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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535

_______________
     

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.
ให้ไว้ณวันที่29มีนาคมพ.ศ.2535

เป็นปีที่47ในรัชกาลปัจจุบัน
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
  มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” 
  มาตรา2 พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เป็นต้นไป 
  มาตรา3 ให้ยกเลิก 
     (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 
     (2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 
     (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 
     (4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 
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     (5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527 
     (6) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480 
     (7) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที ่2)  
      พุทธศักราช 2484 
     (8) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 
 
  มาตรา4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
     “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง
สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
     *“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 
     “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
     “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
     “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
จำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือ
ปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว
เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด 
     “สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณ
ใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้  
ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค 
ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 



614 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

     “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ 
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหาร
ในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
     *“ราชการสว่นทอ้งถิน่” หมายความวา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
     “ข้อกำหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ  
ข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น 
     *“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
     (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
     (2) นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล 
     (3) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลสำหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
     (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
     (5) นายกเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา 
     (6) หวัหนา้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีก่ฎหมาย
กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
     “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง  
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
     “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข 
     “รัฐมนตรี”หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น  
ค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
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หมวด1
บททั่วไป

 
  มาตรา6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลสำหรับ
กิจการหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) กำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
และวิธีดำเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
  *กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกำหนดให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือ ให้ใช้  
บังคับเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรกำหนดให้  
เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องรวดเร็วตามสภาพสังคมให้เป็น  
ไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา7 เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ใน
เขตอำนาจของท้องถิ่นนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณี
จำเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่น ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น 
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 เพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ในเขต
ท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 
  ข้อกำหนดของท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ให้บังคับ
ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
ราชการสว่นทอ้งถิน่อาจออกขอ้กำหนดของทอ้งถิน่ในเรือ่งใดขดั หรอืแยง้กบัทีก่ำหนดในกฎกระทรวง  
ที่ออกตามมาตรา 6 ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
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  มาตรา8 ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรง
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข โดย  
เร่งด่วน ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้
เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระทำหรือให้กระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร 
  ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร 
อธบิดกีรมอนามยัจะสัง่ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสขุปฏบิตักิารใดๆ เพืือ่แกไ้ขหรอืปอ้งกนัความเสยีหาย
ดงักลา่วนัน้แทนกไ็ด ้ ในการนี ้ ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสขุใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแกพ่ฤตกิารณ ์
และบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 
  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพือ่สัง่ใหน้ายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัปฏบิตักิารตามความในวรรคสอง สำหรบัในเขตทอ้งทีจ่งัหวดันัน้ 
 

หมวด2
คณะกรรมการสาธารณสุข

 
  *มาตรา9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสาธารณสุข” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบด ี 
กรมควบคมุโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชา
การเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก  
ผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ   
 

* ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 2 และหน้า 3 วันที่ 27  
 มิถุนายน 2550) 



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 617

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่5

  ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  
  มาตรา10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอความเหน็ตอ่รฐัมนตรใีนการกำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกีย่วกบั
การสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี  
มอบหมาย 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  (3) ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นใน
การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น 
  (4) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (5) กำหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่น  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (6) ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี 
  (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา11 ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งมีเขตอำนาจในท้องถิ่นใด ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มีอำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ  
ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพื่อสั่งให้ราชการ  
ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแก้ไขการดำเนินการให้เป็นไป
โดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 
  มาตรา12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการ ซึ่งพ้น
จากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 
  มาตรา13 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผู้ทรง  
คุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รัฐมนตรีให้ออก 
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  (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา14ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณ
วุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้
รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 
หรือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา15 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา16ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ  
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นำมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ  
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
  มาตรา17 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออก  
คำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจ  
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 คณะหนึ่งคณะใด เป็นผู้มีอำนาจ
ออกคำสั่งดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ  
คณะอนุกรรมการนั้นได ้
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หมวด3
*การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 
      **มาตรา18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการ ส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงโดย คำแนะนำ ของคณะกรรมการ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการร่วมกันได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตาม  
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น  
ผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา 19 มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการ  
รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
  มาตรา19 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ  
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
  มาตรา20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น   
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
** ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
 (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550 (*และ**ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม่ 124 ตอนที ่ 28ก หนา้ 3 วนัที ่ 27  
  มถินุายน 2550) 
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  (2) กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่
เอกชน 
  (3) กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
     *(4) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่น  
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนด
กำหนดในกฎกระทรวง 
  (5) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ 
  (6) กำหนดการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 

หมวด4
สุขลักษณะของอาคาร

 
  มาตรา21  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือ  
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพ รกรุงรังจนอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมด หรือแต่บางส่วน 
หรือจัดการอย่างอื่นตามความจำเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งกำหนดให้ตามสมควร 
 

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
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ส่วนที่5

  มาตรา22 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้าเครื่องเรือนสัมภาระ
สะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ให้โทษใดๆ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ของการใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือน หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของ  
เหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้กำจัดสัตว์
ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่กำหนดให้ตามสมควร 
 
  มาตรา23 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
อาคารผู้ใดดำเนินการตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน
เวลาที่กำหนดเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 
  
  มาตรา24 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป 
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาพความเจริญจำนวนประชากรและย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น 
  เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ตามประกาศนั้นยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนด 
 

หมวด5
เหตุรำคาญ

 
  มาตรา25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ  
ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ 
  (1) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด 
ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุ  
ให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิด
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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  (3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  (4) การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือ
ทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บำรุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้
ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ 
กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่างๆ ได้ 
 
  มาตรา27 ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทาง สาธารณะให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้  
ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควร
กำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ 
  ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง และเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้น และอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุ
รำคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น 
  มาตรา28 ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น 
หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ 
  ในกรณทีีไ่มม่กีารปฏบิตัติามคำสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามวรรคหนึง่ ใหเ้จา้พนกังาน
ท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญ  
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ส่วนที่5

เกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ
การนั้น 
  ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่ เอกชนอาจ
เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ  
การดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า ได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ 
 

หมวด6
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 
  มาตรา29 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดำรงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  
มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจ
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 
  การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด 
หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ 
 
  มาตรา30ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 29 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลา
อย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดง หลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับ  
สัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการ กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือ  
ขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษา
ไว้แทนสัตว์ 
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  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย
ต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 

หมวด7
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  มาตรา31 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
  มาตรา32 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 
31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 
  (2) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ  
  มาตรา33 เมือ่พน้กำหนดเกา้สบิวนันบัแตว่นัทีข่อ้กำหนดของทอ้งถิน่ ตามมาตรา 32(1) 
ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการ  
ที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 32(1) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 56 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้  
โดยทั่วไปในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(2) ก็ได้ 
  ใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ใหใ้ชไ้ดส้ำหรบักจิการประเภทเดยีวและสำหรบัสถานทีแ่หง่เดยีว 
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ส่วนที่5

