรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายใน ๑๕ วัน

(๑) ผู้ประกอบการยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาต/
คำ�ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมหลักฐาน
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำ�หนดต่อ จพถ.
(๒) จพง. ท้องถิ่น พิจารณาคำ�ขอ
และตรวจเอกสารภายในวันทีร่ บั คำ�ขอ

กรณีไม่สมบูรณ์

แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ครบถ้วน/
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน

กรณีถูกต้อง
(๓) จพง.ท้องถิ่นมอบให้ จพส.
ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ

เมื่อแก้ไขถูกต้อง

กรณีไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
คืนคำ�ขอ

ต้องด้วยสุขลักษณะ
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
(ม.๕๔ ว.๒)

ไม่ต้องด้วยสุขลักษณะ

ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
(ขยายได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน)

(๔) จพง.ท้องถิ่นออกใบ
อนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
(ม.๕๔ ว.๒)

(๔) จพง.ท้องถิ่นมีคำ�สั่งไม่อนุญาต/
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ก�ำหนดให้กจิ การประเภทสถานทีจ่ �ำหน่ายอาหารและสะสมอาหารทีม่ ี
พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่
ต้องขออนุญาต กล่าวคือ เพียงแต่แจ้งก็สามารถด�ำเนินกิจการได้เลย
และเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะตรวจสอบค�ำขอและออกหนังสือรับรองการ
แจ้งไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็น “มาตรการก�ำกับ
ดูแล” ทั้งนี้ เพราะสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีนโยบายที่
จะลดบทบาทการควบคุมของรัฐ ให้เป็นแบบก�ำกับดูแล คือให้เอกชน
มีโอกาสประกอบกิจการโดยสุจริตได้อสิ ระมากขึน้ โดยรัฐจะไปติดตาม
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในภายหลัง ซึง่ กฎหมายได้กำ� หนดถึงวิธกี าร
และขั้นตอนการแจ้งและออกหนังสือรับรองการแจ้งไว้ดังนี้
๑. ผูป้ ระกอบการตามมาตรา ๓๘ ทีม่ พี นื้ ทีไ่ ม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดของ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแก่ผู้แจ้ง เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการประกอบกิจการได้ในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้รบั หนังสือรับรอง
การแจ้งตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องของการแจ้ง
		
- กรณีที่การแจ้งถูกต้อง ต้องออกหนังสือรับรองการ
แจ้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม
		
- กรณีทกี่ ารแจ้งไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๗ วันท�ำการนับแต่วันได้รับแจ้ง
เพื่อแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้
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รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่ง
ให้การแจ้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน ๗ วันท�ำการ
ตามมาตรา ๔๘ วรรคท้าย
๔. ผู้ประกอบการที่แจ้งตามมาตรา ๔๘ แล้ว ประสงค์จะเลิก
หรือโอนกิจการให้แก่บคุ คลอืน่ ให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบด้วย
แผนภูมิ ๒๗ แสดงขั้นตอนการแจ้งและออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ผู้แจ้งต้องแจ้งต่อ จพง. ท้องถิ่น ตาม
แบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำ�หนด
จพง. ท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งทันที
จพง. ท้องถิ่นตรวจสอบคำ�ขอ
กรณีถูกต้อง
จพง.ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ภายใน ๗ วันทำ�การ นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติ
ถูกต้อง/นับตั้งแต่วันที่แจ้งเป็นไปโดย
ถูกต้อง
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ต้องแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไข
ภายใน ๗ วันทำ�การ
นับตั้งแต่ได้รับคำ�ขอ
ถ้าแก้ไข
ภายใน ๗ วันทำ�การ