หมวด8
ตลาดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 
  มาตรา34ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 56 
  การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 
  ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ  
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 
  มาตรา35 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก
ข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
  (2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินกิจการตลาด 
  (3) กำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
  (4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มี
ที่รวบรวมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
 
  มาตรา36 ผูใ้ดขายของหรอืชว่ยขายของในตลาด ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 37 
  
  มาตรา37 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการขายของในตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วย  
ขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วน
บุคคลและสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือ
สินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ 
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  มาตรา38 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 ก่อนการจัดตั้ง 
 
  มาตรา39ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา 56 หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 และผู้จำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 40 หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
  มาตรา40 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่น  
มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ หรือตามวิธีการจำหน่าย 
  (2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ
ของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือ
ที่ใช้สะสมอาหาร 
  (3) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรค
ติดต่อ 
  (4) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร 
  (5) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุง
อาหารและผู้ให้บริการ 
  (6) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
  (7) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้ และของใช้
อื่นๆ 
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ส่วนที่5

หมวด9
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 
  มาตรา41 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์
ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
  ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นตามมาตรา 56  
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของ
สินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจำหน่ายในกรณีที่จะมี  
การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ใน  
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถาน
ที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ง  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 
 
  มาตรา42ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจ
ออกประกาศดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็น  
เขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
  (2) กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขต
ที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลา 
หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 
  ในการดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สถานที่ทำการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขตตาม (1) หรือ (2)   
แล้วแต่กรณี และต้องกำหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
 
  มาตรา43 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ  
ทางสาธารณะให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
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  (1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย
จำหน่ายสินค้า 
  (2) กำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสขุลกัษณะในการใชก้รรมวธิกีารจำหนา่ย ทำ ประกอบ  
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้
ต่างๆ 
  (3) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
  (4) กำหนดเวลาสำหรับการจำหน่ายสินค้า 
  (5) กำหนดการอื่นที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
 

หมวด10
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
  มาตรา44 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นและพระอาทิตย์
ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น หรือตาม  
พระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ  
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (3) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราช
บัญญัตินี้ 
  (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น 
  (5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตาม
ความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
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ส่วนที่5

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดใน  
กฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวย  
ความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา45 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้นให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนิน
กิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้
ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที 
และต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบ  
ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการไม่ยอมรับคำสั่ง ดังกล่าวให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ตอบรับหรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ดำเนิน
กิจการ และให้ถือว่า ผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา46 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำ
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนิน
การใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
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  มาตรา47 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังาน
สาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปราม ผู้กระทำความผิดตาม  
พระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 


หมวด11
หนังสือรับรองการแจ้ง

 
  มาตรา48 การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินกิจการตามมาตรา 38 และ
หนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในข้อกำหนดของ  
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
  ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
  ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
ทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้ง  
ของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ซึ่งมี  
รายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา49 ผูไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองการแจง้ตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรองการแจง้ไวโ้ดยเปดิเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ 



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 631

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่5

  มาตรา50 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 
  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
 
  มาตรา51เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา 48 ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการ
ให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
 
  มาตรา52 ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะ
เหตุที่ฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไปให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการ
ไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
 
  มาตรา53 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 48 และคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 52 ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดำเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัว
หรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้น  
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่า  
ผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี 
 

หมวด12
ใบอนุญาต

 
  มาตรา54 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทำ
ใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ 
 
  มาตรา55บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น 
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  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ  
ใบอนุญาต 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุ  
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
 
  มาตรา56 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่า คำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง  
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืน  
คำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับ  
คำขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ  
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ  
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา57ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
  มาตรา58 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้รับ  
ใบอนญุาตยืน่คำขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถกูทำลาย 
หรือชำรุด  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น  
  มาตรา59ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ  
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราช
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บัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้
รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 
  มาตรา60เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้  
ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ  
ข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูก
ต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
  
  มาตรา61 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง  
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต ไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว 
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา  
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
  
  มาตรา62ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการ  
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด13
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 
  มาตรา63 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดค่า
ธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา64 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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  มาตรา65 ในกรณีที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับการดำเนิน
กิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลา  
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ  
เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่า
ธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียม ติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 
 

หมวด14
การอุทธรณ์

 
  มาตรา66 ในกรณีที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ งตามมาตรา 21 มาตรา 22   
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 45 มาตรา 48 วรรคห้า 
มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง หรือมีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
ใหต้อ่อายใุบอนญุาตหรอืเพกิถอนใบอนญุาตตามบทแหง่พระราชบญัญตันิี ้ หรอืในกรณทีีเ่จา้พนกังาน
สาธารณสุขมีคำสั่งตามมาตรา 46 วรรคสอง ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิ
อทุธรณต์่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็น
สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 
  มาตรา67 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 66 ให้รัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ชักช้าคำสั่ง
ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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หมวด15
บทกำหนดโทษ

 
  มาตรา68 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
 
  *มาตรา 68/1 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ในกรณีที่เกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  
  มาตรา69ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา70 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม  
มาตรา 17 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ  
ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา72ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่  
เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

* ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 68/1 โดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)   
 พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
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  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน  
ห้าพันบาท 
 
  มาตรา73 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20(5) มาตรา 
32(2) มาตรา 35(1) หรือ (4) หรือมาตรา 40(2) หรือ (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา 37 หรือมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
         *มาตรา73/1 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามในมาตรา 20(1) (2) (3) 
หรือ (6) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  *มาตรา73/2ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 20(5) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  
  มาตรา74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว  
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27  
วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน  
สองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา75 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคสองต้อง  
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 

* ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 73/1 และมาตรา 73/2 โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28ก หน้า 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2550) 
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  มาตรา76 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้  
ในใบอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
สองพันบาท 
 
  มาตรา77 ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา 41 วรรคสอง หรอืฝา่ฝนืประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิน่
ตามมาตรา 42(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
  มาตรา78 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 42(2) หรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
หนึ่งพันบาท 
 
  มาตรา79 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามหนงัสอืเรยีก หรอืไมย่อมแจง้ขอ้เทจ็จรงิหรอืไมส่ง่เอกสาร  
หรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา 44 ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงาน  
ทอ้งถิน่ให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 
52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท  
ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
 
  มาตรา81 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ของเจา้พนกังานสาธารณสขุตามมาตรา 46 วรรคสอง 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
  มาตรา82ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
ห้าร้อยบาท 
 
  มาตรา83ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือมาตรา 58 ต้องระวางโทษ  
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
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  มาตรา84 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 
  มาตรา85 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนกรมตำรวจ 
  (2) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้กำกับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด 
  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกหรือ
ไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบ 
  สำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ  
ไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  
มีอำนาจเปรียบเทียบได้ด้วย 
  เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ  
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินคดีต่อไป 
 

หมวด16
บทเฉพาะกาล

 
  มาตรา86ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ  
เช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตาม  
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้ที่ได้
แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ
และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนการดำเนินการ 
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  มาตรา87 ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่ต้องแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องแจ้ง  
และได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว  
ตามมาตรา 86 ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมาดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา88ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม  
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้  
ยื่นคำขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา89 บรรดากิจการต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือ  
อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 และ  
การแต่งผมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ให้ถือว่าเป็น  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 31 หรือมาตรา 32 
 
  มาตรา90บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือ  
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง  
กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนดของท้องถิ่น   
หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 อานันท์ปันยารชุน
 นายกรัฐมนตรี
 
 



640 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

PublicHealthAct,B.E.2535(A.D.1992)
BHUMIBOLADULYADEJREX.

 
Givenonthe29thdayofMarchB.E.2535
Beingthe47thyearofthePresentReign

 
      His Majesty King Bhumibol Adulyadej has been graciously pleased to 
proclaim that, 
 
      Whereas it is expedient to amend the law on public health and the law 
on control of use of fecal matter as fertilizer; 
 
      Be it, therefore, enacted by His Majesty the King, by and with the 
advice and the consent of the National Legislative Assembly functioning as the 
Parliament, as follows: 
 
Section1.  This Act shall be cited “Public Health Act, B.E. 2535”. 
 
Section21. This Act shall come into force on the date immediately following  
that of its promulgation in the Government Gazette.  
 
Section3.  The following Acts shall be repealed: 
  (1) Public Health Act, B.E. 2484 (A.D. 1941); 
  (2) Public Health Act (No. 2), B.E. 2495 (A.D. 1952); 
  (3) Public Health Act (No. 3), B.E. 2497 (A.D. 1954); 
  (4) Public Health Act (No. 4), B.E. 2505 (A.D. 1962); 
  (5) Public Health Act (No. 5), B.E. 2527 (A.D. 1984); 
  (6) The Act Controlling the Use of Fecal Matter as Fertilizer Act,  
B.E. 2480 (A.D. 1937); 

1 Government Gazette, Vol. 109/ Part 38/ Page 27/ 5th April 2535 (A.D. 1992)   
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  (7) The Act Controlling the Use of Fecal Matter as Fertilizer Act,  
(No.2), B.E. 2484 (A.D. 1941); 
  (8) The Act Controlling the Use of Fecal Matter as Fertilizer Act,  
(No.3), B.E. 2497 (A.D. 1954). 
 
Section4.  In this Act,  
  “sewage” means excrement or urine, and including any other thing 
that is filthy or gives foul odor; 
   “waste”2 means waste paper, waste cloth, waste food, waste goods, 
waste materials, plastic bag, food container, soot, animal dung or carcasses, 
including any other thing swept away from road, market place, animal farm, or 
other places, and including infectious waste, toxic or hazardous waste from 
community;  
  “public place or way” means a place or way which is not privately 
owned and the people can use or pass;  
  “building” means a brick house, house, shelter, shed, structure, raft, 
warehouse, office, or other structural erection that persons may enter to stay or use;  
  “marketplace” means a place ordinarily arranged for merchants to 
assemble to offer for sale goods consisting of animal, meat, vegetables, fruits, fresh 
or prepared or cooked food, or perishable items, with or without other kinds of 
goods for sale, including an area arranged for merchants to assemble to offer said 
goods for sale regularly or from time to time or on appointed dates;  
  “food selling place” means any building, place, or area which is not 
public place or way, arranged for the preparation or cooking of food for sale to 
buyers for immediate consumption whether the sale is for consumption within the 
area so arranged at the place or to be taken away for consumption at other place;  

2 The definition of the word “Waste” in Section 4 as amended by the Public Health Act,  
    (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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  “foodstuff storing place” means any building, place, or area which 
is not a public place or way, arranged for the storage of food in fresh, dry, or any 
other form for sale to buyers for consumption after preparation or cooking;  
  “local government” 3 means a provincial administrative organization,  
municipality, Tambon administrative organization, Bangkok Metropolis, Pattaya City, 
or other local governments designated as local governments by law;  
  “local regulations” means the regulations, ordinance, or by-law 
issued by the local government;  
  “local official” 4 means 
  (1) The President of provincial administration organization, for area 
under provincial administration organization jurisdiction, 
  (2) The Mayor, for area under municipality jurisdiction, 
  (3) The President of Tambon administration organization, for area 
under Tambon administration organization, 
  (4) The Governor of Bangkok Metropolis, for area under Bangkok 
Metropolis jurisdiction, 
  (5) The Mayor of Pattaya City, for area under Pattaya City 
jurisdiction, 
  (6) The chief of other local administrative agency designated as 
local government by law, for area under such local government jurisdiction; 
  “Public Health Official” means an official appointed to execute this 
Act; 
  “Committee” means the Public Health Committee; 
  “Minister” means the minister in charge and control of the 
execution of this Act. 

3 The definition of “local government” in Section 4 as amended by the Public Health Act,  
 (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
4 The definition of “local official” in Section 4 as amended by the Public Health Act,   
 (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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 Section5. The Minister of Public Health shall be in charge and control of the  
execution of this Act and shall have the power to appoint public health officials 
and issue ministerial regulations fixing rate of fees or granting exemption therefrom 
and prescribing other activities for the execution of this Act.  
  The ministerial regulations shall become effective upon their in the 
Government Gazette. 
 

CHAPTER1
GeneralProvisions


Section6.  For the purpose of execution of this Act, the Minister shall, by the  
advice of the Committee, have the power to issue ministerial regulations as follows:  
 
  (1) Prescribing rules, procedures, and measures for controlling or 
overseeing activities or operations on matters under this Act; 
  (2) Prescribing living standards congruent with the livelihood of the 
people, and procedures for controlling or overseeing or remedying things affecting 
the living standard congruent with the livelihood of the people. 
       The ministerial regulation under paragraph one may be issued for 
general enforcement in every locality or in any particular locality. Should it be 
reasonable to designate such ministerial regulation as matter with technical details 
or as rapidly changing matter according to social conditions, the designation of 
such ministerial regulation shall be made in accordance with the criteria prescribed 
by the Minister by the advice of the Committee and promulgated in the 
Government Gazette.5 
 
Section7. When a ministerial regulation issued under Section 6 is being  
enforced in any locality, the local government or local official engaging in activity 

5 Section 6 Paragraph Two as amended by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550   
 (A.D. 2007) 
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or operation under said ministerial regulation in the jurisdiction of such locality 
shall comply with the provisions of the ministerial regulation. In this regard,   
if necessary, the local government may issue local regulations or amend the local 
regulations already in force prior to the ministerial regulation issued under   
Section 6, prescribing details of operation in such locality in accordance with the 
said ministerial regulation. 
  If the local regulations of any locality are inconsistent with or contrary 
to the ministerial regulation issued under Section 6, the ministerial regulation shall 
prevail. Except only when it is necessary or there is a special reason for a specific 
locality, the local government may issue local regulations on any matter which is 
inconsistent with or contrary to the provisions contained in the ministerial regulation 
issued under Section 6, upon endorsement by the Committee and approval by the 
Minister.  
 