ถ้าไม่แก้ไข
ภายใน ๗ วันทำ�การ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล
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นอกจากนี้กฎหมายยังได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการนั้น ตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย
ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญให้ยนื่ ค�ำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น
ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๐
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จากบทบัญญัตมิ าตรา ๕ ได้กำ� หนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข มีอ�ำ นาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ซึง่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ใน ๓ กรณี คือ
(ก) ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขนและก�ำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)
(ข) ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ (กิจการ
เก็บ ขน ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่ท�ำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ) มาตรา ๓๓ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ) มาตรา ๓๔ (การจัดตั้งตลาด) มาตรา ๓๘ (สถานที่จ�ำหน่าย
หรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร) มาตรา ๔๑
(การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
(ค) ค่ า ธรรมเนี ย มในการออกหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ตาม
มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๖๕ (สถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
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นอกจากนี้กฎหมายยังได้กำ� หนดไว้ดังนี้
ผูท้ ตี่ อ้ งขอใบอนุญาตหรือต้องแจ้งตามพระราชบัญญัตนิ ี้ มีหน้าที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก�ำหนด (มาตรา ๖๕) แต่อัตราค่าธรรมเนียมจะก�ำหนดเกินอัตรา
ในกฎกระทรวงไม่ได้ (มาตรา ๖๓) และกรณีที่ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียม
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก ๒๐% ของ
จ�ำนวนเงินที่ค้างช�ำระ (มาตรา ๖๕)
ดังนัน้ ราชการส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นจะต้องออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น
(๑) ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้ ง และการให้ บ ริ ก ารในการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้
ให้ราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบริบทของพื้นที่ท้องถิ่นตนด้วย
(๒) ต้องก�ำหนดเวลาของการช�ำระค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
กิ จ การที่ ต ้ อ งแจ้ ง เพราะหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ไม่ มี ก ารต่ อ อายุ
ซึ่งแตกต่างจากใบอนุญาตที่มีอายุ ๑ ปี เมื่อมาต่ออายุกิจการจะมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมทุกปี และการก�ำหนดเวลาดังกล่าว จะท�ำให้รู้ว่าต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาเมื่อไร
ตามมาตรา ๖๔ กฎหมายก�ำหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ
เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบเมื่อมีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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และกรณี ที่ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม ค้ า งช� ำ ระ
ค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่ า ๒ ครั้ ง หมายถึ ง การไม่ ช� ำ ระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเป็นครั้งที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่ง
ให้ผนู้ นั้ หยุดการด�ำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ� ำ นวนตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ปกติ ก ารค้ า งช� ำ ระ
ค่ า ธรรมเนี ย มส� ำ หรั บ กิ จ การที่ ต ้ อ งขอใบอนุ ญ าตซึ่ ง ต้ อ งต่ อ อายุ
ใบอนุญาตทุกปี มักจะไม่เกิดขึ้น แต่กิจการที่ต้องแจ้งอาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะกฎหมายมิได้ก�ำหนดให้ต้องต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
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บทที่ ๖
มาตรการควบคุมและบทก�ำหนดโทษ
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มาตรการควบคุม
จากบทที่ ๔ เราได้กล่าวถึงมาตรการควบคุมของราชการส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละเรื่องไว้แล้ว ในบทนี้จึงขอสรุป
มาตรการควบคุมในภาพรวมตามพระราชบัญญัติไว้ดังนี้
(๑) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด�ำเนินการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตไิ ด้ให้อำ� นาจไว้ เพือ่
ใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ เพราะถือว่าเป็นกฎหมายของท้องถิ่นที่ประชาชน
และผู้ประกอบกิจการในเขตท้องถิ่นนั้นต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในกระบวนการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นจะมีขั้นตอนดังนี้
		 (๑.๑) การยกร่าง ผู้มีอ�ำนาจในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ได้แก่ ๑) ฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งแต่
๒ คนขึ้นไป ๓) ประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้นรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ สามารถพิจารณายกร่างและเสนอต่อสภาท้องถิน่ ได้
		 (๑.๒) การพิจารณา เป็นอ�ำนาจของ “สภาท้องถิ่น” ได้แก่
สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นโดยเสียงข้างมาก โดยต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ คือ
วาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระให้ความเห็นชอบ
		 (๑.๓) การอนุ มั ติ เป็ น อ� ำ นาจขององค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ลตาม
กฎหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดส� ำหรับกรณีร่างจากสภาเทศบาล
สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอ�ำเภอส�ำหรับ
กรณีร่างจากสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งจะพิจารณาถึงความชอบ
ด้วยกฎหมายในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กล่าวคือ ออกโดยมีกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้หรือไม่ หรือออกเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดให้อ�ำนาจ
หรือไม่ หรือร่างทีเ่ สนอเป็นไปตามแบบทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่ หากถูก
ต้องก็จะอนุมัติให้ประกาศใช้บังคับต่อไป หากเห็นว่าไม่ถูกต้องก็เสนอกลับ
ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเสียใหม่ได้
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		 (๑.๔) การประกาศใช้ เมือ่ ร่างกฎหมายท้องถิน่ ได้ผา่ นขัน้ ตอน
ต่าง ๆ จนได้รับการอนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้ น ก็ ต ้ อ งลงนามและน� ำ ไปประกาศ โดยกฎหมายจะก� ำ หนดให้ ต ้ อ ง
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะ
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาที่ได้ปิดประกาศแล้วตามจ�ำนวน
วันที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ�ำนวนวันที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ เช่น ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ส�ำหรับเขตเทศบาล หรือไม่น้อยกว่า ๓ วันส�ำหรับเขตเมืองพัทยา ส่วน
ส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนต�ำบล กฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
		 เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้นย่อมมีผลใช้บังคับ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งประชาชนและผู้ประกอบ
กิจการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเหล่านัน้ ในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมายท้องถิน่
(๒) การควบคุมกิจการที่ต้องขอใบอนุญาต
		 (๒.๑) การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึง่ เป็น
มาตรการที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งได้กล่าวเหตุผล
ไว้แล้วในบทที่ ๕ การออกใบอนุญาต
		 (๒.๒) การต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต เป็นมาตรการที่จะ
ตรวจสอบว่ากิจการดังกล่าวยังคงมีสภาพทีถ่ กู ต้องและสมบูรณ์ทจี่ ะไม่กอ่ ให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นมาตรการการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี
		 (๒.๓) การสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงและให้หยุดด� ำเนินการ
เป็นมาตรการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ด�ำเนิน
กิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก็สามารถใช้มาตรการออกค�ำสั่งให้หยุดด�ำเนินกิจการนั้นเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้มาตรการการสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตาม (๒.๔) ก็ได้
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		 (๒.๔) การสัง่ พักใช้ใบอนุญาต เป็นมาตรการควบคุมผูท้ ไี่ ด้รบั
อนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ� ำ นาจสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตได้ ภ ายในเวลา
ทีเ่ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา ๕๙) ซึง่ หมายความว่าต้องหยุด
กิจการเป็นการชั่วคราวนั่นเอง
		 (๒.๕) การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นมาตรการที่จะมิให้
ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตได้ประกอบกิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี กล่าวคือ
หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
					 (ก) การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ (๒.๓)
ข้างต้น และเหตุนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือสภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
					 (ข) กรณีทเี่ คยถูกพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่ ๒ ครัง้ ขึน้ ไป
และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้อีก หมายถึงว่า เมื่อต้องถูกสั่งพักใช้ครั้งที่ ๓
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้หรือจะยังคงสั่งพักใช้อีกก็ได้
					 (ค) กรณีที่ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่าเป็นกรณีที่ผู้ด�ำเนินกิจการไม่ยอม
รับผิดเป็นเหตุให้ตอ้ งด�ำเนินการทางศาล และเมือ่ ศาลพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าผิด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามมาตรา ๖๐
ซึ่ง ตามมาตรา ๖๒ ผู้ที่ถูกเพิก ถอนจะขอรับใบอนุญ าตส� ำ หรั บกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนด ๑ ปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน
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แผนภูมิ ๒๘ แสดงมาตรการควบคุมสำ�หรับกิจการที่ต้องขอใบอนุญาต
(๑) ต้องขอใบอนุญาต
ผู้ประกอบกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) ต้องขอต่ออายุใบอนุญาต

(๓) ต้องปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เงื่อนไขในใบอนุญาต
ถ้าไม่ปฏิบัติ
จพง.ท้องถิ่น
มีอำ�นาจ

สั่งให้แก้ไขปรับปรุงได้ (ม.๔๕)
ถ้าไม่แก้ไข
สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็น
สมควรแต่ต้องไม่เกิน
๑๕ วัน (ม.๕๙)
สั่งเพิกถอน ในกรณี
ใบอนุญาตได้
(ม.๖๐)

สั่งให้หยุดดำ�เนิน
กิจการชั่วคราว
ได้ (ม.๔๘)

ถูกพักใช้แล้ว ๒ ครัง้
และถูกพักใช้อีก
ต้องคำ�พิพากษาว่าผิด
เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพ

ผู้ถูกเพิกถอนห้ามทำ�
กิจการนั้นจนกว่าจะ
พ้น ๑ ปี
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		 (๓) การควบคุมกิจการที่ต้องแจ้ง
				 (๓.๑) การสั่งให้หยุดหรือห้ามด�ำเนินการ กรณีไม่แจ้ง
		 กรณีที่ผู้ด�ำเนินกิจการที่ต้องแจ้ง แต่มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษเพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด�ำเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
มาแล้วครั้งหนึ่ง และยังฝ่าฝืนเช่นนั้นอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินกิจการจนกว่าจะด�ำเนินการแจ้ง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก
ให้มอี ำ� นาจสัง่ ห้ามการด�ำเนินกิจการนัน้ ไว้ตามเวลาทีก่ ำ� หนด แต่ตอ้ งไม่เกิน
๒ ปี (มาตรา ๕๒)
				 (๓.๒) การสั่งให้หยุดกรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
				 ให้ดูรายละเอียดในข้อ (๔) ต่อไป
(๔) การควบคุมกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง
โดยทีม่ าตรา ๔๕ ระบุวา่ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูด้ ำ� เนินการใด ๆ ตาม
ทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ ครอบคลุมทุกกิจการทัง้ ทีต่ อ้ งขอหรือไม่ตอ้ ง
ขอใบอนุญาต (เพราะเหตุทมี่ ไิ ด้ทำ� เป็นการค้า) หรือกิจการทีต่ อ้ งแจ้งปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
สั่งให้ผู้ด�ำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้
ถ้าผู้ด�ำเนินกิจการนั้นไม่แก้ไข หรือถ้าการด�ำเนินกิจการนั้น จะก่อ
ให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินกิจการนั้นไว้
ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ และค�ำสัง่ ให้แก้ไขนัน้ ให้กำ� หนดระยะเวลาทีจ่ ะ
ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีคำ� สั่งให้หยุดด�ำเนินกิจการทันที (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)

136

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนภูมิ ๒๙ แสดงมาตรการการควบคุมกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง
ต้องปฏิบัติตาม
ผู้ประกอบกิจการ
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำ�นาจ
กรณีปกติ
สั่งให้แก้ไข/ปรับปรุง
ภายในกำ�หนดเวลาแต่
ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน

- พระราชบัญญัติ
- กฎกระทรวง
- ประกาศกระทรวง
- ข้อบัญญัติท้องถิ่น
- คำ�สั่งของ จพถ.

กรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
ถ้าผู้ประกอบการ
ไม่แก้ไข

สั่งให้หยุดกิจการทันที
เป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะปราศจากอันตรายนั้น

(๕) วิธีการออกค�ำสั่ง
ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๑ ได้ก�ำหนดไว้ว่า การออกค�ำสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการสั่งหยุด/ห้ามด�ำเนินกิจการ หรือสั่งพักใช้/
เพิกถอนใบอนุญาต ต้องท�ำเป็นหนังสือแจ้งผูถ้ กู สัง่ กรณีไม่พบหรือไม่ยอมรับ
ค�ำสัง่ ให้สง่ ค�ำสัง่ โดยทางไปรษณียต์ อบรับหรือให้ปดิ ค�ำสัง่ นัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผย
เห็นได้งา่ ย ณ ภูมลิ ำ� เนาหรือส�ำนักท�ำการงานของผูน้ นั้ และให้ถอื ว่าผูน้ นั้ ได้
รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึงหรือวันปิดค�ำสั่งแล้วแต่กรณี
โดยค�ำสัง่ ทางปกครองทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ สามารถออกได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่
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- ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารนัน้ จัดการแก้ไข เปลีย่ นแปลง
รือ้ ถอนอาคาร หรือ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดซึง่ ต่อเนือ่ งกับอาคารทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ�ำเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
ให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึง่ ก�ำหนดให้ตามสมควร (มาตรา ๒๑)
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระออกจากอาคารนัน้ หรือให้จดั สิง่ ของเหล่านัน้ เสียใหม่ เพือ่ มิให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก�ำจัดสัตว์ซึ่งเป็น
พาหะของโรคภายในเวลาที่ก�ำหนดให้ตามสมควร (มาตรา ๒๒)
- ให้บคุ คลซึง่ เป็นต้นเหตุหรือเกีย่ วข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุรำ� คาญนัน้ ระงับหรือป้องกันเหตุรำ� คาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง)
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�ำคาญภายใน
เวลาอันสมควร (มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง)
- ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญนั้นแล้ว (มาตรา ๒๘ วรรคสาม)
- ให้ผู้ด�ำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้า
ผูด้ ำ� เนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด�ำเนินกิจการนัน้ จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
ให้ผนู้ นั้ หยุดด�ำเนินกิจการนัน้ ไว้ทนั ทีเป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะเป็นทีพ่ อใจ
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา ๔๕)
- กรณีทเี่ จ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จะกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน หรือ
อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน สามารถออกค�ำสั่งให้
ผูก้ อ่ เหตุระงับ แก้ไข หรือด�ำเนินการใด ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร (มาตรา ๔๖ วรรคสอง)
จากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
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- ให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�ำเนินการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้สั่งห้ามการด�ำเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก�ำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี (มาตรา ๕๒)
- ให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�ำนวน (มาตรา ๖๕ วรรคสอง)
- ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล (มาตรา ๔๘ วรรคห้า)
- ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของท้องถิ่น (มาตรา ๕๖)
- พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาทีเ่ ห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
(มาตรา ๕๙)
- เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๖๐)
บทก�ำหนดโทษ
ในบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้ที่อาจกระท� ำความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้มีความเกรงกลัวกฎหมาย อันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปรับปรุงทัง้ การก�ำหนดโทษปรับให้สงู ขึน้ และวิธดี ำ� เนินคดี
กล่าวคือ
๑. การก�ำหนดโทษให้สงู ขึน้ ๕ เท่า เช่น จากเดิมให้ระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท แก้ไขเป็นโทษปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท และมีโทษจ�ำคุก
สูงสุดไม่เกิน ๑๒ เดือนหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ และมีโทษปรับรายวันสูงสุดไม่เกิน
สองหมื่ น ห้ า พั น บาทอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทของความผิ ด ดั ง
รายละเอียดตามตารางโทษตามความผิดในมาตราต่างๆ
๒. การเปรียบเทียบคดีจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ท�ำหน้าที่
กลั่นกรองคดีความผิดต่าง ๆ ว่าควรจะส่งฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่ โดยหาก
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เห็นว่าผู้กระท�ำความผิดไม่ควรได้รับโทษถึงจ�ำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง
ก็ ส ามารถเปรี ย บเที ย บปรั บ ได้ (มาตรา ๘๕ วรรคสอง) นอกจากนี้
คณะกรรมการเปรียบเทียบยังสามารถให้อำ� นาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือ
ผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้มีอำ� นาจเปรียบเทียบส�ำหรับความผิด
ทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดทีม่ โี ทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๘๕ วรรคสาม)
และเมื่อผู้กระท�ำความผิดได้ชำ� ระค่าปรับแล้ว คดีก็เป็นอันเลิกกัน
๓. กรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำผิดนั้นเกิดจาก
การสั่งการ การกระท�ำ หรือการละเว้นโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลนั้นจะได้รับโทษตามความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘๔/๑) ทั้งนี้
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเป็นการกระท�ำผิดตามมาตราใดในพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ อาจได้
รับโทษปรับ จ�ำคุก หรือทั้งจ�ำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
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ตาราง ๖ แสดงโทษตามความผิดในมาตราต่าง ๆ
ระวางโทษ

มาตรา

เรื่อง

ปรับไม่เกิน
(บาท)

จำ�คุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจำ�
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ
คดีได้

๖๘

๑.๑ กฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ เกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

-

-

/*

๖๘/๑

๑.๒ กฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๖ เกี่ยวกับมูลฝอยติด
เชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน

๕๐,๐๐๐

๖

/

-

๒. ฝ่าฝืน
ประกาศ
กระทรวง

๗๕

๒.๑ ประกาศกระทรวงเรื่ อ ง
การยอมให้บคุ คลอยูม่ ากเกินไป
ตามมาตรา ๒๔ วรรค ๒

๕,๐๐๐

๓. ฝ่ า ฝื น คำ�สั่ ง
โดยไม่มีเหตุอัน
ควร

๖๙

๓.๑ ฝ่ า ฝื น คำ�สั่ ง อธิ บ ดี ก รม ๕๐,๐๐๐
อนามัยตามมาตรา ๘ วรรค ๑

๖

/

-

๗๐

๓.๒ ฝ่าฝืนคำ�สั่งกรณีการเรียก ๑๐,๐๐๐
ให้บุคคลให้ถ้อยคำ�ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใดๆ
- ขัดคำ�สั่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา
๑๗
- ขัดคำ�สั่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา
๑๗/๓ (๘)
- ขั ด คำ�สั่ ง คณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา
๖๖/๒ (๒)

๑

/

/*

๗๔

๓.๓ ฝ่าฝืนคำ�สั่งเจ้าพนักงาน ๒๕,๐๐๐
ท้องถิ่นเรื่อง
- แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/รื้อถอน
อาคารตามมาตรา ๒๑
- ขนย้ายสินค้าที่ซับซ้อนมาก
เกินไปตามมาตรา ๒๒

๓

/

/*

ความผิด
๑. ฝ่าฝืนกฎ
กระทรวง

และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒,๕๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

/*
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ความผิด

มาตรา

เรื่อง

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน
(บาท)

จำ�คุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจำ�
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ
คดีได้

- แก้ไขเหตุรำ�คาญ มาตรา ๒๗
วรรค ๑ มาตรา ๒๘ วรรค ๑
หรือ วรรค ๓
- ฝ่ า ฝื น ประกาศตามมาตรา
๒๘/๑ วรรค ๒

๔. ขัดขวางการ
ปฏิบัติงานเจ้า
พนักงาน
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๘๐