Section8. In the event of an occurrence or a reasonable doubt of an occurrence  
of grave damage to the living condition congruent with the livelihood of the people 
and an remedy is urgently required, the Director General of the Health Department 
shall have the power to order the owner of materials or persons involved in causing 
or in the likelihood of causing damage to cease an action or take any action to 
remedy or prevent such damage as deemed fit.  
  If the person who has received an order under paragraph one fails 
to comply with the same within a reasonable period of time, the Director General 
of the Health Department may order the public health official to take any action to 
remedy or prevent said damage instead. In such case, the public health official 
shall take precaution necessary under the circumstances and the person who 
received said order shall pay expenses incurred therein.  
  In a province other than Bangkok Metropolis, the Director General 
of the Health Department shall instruct the provincial governor to order the 
provincial public health officer to comply with the provisions in paragraph two for 
the area in such province. 
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CHAPTER2
PublicHealthCommittee

 
Section96. There shall be one committee called “Public Health Committee”   
consisting of Permanent Secretary of Public Health Ministry as the Chairperson, 
Director General of the Department of Pollution Control, Director General of 
Department of Disease Control, Director General of Department of Public Works 
and Town and Country Planning, Director General of Department of Industrial 
Works, Director General of Department of Agriculture, Director General of 
Department of Medical Sciences, Director General of Department of Local 
Administration, Director General of Department of Labor Protection and Welfare, 
Secretary General of the Food and Drug Administration, Secretary General of the 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Permanent 
Secretary of the Bangkok Metropolitan Administration, President of the National  
Municipal League of Thailand, President of the Provincial Administration 
Organization Council of Thailand, President of the Tambon Administration 
Organization Association of Thailand, and not exceeding four qualified members 
appointed by the Minister from persons knowledgeable or experienced in laws 
dealing with public health and hygiene,  environment, and consumer protection. 
 
Section10. The Committee shall have the powers and duties as follows  
  (1) to present opinions to the Minister on formulation of policy,   
work plans, and measures on public health and on any public health matter assigned 
by the Minister;  
  (2) to study and undertake analyses and give opinion to the Minister 
on improvement of laws, rules, regulations, and orders on public health; 
  (3) to provide the Minister with the advice in issuing ministerial 
regulations, and local government in issuing local regulations; 

6 Section 9 as amended by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007)  
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  (4) to provide local officials with the advice in the execution of 
this Act; 
  (5) to formulate projects and coordinate activities between government 
agencies and local governments concerned for the execution of this Act; 
  (6) to control and oversee the performance of duty of government 
agencies charged with powers and duties to execute laws on public health and 
report to the Minister; 
  (7) to perform any other task prescribed by law as power and duty 
of the Committee.  
 
Section11. In the event it appears to the Committee that the local government  
or the local official having jurisdiction over a locality fails to exercise the powers 
and duties provided by this Act without reasonable cause, the Committee shall 
notify the person vested with power and duties to control and oversee the 
performance of duty of the local government or local official required to perform 
such duty under the law to order the local government or local official to  
perform that duty or rectify the performance of duty within a period deemed 
appropriate. 
 
Section12. Committee members who are qualified persons shall have a term of  
office of two years.  
  Members who vacated office may be re-appointed.  
 
Section13. In addition to vacating office upon expiration of term of office under  
Section 12, committee members who are qualified persons shall vacate office upon 
  (1) death; 
  (2) resignation; 
  (3) dismissal by the Minister; 
  (4) becoming bankrupt; 
  (5) becoming incompetent or quasi-incompetent; 
  (6) having received an imprisonment punishment by a final judgment  
rendering imprisonment sentence except for a punishment for an offense committed 
by negligence, or for petty offense; 
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Section14. In the event of an appointment of a qualified committee member  
during the term of office of the qualified committee members already appointed, 
whether it is for an additional committee member or a replacement committee 
member, the newly appointed committee member shall hold office for a period equal 
to the remainder of term of office of the qualified committee members already 
appointed or of the qualified member being replaced, as the case may be. 
 
Section15. In a meeting of the Committee, the number of members present  
shall not be less than one half of the total number of members to constitute a 
quorum. If the Chairperson is absent, the members present shall elect a member 
among themselves to preside over the meeting.  
  A decision of the meeting shall be by a majority of votes. One 
member shall have one vote. If votes are tied, the Chairperson of the meeting shall 
give an additional casting vote.  
 
Section16. The Committee shall have the power to appoint subcommittees   
to consider matter or carry out task assigned by the Committee. The provision of 
Section 15 shall apply to the meeting of the subcommittee mutatis mutandis.  
 
Section17. In performing the duty under this Act, the Committee shall have   
the power to issue a notice summoning any person to testify or to submit relevant 
documents or evidence or any material for consideration. In the event it deems 
appropriate, the Committee may empower any of the subcommittees under Section 
16 to issue said order on its behalf for consideration of matters under the power 
and duties of the subcommittee. 
 

CHAPTER3
ManagementofSewageandWaste7 

Section188. Collecting, hauling or disposing of sewage or waste within the area  
of any local government shall be the authority of such local government.  

7 Chapter 3 Management of Sewage and Waste as amended by the Public Health Act,   
 (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 1992) 
8 Section 18 as amended by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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  In carrying out the operations under paragraph one, the local  
government may do so in conjunction with other government agency or other local 
government under joint agreement. However, for the benefits of the public as a 
whole, the Minister shall have the power to issue ministerial regulation, by the 
advice of the Committee, prescribing criteria, methods, and conditions for the joint 
operation. 
  With reasonable cause, the local government may assign to any 
person the task under paragraph one on its behalf under its control and supervision 
or may permit any person to carry out the activities of collecting, hauling or 
disposing of sewage or waste under Section 19. 
  The provisions of this Section and Section 19 shall not be 
applicable to the management of hazardous waste in accordance with the laws on 
factory.  However, the operators of the factory having hazardous waste and the 
operators engaging in collecting, hauling or disposing of such hazardous waste are 
required to notify the local official of the operation in writing. 
  
Section19. No person shall engage in the operation of collecting, hauling, or  
disposing of sewage or waste as a business or for reciprocal benefits, unless   
a license from the local official is granted.  
 
Section20. For the purpose of maintaining cleanliness and regulating the  
collection, haulage, and disposal of sewage or waste, the local government shall 
have the power to issue local regulations as follows: 
  (1) prohibiting the discharging, dumping, discarding, or causing to 
exist in a public place or way of sewage or waste, except in the place provided by 
the local government; 
  (2) prescribing that there be receptacles for sewage or waste available 
in public places or ways and in private places;  
  (3) prescribing methods of collecting, hauling, and disposing of 
sewage or waste for the owner or occupant of any building or place to practice 
hygienically according to the condition and nature of use of such building or place;  
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  (4) 9prescribing rate of fees for services provided by the local 
government or other person assigned to operate on its behalf in the collecting, 
hauling, or disposing of sewage or waste, which does not exceed the rate 
prescribed in the Ministerial Regulation, in this regard, the local government fixing 
of rate of fees for services in disposing of sewage or waste shall conform to the 
hygienic conditions set forth in the Ministerial Regulation; 
  (5) prescribing criteria, procedure, and conditions on collecting, 
hauling, and disposing of sewage or waste, with which to be complied by the 
person obtaining the license under Section 19, and prescribing a rate of maximum 
fee charges collectable by the person obtaining a license under Section 19 
according to the nature of services provided; 
  (6) prescribing any other requirements necessary for hygienic practice. 
 

CHAPTER4
BuildingSanitation

 
Section21. When it appears to the local official that any building or part  
thereof or any extension thereto is dilapidated or allowed to remain in a disorderly 
condition to the extent that it may be hazardous to the health of the dwellers, or 
does not conform to sanitary conditions fit for human habitation, the local official 
shall have the power to issue a written order to the owner or the possessor of the 
building requiring that person to repair, alter, or demolish it or its extension  
in whole or in part, or to take other action necessary to prevent it from being a 
hazard to the health or to conform to hygienic conditions within a reasonable 
period of time prescribed.  
 

9 Section 20 (4) as amended by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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Section22.  When it appears to the local official that any building is excessively  
stored with merchandise, furniture, or supplies, or those articles are so excessively 
piled up as to provide living places for vermin, or may become hazardous to the 
health of the dwellers, or not in conformity to sanitary conditions fit for human 
habitation, the local official shall have the power to issue a written order to the 
owner or the possessor of the building requiring that person to remove the  
merchandise, furniture, or supplies out of such building, or to rearrange them so that 
they may not become hazardous to the health, or that they be in conformity with 
hygienic conditions, or to eliminate the animals that are carriers of disease, within a 
reasonable period of time prescribed.  
 
Section23. In the event the local official has issued an order to any owner or 
possessor of the building to take action provided in Section 21 or Section 22 and 
such person fails to comply with the order within the prescribed period of time, the 
local official shall have the power to carry out the task at the expense of the 
owner or the possessor. 
 
Section24. For the purpose of controlling any building from being so over-inhabited  
as to likely to become hazardous to the health of the occupants thereof, the 
Minister shall, by the advice of the Committee, have the power to make an 
announcement in the Government Gazette prescribing a number of persons per an 
amount of area of a building which deemed overcrowded, however, taking into 
account the development level, population, and community of each locality.   
  Upon announcement by the Minister under paragraph one, the owner 
or possessor of the building is prohibited to permit or arrange his/her building to 
be inhabited by a number of persons exceeding that prescribed by the Minister. 

 

CHAPTER5
Nuisances

 
Section25.  In the event of an occurrence that may cause annoyance to dwellers 
in the vicinity or to person experiencing it, such occurrence by the following shall 
be deemed nuisances: 



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 651

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่5

  (1) a water resource, drainage, shower room, toilets, or dung or ash 
pit, or any other place situated at an unsuitable locality, which is dirty, or 
accumulating or amassing any waste causing foul odor or toxic substance dust or 
becoming or is likely to become a breeding place for carriers of disease or causing 
degradation or may be hazardous to health; 
  (2) a farming of animals in a place or by any method or in 
excessive number that causes degradation or may be hazardous to health; 
  (3) any building which is a dwelling place of human beings or 
animals, factory, or business establishment, without air ventilation, water drainage, 
disposal of sewage, or control of toxic substances, or with such but without 
adequate control to prevent foul odor or toxic substance dust, thus causing 
degradation or which may be hazardous to health;  
  (4) any action causing odor, light, ray, noise, heat, toxic substance, 
vibration, dust, fine powdery substance, soot, ash, or any other action to the extent 
of degradation or which may be hazardous to health; 
  (5) any other cause prescribed by the Minister and promulgated in 
the Government Gazette. 
 
Section26.  The local official shall have the power to prohibit any person from 
causing a nuisance in a public place or way or private place and also to abate 
nuisance, including to watch over, improve, and maintain roads, land routes, 
waterways, drainage, trenches, canals, and other places within his/her jurisdiction to 
be free from nuisances. In this regard, the local official shall have the power to 
issue written order to abate, eliminate, and control nuisances.  
 
Section27. In the event a nuisance occurs or may occur in a public place or 
way, the local official shall have the power to issue a written order to the person 
who is the initiator or involved in causing or the likely causing of the nuisance, 
requiring him/her to cease or to prevent the nuisance within a reasonable period of 
time as specified in the order and, if it is deemed expedient to prescribe the 
method of abatement or prevention of such nuisance, or to prescribe the method of 
prevention of future nuisances, such method shall be specified in his/her order.   
In the event it appears to the local official that an order of the local official under 
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paragraph one is not complied with and the nuisance that has occurred may cause 
serious harm to health, the local official shall abate such nuisance and may take 
measures necessary to prevent recurrence of such nuisance, doing so at the expense 
of the person who was the initiator or involved in causing or the likely causing of 
the nuisance. 
 
Section28.  In the event a nuisance occurs in a private place, the local official 
shall have the power to issue a written order to the owner or the possessor of such 
place requiring him to abate the nuisance within a reasonable period of time as 
specified in the order and, if it is deemed expedient to prescribe the method of 
abatement or to prescribe the method of prevention of future nuisances, such 
method shall be specified in his/her order. 
  In the event an order of the local official under paragraph one is 
not complied with, the local official shall have the power to abate such nuisance 
and may take measures necessary to prevent recurrence of such nuisance, and if the 
nuisance was caused by the action or failure to take action or consent of the 
owner or the possessor of the place, the said owner or possessor of the place shall 
bear the expenses incurred therein. 
       In the event it appears to the local official that the nuisance 
occurring in a private place may cause grave harm to health or an impact on the 
living conditions congruent with the livelihood of the people, the local official may 
issue a written order prohibiting the owner or the possessor from using or 
permitting any person to use such place in whole or in part until the local official 
is satisfied that the nuisance has been abated. 
 