๓.๔ ฝ่าฝืนคำ�สั่งเจ้าพนักงาน ๕๐,๐๐๐
/
๖
ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งให้ ห ยุ ด ดำ�เนิ น
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท
กิจการ
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
- คำ�สั่งตามมาตรา ๔๕ กรณี
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ�สั่ ง ให้ แ ก้ ไข
ปรับปรุง
- คำ�สั่งตามมาตรา ๕๒ กรณี
ดำ�เนินการโดยไม่แจ้งทั้งที่เคย
ถูกลงโทษมาแล้ว
- คำ�สั่งตามมาตรา ๖๕ วรรค
๒ กรณีไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง

-

๘๔

๓.๕ ฝ่ า ฝื น คำ�สั่ ง พั ก ใช้ ใ บ ๕๐,๐๐๐
/
๖
อนุ ญ าตตามมาตรา ๕๙
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

-

๘๑

๓.๖ ฝ่ า ฝื น คำ�สั่ ง ของเจ้ า ๒๕,๐๐๐
พนั ก งานสาธารณสุ ข มาตรา
๔๖ วรรค ๒

๓

/

/*

๗๙

๓.๗ ฝ่ า ฝื น คำ�สั่ ง ของเจ้ า ๑๐,๐๐๐
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า
พนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้
รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๔ (๑)
เรื่ อ งการเรี ย กมาให้ ถ้ อ ยคำ�
ไม่ แจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ไม่ ส่ ง
เอกสาร

๑

/

/*

๗๙

๔.๑ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ๑๐,๐๐๐
งานของ จพง.ท้ อ งถิ่ น /จพง.
สาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๔๔ (๒) - (๕) เกีย่ วกับการ
เข้าไปในอาคาร การเก็บตัวอย่าง
การยึดหรืออายัด

๑

/

/*
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ความผิด

๕. ดำ�เนิ น กิ จ การ
โดยไม่มีใบอนุญาต

ระวางโทษ

จพถ.
เปรียบเทียบ
คดีได้

มาตรา

เรื่อง

ปรับไม่เกิน
(บาท)

จำ�คุกไม่เกิน
(เดือน)

๖๙

๔.๒ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
หรือนายแพทย์สาธารณสุขตาม
มาตรา ๘ วรรค ๒ หรือวรรค ๓

๕๐,๐๐๐

๖

/

-

๗๔

๔.๓ ขัดขวางการปฏิบตั งิ านของ ๒๕,๐๐๐
จพง.ท้องถิ่นในการ
- แก้ไขสุขลักษณะของอาคาร
ตามมาตรา ๒๓
- แก้ไขเหตุรำ�คาญตามมาตรา
๒๗ วรรค ๒ หรือ มาตรา ๒๘
วรรค ๒

๓

/

/*

๗๑

๕.๑ ดำ�เนินกิจการโดยไม่มีใบ
อนุญาต
- กิจการเก็บ ขน กำ�จัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
มาตรา ๑๙
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามมาตรา ๓๓
วรรค ๑
- การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง
ตลาด ตามมาตรา ๓๔

๕๐,๐๐๐

๖

/

-

๗๗

๕.๒ ดำ�เนิ น กิ จ การจำ�หน่ า ย ๑๐,๐๐๐
สิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ
ตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ โดย
ไม่มีใบอนุญาต

-

-

/*

๗๒

๕.๓ ดำ�เนิ น กิ จ การสถานที่ ๕๐,๐๐๐
จำ�หน่าย/สะสมอาหารที่มีพื้นที่
เกินกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ตามมาตรา
๓๘ โดยไม่มีใบอนุญาต

๖

-

-

๗๒

๕ . ๔ ดำ� เ นิ น ก า ร ส ถ า น ที่ ๒๕,๐๐๐
จำ�หน่าย/สะสมอาหารที่มีพื้นที่
ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ตามมาตรา
๓๘ โดยไม่มีหนังสือรับรองการ
แจ้ง

๓

-

/*

ทั้งจำ�
ทั้งปรับ
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ระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจำ�
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ
คดีได้

๖.๑ สำ�หรับกิจการต่อไปนี้
๑๐,๐๐๐
- กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพมาตรา ๓๓ วรรค ๒
- การจำ�หน่ า ยในที่ / ทาง
สาธารณะตามมาตรา ๔๑
วรรค ๓

-

-

/*

๗๓

๗.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ ๕๐,๐๐๐
เรื่องต่อไปนี้
- หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใน
การเก็บ ขน กำ�จัดสิง่ ปฏิกลู และ
มูลฝอยของผูท้ ที่ ำ�เป็นธุรกิจตาม
มาตรา ๒๐ (๕)
- หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขทั่ ว ไป
สำ�หรั บ กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๒ (๒)
- หลักเกณฑ์/ที่ตั้ง/แผนผัง/สิ่ง
ปลูกสร้างของตลาด/หลักเกณฑ์
ทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญาตต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๓๕ (๑),(๔)
-หลั ก เกณฑ์ / การจั ด ตั้ ง /ดู แ ล
สถานที่ / ป้ อ งกั น เหตุ รำ�คาญ/
โรคติดต่อของสถานที่จำ�หน่าย/
สะสมอาหารตามมาตรา ๔๐
(๒),(๓)

๖

/

-

๗๓/๑

๗.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ ๕๐,๐๐๐
มูลฝอยติดเชือ้ หรือมูลฝอยทีเ่ ป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน ตาม
มาตรา ๒๐ (๑),(๒),(๓) หรือ (๖)
ในเรือ่ งต่อไปนี้
- ห้ามการถ่าย เท ทิง้ หรือทำ�ให้
มีขน้ึ ในทีห่ รือทางสาธารณะซึง่ สิง่
ปฏิกลู หรือมูลฝอย นอกจากใน
ทีท่ ร่ี าชการส่วนท้องถิน่ จัดไว้ให้
- กำ�หนดให้มีท่รี องรับสิ่งปฏิกูล
หรื อ มู ล ฝอยตามที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะและสถานทีเ่ อกชน

๖

/

-

ความผิด

มาตรา

๖. ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่ อ นไขใน
ใบอนุญาต

๗๖

๗ . ฝ่ า ฝื น ข้ อ
บัญญัติท้องถิ่น

เรื่อง

ปรับไม่เกิน
(บาท)
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ความผิด

มาตรา

๗๓/๒

๘. ฝ่าฝืนเรื่อง
อื่น

เรื่อง

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน
(บาท)

๗.๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ ๑๐๐,๐๐๐
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ หรื อ มู ล ฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามมาตรา ๒๐(๕) เกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
-หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใน
การเก็ บ ขน กำ�จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
และมูลฝอย

จำ�คุกไม่เกิน
(เดือน)

ทั้งจำ�
ทั้งปรับ

จพถ.
เปรียบเทียบ
คดีได้

๑๒

/

-

๗๘

๗.๔ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
- สุขลักษณะของผูข้ ายของและ
ผู้ช่วยขายของตามมาตรา ๓๖
- ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติของผู้จำ�หน่ายในที่/ทาง
สาธารณะ ตามมาตรา ๔๓
- ฝ่าฝืนเขตห้ามจำ�หน่ายสินค้า
บางชนิด/ตามเวลาที่กำ�หนด/
จำ�หน่ายในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งตามมาตรา ๔๒ (๒)

๕,๐๐๐

-

-

/*

๗๗

๗.๕ ฝ่าฝืนเขตห้ามจำ�หน่าย/ซือ้ ๑๐,๐๐๐
สินค้าโดยเด็ดขาดตามมาตรา
๔๑ วรรค ๒ และมาตรา ๔๒
(๑)

-

-

/*

๗๓

๗.๖ ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
(๒),(๓) มาตรา ๔๐ (๑),(๔),(๕),
(๖) หรือ (๗)

๒๕,๐๐๐

-

-

/*

๘๒

๘.๑ ไม่ แ สดงหนั ง สื อ รั บ รอง
การแจ้ ง หรื อ ไม่ ข อรั บ ใบแทน
ภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐

๒,๕๐๐

-

-

/*

๘๓

๘.๒ ไม่แสดงใบอนุญาตหรือไม่
ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน
ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘

๒,๕๐๐

-

-

/*

หมายเหตุ* เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูซ้ งึ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มอบหมายจะมีอำ�นาจในการเปรียบเทียบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบอำ�นาจเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๕ วรรคสามเท่านั้น
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พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
_________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำ
แนะน�ำและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ท�ำหน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
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(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช
๒๔๘๐
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิง่ ปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือ
สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ทีห่ รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่ รือทางซึง่ มิใช่เป็น
ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
ส�ำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานทีซ่ งึ่ ปกติจดั ไว้ให้ผคู้ า้ ใช้เป็นทีช่ มุ นุม
เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพ
เป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จ�ำหน่ายสินค้าประเภทอืน่ ด้วยหรือไม่กต็ าม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส�ำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว
เป็นประจ�ำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�ำหนด
“สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือ
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ปรุงอาหารจนส�ำเร็จและจ�ำหน่ายให้ผซู้ อื้ สามารถบริโภคได้ทนั ที ทัง้ นี้ ไม่วา่
จะเป็นการจ�ำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�ำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ
น�ำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานทีส่ ะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณ
ใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำ� หรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็น
ของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน�ำไปท�ำ
ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�ำหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรีส�ำหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลส�ำหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครส�ำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาส�ำหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส�ำหรับในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำ� นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออก
กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช
บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ รั ฐ มนตรี โ ดยค� ำ แนะน� ำ ของคณะกรรมการมี อ� ำ นาจออก
กฎกระทรวงดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ
ก�ำกับดูแลส�ำหรับกิจการหรือการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราช
บัญญัตินี้
(๒) ก�ำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพ
ของประชาชน และวิธดี ำ� เนินการเพือ่ ตรวจสอบควบคุมหรือก�ำกับดูแล หรือ
แก้ไขสิง่ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพ
ของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก�ำหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่
กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก�ำหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้าน
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เทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพ
สังคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทรี่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับใน
ท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือ
การด�ำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ�ำนาจของท้องถิ่นนั้น
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณี
จ�ำเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุง
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ อ่ นมีกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๖ เพือ่
ก�ำหนดรายละเอียดการด�ำเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎ
กระทรวงดังกล่าวได้
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ ให้บงั คับตามกฎกระทรวงนัน้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น
หรื อ มี เ หตุ ผ ลเป็ น พิ เ ศษเฉพาะท้ อ งถิ่ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๖ ได้เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รบั อนุมตั ิ
จากรัฐมนตรี
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๘ ในกรณีทเี่ กิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหาย
อย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สภาวะความเป็ น อยู ่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี พ ของ
ประชาชนซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมี
อ�ำนาจออกค�ำสัง่ ให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึง่ เกีย่ วข้องกับการก่อให้เกิดหรือ
อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระท�ำหรือให้กระท�ำการใด ๆ เพือ่
แก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
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ถ้าบุคคลซึ่งได้รับค�ำสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งภายใน
ระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ได้
ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
พฤติการณ์ และบุคคลซึง่ ได้รบั ค�ำสัง่ ดังกล่าวต้องเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
การนั้น
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้ง
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการ
ตามความในวรรคสองส�ำหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น
มาตรา ๘/๑ ในการพิจารณาออกค�ำสั่งตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
อธิ บ ดี ก รมอนามั ย อาจให้ ค ณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า
หมวด ๒
คณะกรรมการสาธารณสุข
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
สาธารณสุข” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ
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อี ก ไม่ เ กิ น สี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถหรื อ
ประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิง่ แวดล้อม และ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรการเกีย่ วกับการสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรือ่ งใด ๆ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค�ำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
(๓) ให้ ค� ำ แนะน� ำ ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวง และ
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๔) ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ก�ำหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้ที่ของส่วนราชการที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงาน
ต่อรัฐมนตรี
(๖/๑) ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การของคณะ
กรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และคณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุ ง เทพมหานครในการปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้
(๗) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานคร
ว่าราชการส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ มีเขตอ�ำนาจในท้องถิน่ ใด
ไม่ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
การปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือแก้ไขการด�ำเนินการให้เป็นไปโดย
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ
สองปีกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นระหว่าง
ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะ
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เป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรือ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้น�ำ
มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้
คณะกรรมการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือเรียกให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมา
ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบ
หมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่ง
คณะใด เป็นผูม้ อี ำ� นาจออกค�ำสัง่ ดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพือ่ ใช้ประกอบ
การพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้
หมวด ๒/๑
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๗/๑ ให้มคี ณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
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(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(๓) นายกเทศมนตรี จ�ำนวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จ�ำนวนหนึง่ คน ซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ เป็นกรรมการ และ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู ้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ ใ นด้ า นการสาธารณสุ ข และ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส� ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามั ย สิ่ ง
แวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๗/๒ ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ผู้อำ� นวยการส�ำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนรมควบคุมโรค ผู้แทน
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กรมปศุ สั ต ว์ ผู ้ แ ทนกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ผู ้ แ ทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูแ้ ทนกรมวิชาการเกษตร ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และผู้แทน
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จ� ำ นวนไม่ เ กิ น สี่ ค น และผู ้ แ ทนภาคประชาชน
ซึง่ ประธานกรรมการแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ ให้ผอู้ �ำนวย
การส�ำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิง่ แวดล้อมหนึง่ คน และให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนัก
อนามั ย กรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส� ำ นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานครซึง่ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิง่ แวดล้อม
หนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๗/๓ คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
หรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑)
(๒) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย
(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิน่ ในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น
และให้ค�ำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้อง
ถิน่ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่
คณะกรรมการก�ำหนด
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(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินการ
ของส่ ว นราชการและราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามโครงการที่
คณะกรรมการก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
(๕) สอดส่องหรือก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การสาธารณสุ ข
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๗) ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ให้ ค วามเห็ น เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑
(๘) ออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือเรียกให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมาให้ถอ้ ยค�ำ
หรือให้สง่ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพือ่ ใช้ประกอบ
การพิจารณา
(๙) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗/๔ การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการ
พ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๗/๑ (๓) และ (๔) และกรรมการ
ตามมาตรา ๑๗/๒ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗/๕ การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด คณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้น�ำมาตรา ๑๕
และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๓
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ด�ำเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วม
กันก็ได้ แต่ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี
อ�ำนาจออกกฎกระทรวงโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการก�ำหนดหลัก
เกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนินการร่วมกันได้
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควรราชการส่วนท้องถิน่ อาจมอบให้บคุ คลใด
ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน
ท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำ� เนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน
หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้
บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการ
จัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�ำเนินกิจการ
โรงงานทีม่ ขี องเสียอันตราย และผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขนหรือก�ำจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด�ำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท� ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ
จัดระเบียบในการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
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(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๒) ก� ำ หนดให้ มี ที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยตามที่ ห รื อ
ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) ก�ำหนดวิธีการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(๔) ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือบุคคลอืน่ ทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการแทน ในการ
เก็ บ ขน หรื อ ก� ำ จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง ทัง้ นี้ การจะก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือ
มูลฝอย ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ จะต้องด�ำเนินการให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ
ตลอดจนก�ำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้
(๖) ก�ำหนดการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๔
สุขลักษณะของอาคาร
มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วน
ของอาคารใดหรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดซึง่ ต่อเนือ่ งกับอาคาร มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรม
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
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หรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองอาคารนัน้ จัดการแก้ไข เปลีย่ นแปลง รือ้ ถอนอาคาร หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใด
ซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตาม
ความจ�ำเป็นเพือ่ มิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งก�ำหนดให้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมือ่ ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ว่าอาคารใดมีสนิ ค้า
เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้น
ซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ
หรื อ อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย หรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออก
ค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารย้ายสินค้า เครือ่ งเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิ
ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก�ำจัดสัตว์
ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่ก�ำหนดให้ตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค�ำสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดด�ำเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒
และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งภายในเวลาที่ก�ำหนด เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจด�ำเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการนั้น
มาตรา ๒๔ เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยูม่ าก
เกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูอ้ ยูใ่ นอาคารนัน้ ให้รฐั มนตรีโดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนด
จ�ำนวนคนต่อจ�ำนวนพืน้ ทีข่ องอาคารทีถ่ อื ว่ามีคนอยูม่ ากเกินไป ทัง้ นี้ โดยค�ำนึง
ถึงสภาพความเจริญ จ�ำนวนประชากร และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น
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เมือ่ มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ แล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่
เกินจ�ำนวนที่รัฐมนตรีก�ำหนด
หมวด ๕
เหตุร�ำคาญ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้
ถือว่าเป็นเหตุร�ำคาญ
(๑) แหล่งน�้ำ ทางระบายน�้ำ ที่อาบน�้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า
หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�ำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือ
หมักหมมสิง่ ของมีการเททิง้ สิง่ ใดเป็นเหตุให้มกี ลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�ำโรค หรือก่อให้เกิดความ
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ�ำนวนเกินสมควร
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่
ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน�้ำ การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มกี ารควบคุมให้ปราศจากกลิน่ เหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(๔) การกระท�ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิน่ แสง รังสี เสียง ความร้อน
สิง่ มีพษิ ความสัน่ สะเทือน ฝุน่ ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอนื่ ใด จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจห้ามผูห้ นึง่ ผูใ้ ดมิให้กอ่