CHAPTER6
AnimalRaisingorGrazingControlArea

 
Section29. For the purpose of maintaining the living conditions congruent with 
the livelihood of the population in the locality or to prevent hazards from microbes 
originated from animals, the local government shall have the power to issue local 
regulations designating an area covering the whole or any part of the locality under 
its jurisdiction, an animal raising or grazing control area.  
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  In issuing the local regulations of local government under paragraph 
one, the local government may designate an area prohibiting raising or grazing 
animals of certain kind or type or in a number exceeding that prescribed; or 
designate an area permitting raising or grazing animals of certain kind or type 
under certain measures. 
  
Section30.  In the event the local official finds an animal left in a public place 
or way in violation of Section 29 being of an unknown owner, the local official 
shall have the power to detain said animal for at least thirty days. Upon expiration 
of such period, if no person has come forward to claim the animal, such animal 
shall become property of the local government. But if the detention of the animal 
may cause harm to such animal or other animal or is unreasonably expensive, the 
local official may arrange the sale or auction of such animal as deemed appropriate 
before the expiration of the said period of time. The proceeds from the sale or 
auction, after deduction of expenses incurred in the sale and auction or in the 
keeping of the animal shall be retained in lieu of the animal.  
       In the event the sale or auction of the animal under paragraph one 
has not taken place and the owner of the animal has come to claim the animal 
within the period prescribed under paragraph one, the owner of the animal shall 
reimburse the local government for expenses actually incurred in keeping the 
animal.  
       In the event the animal found by the local official under paragraph 
one is carrying a contagious disease which may be hazardous to the people, the 
local official shall have the power to destroy or deal with them in any manner 
deemed appropriate. 

 

CHAPTER7
BusinessHazardoustoHealth

 
Section31. The Minister shall, with the advice of the Committee, have the 
power to promulgate in the Government Gazette prescribing any business being 
hazardous to health.  
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Section32. For the purpose of overseeing the operation of business promulgated 
under Section 31, the local government shall have the power to issue local 
regulations of the locality as follows:  
  (1) prescribing category of certain or every business under Section 
31 as controlled business within such locality; 
  (2) prescribing general rules and conditions for compliance by 
operators of business under (1) in respect of care of conditions or hygiene of the 
place used for business operation, and preventive measures against health hazards. 
 
Section33. Upon the expiration of a ninety-day period from the date on which 
the local regulations, under Section 32 (1), become effective, no person shall 
commercially engage in business of categories specified by the local regulations of 
the local government as controlled business under Section 32 (1), except with a 
license being obtained from the local official under Section 56. 
  In issuing a license under paragraph one, the local official may 
prescribe conditions, particularly requiring the licensee to prevent hazards to the 
health of the public, in addition to the general conditions prescribed in the local 
regulations of the locality under Section 32 (2).  
  The license under paragraph one shall be valid for business of a 
single category and for a single place. 

 

CHAPTER8
Marketplace,FoodSellingPlace,andFoodstuffStoringPlace

 
Section34. No person shall establish a marketplace except with a license being 
obtained from the local official under Section 56.  
  Alteration, expansion, or reduction of the place or area used as 
marketplace after the local official has issued the license to establish a marketplace 
may be made only with a written permission of the local official under Section 56. 
  The provisions in this Section shall not apply to ministry, bureau, 
department, local government, or state organization establishing a marketplace under 
its power and duty but in carrying out the marketplace business, as with the 
licensee, it shall comply with other provisions of this Act, and the local official 



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 655

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่5

shall have the power to prescribe conditions in writing requiring the market 
establisher under this paragraph to individually comply therewith.  
 
Section35. For the purpose of overseeing marketplaces, the local government 
shall have the power to issue local regulations as follows: 
  (1) to prescribe location, area, layout, and criteria on construction 
and sanitation; 
  (2) to prescribe criteria on arrangements of the place and placement 
of articles and other matters pertaining to marketplace operation;  
  (3) to prescribe marketplace opening and closing times; 
  (4) to prescribe criteria and procedure to be complied with by the 
marketplace establishing licensee with regard to maintenance of cleanliness and 
orderliness within the marketplace in accordance with health and hygiene, provision 
of places for collecting or disposing of sewage or waste, drainage, air ventilation, 
prevention of nuisances and prevention of the spreading of contagious diseases. 
 
Section36. Any person who sells or assists in selling articles in a marketplace 
shall comply with the criteria prescribed in the local regulations under Section 37. 
 
Section37. For the purpose of overseeing the selling of articles in the marketplace, 
the local government shall have the power to issue local regulations prescribing 
criteria and procedure to be complied with by the persons selling or assisting in 
selling articles in the marketplace with regard to maintenance of cleanliness at 
selling place, personal hygiene, and hygienic conditions in the process of 
distributing, making, preparing, cooking, keeping or storing food or other goods, 
including maintenance of cleanliness of containers, utility water, and various 
utensils.  
 
Section38. Any person wishing to set up a food selling place or foodstuff 
storing place in any building or space with an area exceeding two hundred square 
meters and which is not the selling of articles in marketplace shall obtain a license 
from the local official under Section 56. In the event the said place has an area of 
not exceeding two hundred square meters, the person is required to notify the local 
official in order to obtain a certificate of notification under Section 47 prior to the 
setting up. 
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Section39. The person setting up a food selling place or foodstuff storing place 
who has obtained a license under Section 56 or a certificate of notification under 
Section 48, and the person distributing, making, preparing, cooking, keeping or 
storing food in food selling place or foodstuff storing place under Section 38, shall 
comply with the criteria prescribed in the local regulations under Section 40, or the 
conditions prescribed in the license or certificate of notification. 
 
Section40. For the purpose of controlling or overseeing food selling place and 
foodstuff storing place already obtained a license or certificate of notification, the 
local government shall have the power to issue local regulations as follows: 
  (1) prescribing category of food selling place or foodstuff storing 
place according to type of food or nature of business establishment, or method of 
distribution;  
  (2) prescribing criteria on establishing, use, and care of the place 
and hygienic conditions of the area where food is sold, consumed, made, prepared, 
cooked or stored; 
  (3) prescribing criteria on prevention of nuisances and on prevention 
of contagious diseases; 
  (4) prescribing food distribution time; 
  (5) prescribing criteria on personal hygienic conditions of persons 
distributing, persons preparing and persons serving food; 
  (6) prescribing criteria on hygienic conditions of food, food 
distributing, making, preparing, cooking, keeping or storing processes; 
  (7) prescribing criteria on hygienic conditions of containers, equipment,  
utility water and other utensils.  
 