เหตุร�ำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับ
เหตุรำ� คาญด้วย ตลอดทัง้ การดูแล ปรับปรุงบ�ำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก
ทางน�ำ้ รางระบายน�ำ้ คู คลอง และสถานทีต่ า่ ง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจาก
เหตุร�ำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
เพื่อระงับ ก�ำจัดและควบคุมเหตุรำ� คาญต่าง ๆ ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณีทมี่ เี หตุรำ� คาญเกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ ในทีห่ รือ
ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้
บุคคลซึง่ เป็นต้นเหตุหรือเกีย่ วข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำ� คาญนัน้
ระงับหรือป้องกันเหตุร�ำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�ำสั่ง
และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท�ำโดยวิธใี ดเพือ่ ระงับหรือป้องกันเหตุร�ำคาญนัน้
หรือสมควรก�ำหนดวิธกี ารเพือ่ ป้องกันมิให้มเี หตุรำ� คาญเกิดขึน้ อีกในอนาคต
ให้ระบุไว้ในค�ำสั่งได้
ในกรณีทปี่ รากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ว่าไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และเหตุร�ำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ระงับเหตุรำ� คาญนั้น
และอาจจัดการตามความจ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร�ำคาญนั้นขึ้นอีก
โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร�ำคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�ำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ใน
ค�ำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�ำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�ำคาญนั้น
หรือสมควรก�ำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นในอนาคต
ให้ระบุไว้ในค�ำสั่งได้
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ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจระงับเหตุร�ำคาญนั้นและอาจ
จัดการตามความจ�ำเป็นเพือ่ ป้องกันมิให้มเี หตุรำ� คาญเกิดขึน้ อีก และถ้าเหตุ
ร�ำคาญเกิดขึน้ จากการกระท�ำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร�ำคาญที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิน่ จะออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ใช้หรือยินยอมให้บคุ คลใดใช้สถานทีน่ นั้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็น
ที่พอใจแก้เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำ� คาญนั้นแล้วก็ได้
มาตรา ๒๘/๑ เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร�ำคาญเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๗
หรือมาตรา ๒๘ เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดให้บริเวณดัง
กล่าวเป็นพืน้ ทีค่ วบคุมเหตุรำ� คาญ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การระงับเหตุร�ำคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความ
จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�ำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�ำหนด
ในกรณีทเี่ หตุรำ� คาญตามวรรคหนึง่ ได้ระงับจนไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศยกเลิกพืน้ ที่
ควบคุมเหตุร�ำคาญนั้นโดยไม่ชักช้า
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หมวดที่ ๖
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชนในท้องถิน่ หรือเพือ่ ป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก�ำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ�ำนาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ อาจ
ก�ำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดย
เด็ดขาด หรือไม่เกินจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด หรือเป็นเขตทีก่ ารเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยูใ่ นภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทาง
สาธารณะอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๙ โดยไม่ ป รากฏเจ้ า ของ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ
วัน เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับ
สัตว์คนื ให้สตั ว์นนั้ ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิน่ แต่ถา้ การกักสัตว์ไว้อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์นนั้ หรือสัตว์อนื่ หรือต้องเสียค่าใช้จา่ ยเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่
กรณี ก ่ อ นถึ ง ก� ำ หนดเวลาดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายหรื อ ขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีทมี่ ไิ ด้มกี ารขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึง่ และ
เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คนื ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ เจ้าของสัตว์
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ต้องเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการเลีย้ งดูสตั ว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิน่ ตาม
จ�ำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีทปี่ รากฏว่าสัตว์ทเี่ จ้าพนักงานท้องถิน่ พบนัน้ เป็นโรคติดต่อ
อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจท�ำลาย
หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
หมวด ๗
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๑ ให้รฐั มนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอำ� นาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดให้กจิ การใดเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
ที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือ
ทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทัว่ ไปส�ำหรับให้ผดู้ ำ� เนินกิจการ
ตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๓ เมือ่ พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีข่ อ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการตามประเภทที่มี
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ก�ำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส�ำหรับกิจการประเภทเดียวและ
ส�ำหรับสถานที่แห่งเดียว
[ค� ำ ว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๘
ตลาด สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด
ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตาม
วรรคหนึง่ แล้ว จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือองค์การของรัฐทีไ่ ด้จดั ตัง้ ตลาดขึน้ ตามอ�ำนาจหน้าที่ แต่ใน
การด�ำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบั ญ ญั ติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มีอ�ำนาจก�ำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลตลาด ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำ� นาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดทีต่ งั้ เนือ้ ที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสิง่ ปลูกสร้าง
และสุขลักษณะ
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(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและ
การอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการตลาด
(๓) ก�ำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด
(๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้
ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มที รี่ วบรวมหรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือมูลฝอย การระบายน�้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกัน
มิให้เกิดเหตุรำ� คาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการขายของในตลาด
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกีย่ วกับการรักษาความสะอาดบริเวณทีข่ ายของ สุขลักษณะส่วนบุคคลและ
สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธกี ารจ�ำหน่าย ท�ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสม
อาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�้ำใช้และ
ของใช้ต่าง ๆ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดจะจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่
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เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตาม
มาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘
ก่อนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตาม
มาตรา ๔๘ และผูจ้ �ำหน่าย ท�ำ ประกอบปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถาน
ที่จ�ำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐
หรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก�ำกับดูแลสถานที่
จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดประเภทของสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหารตามประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
หรือตามวิธีการจ�ำหน่าย
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดตัง้ ใช้ และดูแลรักษาสถานที่
และสุขลักษณะของบริเวณทีใ่ ช้จำ� หน่ายอาหาร ทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับบริโภคอาหาร
ที่ใช้ท�ำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำ� คาญและ
การป้องกันโรคติดต่อ
(๔) ก�ำหนดเวลาจ�ำหน่ายอาหาร
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(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจ้ �ำหน่าย
อาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ
(๖) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี าร
จ�ำหน่าย ท�ำประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(๗) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น�ำ้ ใช้
และของใช้อื่น ๆ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๙
การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
มาตรา ๔๑ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลที่ ห รื อ
ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผใู้ ดจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ ไม่วา่ จะเป็นการ
จ�ำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคสอง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธกี ารจ�ำหน่ายสินค้า และสถานที่
ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจ�ำหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทัง้ จะก�ำหนดเงือ่ นไขอย่างใดตามทีเ่ ห็นสมควรไว้ในใบอนุญาต
ด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการ
จ�ำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต จะกระท�ำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้
ในใบอนุญาตแล้ว
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มาตรา ๔๒ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
เจ้าพนักงานจราจรมีอ�ำนาจออกประกาศดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดบริเ วณที่ห รือทางสาธารณะหรื อ ส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใด
ของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
(๒) ก�ำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ�ำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือ
เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าตามก�ำหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้า
โดยวิธกี ารจ�ำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร
และเงื่อนไขในการจ�ำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น
ในการด�ำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท�ำการของราชการส่วนท้องถิ่นและ
บริเวณที่จะก�ำหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒)แล้วแต่กรณี และต้องก�ำหนด
วันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
มาตรา ๔๓ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนและการควบคุ ม
การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำ� นาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจ้ �ำหน่าย
หรือผู้ช่วยจ�ำหน่ายสินค้า
(๒) ก�ำหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับ สุ ข ลั ก ษณะในการใช้ ก รรมวิ ธี
การจ�ำหน่าย ท�ำประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้ง
การรักษาความสะอาดของภาชนะ น�ำ้ ใช้และของใช้ต่าง ๆ
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ก�ำหนดเวลาส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้า
(๕) ก�ำหนดการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การรักษาความสะอาดและป้องกัน
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อันตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้ การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำ� คาญและการป้องกัน
โรคติดต่อ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
หมวด ๑๐
อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำ� นาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง
หรือท�ำค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือหรือให้สง่ เอกสารหลักฐานใดเพือ่ ตรวจสอบหรือ
เพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�ำการเพือ่ ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ�ำนาจ
สอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เรี ย กหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง หรื อ หลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะน�ำให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดีหรือเพื่อน�ำไปท�ำลายในกรณี
จ�ำเป็น
(๕) เก็ บ หรื อ น� ำ สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของใด ๆ ที่ ส งสั ย ว่ า จะไม่ ถู ก
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สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็น
ปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ�ำเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ�ำนาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าว
จะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวตามแบบที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�ำนวย
ความสะดวกตามสมควร
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�ำเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค�ำสั่งของ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ที่ ก� ำ หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น กิ จ การนั้ น ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ด�ำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด�ำเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด�ำเนินกิจการนั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสัง่ ให้ผนู้ นั้ หยุดด�ำเนินกิจการ
นั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
ค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ ให้กำ� หนดระยะเวลา
ที่จะต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่
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เป็นกรณีที่มีค�ำสั่งให้หยุดด�ำเนินกิจการทันทีและต้องท�ำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผดู้ ำ� เนินกิจการซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทราบ ในกรณีทไี่ ม่พบผูด้ ำ� เนิน
กิจการหรือผู้ด�ำเนินกิจการไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงานของผู้ด�ำเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้น
ได้ทราบค�ำสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คำ� สั่งไปถึงหรือวันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตรวจพบเหตุ
ที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท�ำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไปโดยไม่ชกั ช้า และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึง่ ตรวจพบ
เหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาด�ำเนินการตามมาตรา ๑๑
ในกรณีทเี่ จ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึง่ จะมีผล
กระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งสมควรจะด�ำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข
มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือ
ระงับเหตุนนั้ หรือด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ แก้ไขหรือระงับเหตุนนั้ ได้ตามสมควร
แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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มาตรา ๔๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๔ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท�ำความผิด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๑
หนังสือรับรองการแจ้ง
มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบเพือ่ ด�ำเนินกิจการ
ตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก�ำหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมือ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้รบั แจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผแู้ จ้งเพือ่ ใช้เป็น
หลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลา
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก�ำหนด
ในข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า การแจ้ ง เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผแู้ จ้งภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผแู้ จ้งหรือผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบตั เิ ป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
ในกรณีทกี่ ารแจ้งไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้ง
ไม่ด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้การแจ้งของ
ผูแ้ จ้งเป็นอันสิน้ ผล แต้ถา้ ผูแ้ จ้งได้ดำ� เนินการแก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนดแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน
ท�ำการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้งซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบทีก่ ำ� หนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๔๙ ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรอง
การแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ สถานทีท่ ดี่ ำ� เนินกิจการตลอดเวลา
ที่ดำ� เนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�ำลาย
หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค�ำขอรับ
ใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ได้ ท ราบถึ ง
การสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๑ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือ
โอนการด�ำเนินกิจการให้แก่บคุ คลอืน่ ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบด้วย
มาตรา ๕๒ ในกรณีทผี่ ดู้ ำ� เนินกิจการใดด�ำเนินกิจการตามทีร่ ะบุไว้
ในพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๘ และ
เคยได้รบั โทษตามพระราชบัญญัตนิ เี้ พราะเหตุทฝี่ า่ ฝืนด�ำเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนด�ำเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ผนู้ นั้
177

คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หยุดด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำ� เนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตาม
มาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอ�ำนาจสัง่ ห้ามการด�ำเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�ำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
มาตรา ๕๓ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และ
ค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๕๒ ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผแู้ จ้ง
หรือผู้ด�ำเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่ง
หนังสือการแจ้งหรือค�ำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ใน
ที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง ่ า ย ณ ภู มิ ล� ำ เนาหรื อ ส� ำ นั ก ท� ำ การงานของผู ้ ที่ ต ้ อ ง
รับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลา
ที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๒
ใบอนุญาต
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบ
กิจการใดหรือการกระท�ำใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�ำคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็ น อยู ่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี พ ของประชาชน ชุ ม ชน หรื อ
สิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการหลักเกณฑ์
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�ำเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจ
ของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำ� หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๖ เมื่ อ ได้ รั บ ค� ำ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค� ำ ขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ค�ำขอ ถ้าปรากฏว่าค�ำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ความไม่ ส มบู ร ณ์ นั้ น ทั้ ง หมดและแจ้ ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ�ำเป็นที่จะต้องส่งคืนค�ำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค�ำขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับค�ำขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วั น ได้ รั บ ค� ำ ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว นตามที่ ก� ำ หนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาต
หรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค� ำ สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตได้ ภ ายในก� ำ หนดเวลาตามวรรคสอง
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ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่ อ นสิ้ น ก� ำ หนดเวลาตามวรรคสองหรื อ ตามที่ ไ ด้ ข ยายเวลาไว้ แ ล้ ว นั้ น
แล้วแต่กรณี
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด
เวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดใน
สาระส�ำคัญ ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๕๙ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาตส�ำหรับกิจการใดไม่
ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้อง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือเงือ่ นไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม
ที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๖๑ ค�ำสัง่ พักใช้ใบอนุญาตและค�ำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให้
ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปดิ ค�ำสัง่ นัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผยเห็นได้งา่ ย ณ ภูมลิ ำ� เนาหรือส�ำนัก
ท�ำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบ
ค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือวันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๒ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับ
การประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๑๓
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตรา
ที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด�ำเนิน
กิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังด�ำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยีส่ บิ ของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งช�ำระ เว้นแต่ผแู้ จ้งหรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ� นาจสั่ง
ให้ผนู้ นั้ หยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ�ำนวน
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�ำสั่งตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง
หรื อ มี ค� ำ สั่ ง ในเรื่ อ งการไม่ อ อกใบอนุ ญ าต หรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต ่ อ อายุ
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีทเี่ จ้าพนักงานสาธารณสุขมีคำ� สัง่ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถ้าผูร้ บั ค�ำสั่ง
ไม่พอใจค�ำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�ำสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�ำสั่ง
เว้ น แต่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ จ ะเห็ น สมควรให้ มี ก ารทุ เ ลา
การบังคับตามค�ำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๖๖/๑ ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผูแ้ ทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์ ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้าน
การสาธารณสุขและการอนามัยสิง่ แวดล้อมอีกไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ในจ�ำนวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้ ร องอธิ บ ดี ก รมอนามั ย ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมอนามั ย มอบหมายเป็ น
กรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการ
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ในสังกัดกรมอนามัยจ�ำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๖/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งตามมาตรา ๖๖
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำ หรือสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท�ำการใด ๆ เท่าที่จ�ำเป็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๖๖/๓ การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ตามมาตรา ๖๖/๑ และการแต่งตั้งและการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ให้น�ำมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง
ค�ำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ และเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข แล้ ว แต่ ก รณี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๕
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๘/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ใน
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กรณีทเี่ กีย่ วกับมูลฝอยติดเชือ้ หรือมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำ
ทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตาม
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือนาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ของคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท
ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตาม
วรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ ห้าพันบาท
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐
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(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ซึง่ ออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา
๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๓/๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา
๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม่ มี เ หตุ ห รื อ ข้ อ แก้ ตั ว อั น สมควร หรื อ ขั ด ขวาง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสองต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพัน
ห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
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มาตรา ๗๖ ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีเ่ จ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
มาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูด้ ำ� เนินกิจการผูใ้ ดด�ำเนินกิจการในระหว่างทีม่ คี ำ� สัง่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด�ำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ
สองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มเี หตุหรือข้อแก้ตวั อันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๔ ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดด�ำเนินกิจการในระหว่างถูกสัง่ พักใช้
ใบอนุญาตต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๘๔/๑ ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการ
กระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
นิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�ำ
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็น
กรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ
จังหวัด และผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อีกไม่เกินสองคน
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บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร
ได้รับโทษถึงจ�ำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอำ� นาจเปรียบเทียบ
ส�ำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มี
โทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้ด้วย
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก� ำ หนดโดยค� ำ แนะน� ำ ของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อผู้ต้องหาได้ช�ำระเงินค่าปรับตามจ�ำนวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๖ ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่จะต้อง
ได้รบั ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รบั หนังสือรับรองการแจ้งตามพระราช
บัญญัตนิ ี้ ให้ผนู้ นั้ ประกอบกิจการนัน้ ต่อไปได้เสมือนเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ใบอนุญาต
หรือเป็นผู้ที่ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติ
นี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด�ำเนิน
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กิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ก่อนการด�ำเนินการ
มาตรา ๘๗ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือ
รั บ รองการแจ้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก โดย
พระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรอง
การแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้วตาม
มาตรา ๘๖ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมาด�ำเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก�ำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๘ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราช
บัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในก�ำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นีใ้ ช้บงั คับ เมือ่ ได้ยนื่ ค�ำขอแล้วให้ยงั คงประกอบกิจการได้ตอ่ ไปจนกว่าจะมี
ค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๙ บรรดากิจการต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดให้เป็นกิจการค้าซึง่ เป็น
ทีร่ งั เกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สขุ ภาพตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒
มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ซึง่ ได้ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึง่ ถูกยกเลิก
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โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ จนกว่าจะได้มกี ฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น
หรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
[ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕
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ค�ำสั่งกรมอนามัย
ที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗
เรื่อง มอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค�ำสั่งตามมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามที่ บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�ำหนดให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้เจ้าของวัตถุ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชนซึ่งจ�ำเป็นต้อง
มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ระงับการกระท�ำหรือกระท�ำใดๆ เพื่อการแก้ไขหรือ
ป้องกันความเสียหาย ได้ตามที่เห็นสมควร และถ้าบุคคลที่ได้รับค�ำสั่งไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำสัง่ ภายในระยะเวลาตามสมควร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัด เพือ่ สัง่ ให้นายแพทย์สาธารสุขปฏิบตั กิ ารใด ๆ เพือ่ การแก้ไขหรือป้องกัน
ความเสียหายในเขตท้องถิน่ จังหวัดนัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้การคุม้ ครองสุขภาพอนามัย
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องถิ่น
จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเห็นสมควรมอบอ�ำนาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๘(๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอนามัยจึงมี
ค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับอ�ำนาจที่ได้รับ
ค�ำสั่งให้รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับอ�ำนาจที่ได้รับมอบตามค�ำสั่งนี้ให้
รายงานผลการด�ำเนินการให้กรมอนามัยทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้
ด�ำเนินการเรื่องนั้นเสร็จสิ้น
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
						

นายวิชัย เทียนถาวร
อธิบดีกรมอนามัย
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รายการแนะนำ�องค์ความรู้สำ�หรับการดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการสามารถ
ศึกษาองค์ความรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
โดยมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
๑. คู่มือ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๒. คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุข
๓. บันทึกการตอบข้อหารือ
๔. กระดานถาม-ตอบข้อหารือ
๕. สื่อให้ความรู้ เช่น วิดีโอ Infographic เป็นต้น

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index
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บรรณานุกรม
๑. นิ ต ยา มหาผล. บทบาทของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามอำ�นาจหน้ า ที่ ใ น
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เอกสารประกอบการฝึกอบรม.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มีนาคม ๒๕๓๖
๒. หยุ ด แสงอุ ทั ย . ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๑
๓. มานิ ต ศรี สั ง ข์ . กฎหมายเบื้ อ งต้ น หมวด ๒ . คู่ มื อ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านสาธารณสุขสำ�หรับเจ้าหน้าที่. สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
๒๕๓๑
๔. กองอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือการใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช
๒๔๘๔ และแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒, ๓, ๔, ๕ .กรมอนามัย. โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, สิงหาคม ๒๕๓๒
๕. (๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) ประเภทกฎหมายตามแบบพิธี สืบค้นเมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๑ จาก https://www.lawsiam.com/?name=article&file=read&
max=๒๔๐
๖. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก http://
www.bangkok.go.th/upload/user/๐๐๐๐๐๐๖๘/Download/
tessakit/instruction.pdf
๗. ขัน้ ตอนการร่างกฎหมาย สืบค้นเมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก http://www.
thailaws.com/aboutthailaw/thai_๑๕.htm
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