CHAPTER9
DistributionofGoodsinPublicPlaceorWay

 
Section41. The local official has the duty to control and oversee public places 
or ways for common use of the general public. 
  No person shall distribute goods in public place or way whether by 
means of displaying goods at a regular spot or by peddling except with a license 
being obtained from the local official under Section 56.  
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  In issuing the license under paragraph two, the local official shall 
specify kinds or types of goods, method of goods distribution, and the place for 
displaying goods for sale in the case the goods are displayed at a regular spot, in 
addition, the local official may also prescribe in the license any condition deemed 
appropriate.  
  Change of the kind or type of goods, method of goods distribution, 
or place of goods display from that specified in the license can only be made 
when the licensee has notified the local official thereof and the local official has 
recorded said change in the license. 
  
Section42. The local official shall, with approval of the traffic official, have 
the power to make announcement as follows: 
  (1) designating an area of public place or way or any part thereof 
as the area in which distribution or purchase of goods is strictly prohibited;  
  (2) designating an area of public place or way or any part thereof 
as the area in which distribution of goods of certain kind or type is prohibited, or 
as the area in which distribution of goods during the prescribed time is prohibited, 
or as the area in which distribution of goods by certain method is prohibited, or 
prescribing criteria, procedure, and conditions for distribution of goods in such area. 
  In executing (1) or (2) above, the local official shall post an 
announcement in a conspicuous place at the office of the local government and at 
the location to be designated the under (1) or (2) above, as the case may be, and 
the date on which the announcement shall come into force shall not be fixed to be 
less than fifteen days from the date the announcement is made. 
 
Section43. For the benefits of the people and for the purpose of controlling of 
distribution of goods in public places or ways; the local government shall have the 
power to issue local regulations as follows: 
  (1) prescribing criteria on person hygienic conditions of the goods 
distributor or distributor assistant(s); 
  (2) prescribing criteria on hygienic conditions of the process used 
in distributing, making, preparing, cooking, keeping or storing food or other goods 
including maintenance of cleanliness or containers, utility water, and various 
utensils;  
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  (3) prescribing criteria on goods display and peddling of goods in 
public places or ways; 
  (4) prescribing time for distribution of goods;  
  (5) prescribing other measures necessary for the maintenance of 
cleanliness and for the prevention of health hazards, including the prevention of 
nuisances and contagious diseases. 
 

CHAPTER10
PowerandDutiesofLocalOfficialandPublicHealthOfficial

 
Section44. In the execution of this Act, the local official and public health 
official shall have the power as follows:  
  (1) to summon any person to testify or give statement of fact or to 
provide written explanation or to submit any document for examination or to 
support the consideration; 
  (2) to enter any building or place between sunrise and sunset or 
during office hours to examine or take control for compliance with local regulations 
or this Act, and in this regard, to make inquiry of facts or demand the production 
of the certificate of notification or related evidence by the owner or the possessor 
of such building or place; 
  (3) to require the licensee or the person obtaining a certificate of 
notification to comply with the conditions in the license or the certificate of 
notification or with the local regulations or with this Act; 
  (4) to seize or attach any thing that may cause health hazard to the 
people for the purpose of legal action or for destruction if necessary; 
  (5) to collect or take goods or any thing suspected to be 
unhygienic or to cause nuisance from any building or place in a reasonable 
quantity as samples for examination as necessary at no cost.  
  The local official shall have the power to appoint a government 
official or official of the locality to perform any or all of the duties under 
paragraph one within the jurisdiction of such local government.  
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  In performing the duties, the local official or public health official 
or the person appointed by the local official shall produce his/her identification card 
in the format prescribed in the ministerial regulation to the person concerned while 
performing the same, and the person concerned shall provide reasonable facilities. 
 
Section45. In the event it appears that an operator of any business as specified 
in this Act does not act in compliance with this Act, the ministerial regulation, 
local regulations, or notification issued under this Act, or the order of the local 
official given concerning such business operation, the local official shall have the 
power to order the operator of such business to carry out modification or 
improvement. If the operator of the business fails to carry out modification or the 
business operation will cause or there is reasonable doubt that it will cause grave 
harm to the health of the people, the local official may order such person to 
immediately suspend the operation of such business temporarily until the local 
official is satisfied that no harm exists.  
  The order of the local official under paragraph one shall prescribe a 
reasonable period of time for compliance but not less than seven days, unless the 
order requires an immediate suspension, and a written notice shall be made to the 
business operator who is required to comply with the order. In the event the 
business operator could not be found or refuses to accept said order, it shall be 
sent by return receipt registered mail or posted at a conspicuous place at the domicile 
or at the office of the business operator, and it shall be deemed to have been 
received by such person on the date of its arrival or posting, as the case may be. 
 
Section46. In the event the public health official detects incompliant occurrence 
or any act committed in violation of this Act or the local regulations, he/she shall 
notify the local official for action according to his authority without delay.  
  In the event the public health official is of the opinion that the 
occurrence under paragraph one will have an impact on the living condition 
congruent with the livelihood of the people or will be gravely harmful to the 
health of the people as a whole and that the occurrence must be urgently remedied, 
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he/she shall have the power to order the person acting in such incompliance or 
violation to rectify or extinguish such occurrence, or do anything to rectify or 
extinguish such occurrence as necessary and thereafter  notify the local official. 
  
Section47. In performing the duty under this Act, the local official, public 
health official and the person appointed by the local official under section 44 shall 
be the competent official under the Penal Code and, for the purpose of 
apprehending or suppressing offenders under this Act, the local official and the 
person appointed by the local official shall be administrative or police officers 
under the Criminal Procedure Code. 
 

CHAPTER11
CertificateofNotification

 
Section48. A notification to the local official to carry out business operation 
under Section 38 and a certificate of notification shall be in the form prescribed in 
the local regulations. When the local official is being notified, he/she shall issue to 
the notifying person a receipt therefor to be used as evidence in engaging in the 
business operation temporarily during the time the certificate of notification has not 
been issued by the local official. 
  The local official shall examine the notification to ascertain the 
conformity with the prescribed form prescribed in the local regulations as 
mentioned in paragraph one.  If the notification is found to be in order, the local 
official shall issue a certificate of notification to the notifying person within seven 
working days from the date of receipt of the notification. 
  In the receipt for notification or certificate of notification, the local 
official may prescribe conditions to be complied with individually by the notifying 
person or the person receiving the certificate of notification. 
  In the event of an incorrect or incomplete notification, the local 
official shall notify the notifying person accordingly within seven working days 
from the date of receipt of the notification. If the notifying person fails to make 
correction within seven working days from the date of receipt of notification from 
the local official, the local official shall have the power to order the nullification of 
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the notification of the notifying person. If, however, the notifying person has made 
the correction within the prescribed period of time, the local official shall issue a 
certificate of notification to the notifying person within seven working days from 
the date of the notification which has compliant details according to the form 
prescribed in the local regulations under paragraph one. 
 
Section49. The person receiving certificate of notification shall openly and 
conspicuously display the same at the business establishment throughout the time 
engaging in the business operation. 
 
Section50. In the event the certificate of notification is lost, destroyed, or 
damaged in essence, the person receiving the same shall apply for a substitute 
therefor within fifteen days from the date of knowledge of loss, destruction, or 
damage. 
  Application for and issuance of a substitute for certificate of 
notification shall be in accordance with the criteria and procedure prescribed in the 
local regulations.  
 
Section51. A notifying person under Section 48, who wishes to windup the 
business operation or assign the same to other person, shall also notify the local 
official for information. 
  
Section52. In the event any person engaging in business operation specified in 
this Act without notifying the local official under Section 48 who was once 
penalized under this Act for engaging in business operation without notifying the 
local official but still continuing to engage in the business operation without 
notifying the local official, the local official shall have the power to order such 
person to suspend the business operation until he/she will have notified the local 
official under Section 48. If the violation continues, the local official shall have the 
power to order the prohibition of the business operation for a prescribed period of 
time which shall not exceed two years.  
 
Section53.  A notification of the local official under Section 48 and an order of 
the local official under Section 52 shall be in writing informing the notifying 
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person or the business operator. In the event such person could not be found or 
refuses to accept the correspondence, it shall be sent by return receipt registered 
mail or posted openly and conspicuously at the domicile or office of the person 
who is supposed to receive the correspondence, and such person shall be deemed 
to have known the contents of such correspondence at the time of its arrival or at 
the time it was posted, as the case may be. 

 

CHAPTER12
License

 
Section54. In the event this Act provides that any business operation or 
performance of any act requires a license from the local official, the local 
government shall have the power to issue local regulations prescribing criteria, 
procedure, and conditions for application for and issuance of a license for such 
matter.  
 
Section55. All licenses issued under this Act shall be valid for one year from 
the date of issuance and shall be used only within the jurisdiction of the issuing 
local government.  
  An application for renewal of a license must be submitted before 
the license expires. Upon submission of the application and payment of fee, the 
business operation may continue until the local official issues an order not to renew 
the license.  
  Criteria, procedure, and conditions for application for license renewal 
and license renewal permission shall be as prescribed in the local regulations.  
 
Section56. Upon receipt of an application for a license or an application for 
license renewal, the local official shall examine the application for correctness and 
completeness. If said application is incorrect or incomplete according to the criteria, 
procedure, or conditions prescribed in the local regulations, the local official shall 
compile all incorrectness or incompleteness and notify the applicant to make 
correction thereof at the same time and, in case it is necessary to return the 
application to the applicant, the application shall be returned together with the 
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compilation of incorrectness and incompleteness within fifteen days from the date 
of receipt of the application.  
       The local official shall issue a license or a letter notifying the 
applicant of an order refusing to give permission together with reasons within thirty 
days from the date of receipt of the application with correct or complete details as 
prescribed in the local regulations.  
       In the event the local official is excusably unable issue a license or 
an order refusing to give permission within the period of time under paragraph 
two, the said period of time may be extended not more than twice, each time for 
not longer than fifteen days, however, a letter must be issued to notify the 
applicant of the time extension and the reasons therefor each time prior to the 
expiration of the period of time under paragraph two or the period of time already 
extended, as the case may be.  
 
Section57. The licensee under this Act shall display the license openly and 
conspicuously at the business establishment throughout the time of engaging in 
business operation. 
  
Section58. In the event a license is lost, destroyed, or damaged in essence, the 
licensee shall submit an application for a substitute therefor within fifteen days 
from the date of knowledge of loss, destruction, or damage. 
  Application for and issuance of a substitute for license shall be in 
accordance with the criteria, procedure, and conditions prescribed in the local 
regulations. 
  
Section59.  In the event it appears that the licensee for any business operation 
fails to comply or incorrectly complies with the provisions of this Act or the 
ministerial regulation or the local regulations issued under this Act or the 
conditions specified in the license in respect of the business operation under the 
license, the local official shall have the power to order the suspension of license 
for a reasonable period of time but not exceeding fifteen days. 
  
Section60. The local official shall have the power to issue license revocation 
order when it appears that the licensee 
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  (1) has been given license suspension order twice and more and 
there is cause for another license suspension; 
  (2) is sentenced by a final judgment for commission of an offense 
under this Act; 
  (3) fails to comply or incorrectly complies with the provisions of 
this Act or the ministerial regulation or the local regulations issued under this Act 
or with conditions specified in the license in respect of the business operation 
under the license and such noncompliance or incorrect compliance caused serious 
harm to the health of the people or had an impact on the living conditions 
congruent with the livelihood of the people.  
 
Section61. A license suspension order or license revocation order shall be made 
in writing for the information of the license obtainer. In the event the licensee 
could not be found or refuses to accept the said order, it shall be sent by a return 
receipt registered mail or posted conspicuously at the domicile or office of the 
licensee and it shall be deemed to have been received on the date of its arrival or 
at the time it was posted, as the case may be.  
 
Section62. A person whose license is revoked shall not apply for a license to 
operate the business for which the license has been revoked until a period of one 
year from the date of the revocation of the license has expired. 
 

CHAPTER13
FeeandFine

 
Section63. The local government shall have the power to issue local regulations 
prescribing fees in accordance with the criteria, procedure, and conditions prescribed 
in the ministerial regulation, and which shall not exceed the rate provided therein. 
 
Section64. All fees and fines under this Act shall become revenue of the local 
government.  
 
Section65. In the event there are local regulations prescribing fees for business 
operation of which the local official must be notified prior to operation or which 
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requires a license under this Act, the notifying person or the licensee shall have 
the duty to pay the fees at the rate and at the interval prescribed in the local 
regulations throughout the operation of such business. If the fees are not paid 
within the prescribed period, there shall be a fine to be paid at a rate of twenty 
per cent of the outstanding fee amount, unless the notifying person or the licensee 
has notified of the business windup before the due date of the next fee payment, 
as prescribed in the local regulations,  
  In the event the person who has the duty to pay fees under 
paragraph one has been in arrears with fee payment for more than two times 
consecutively, the local official shall have the power to order such person to 
suspend his/her business operation until the fees and fines have been paid in full. 
 

CHAPTER14
Appeal

 
Section66. In the event the local official has issued an order under Section 21, 
Section 22, Section 27 paragraph one, Section 28 paragraph one or paragraph 
three, Section 45, Section 48 paragraph five, Section 52, or Section 65 paragraph 
two, or has issued an order not to grant a license or not to permit renewal of the 
license or to revoke the license under the provisions of this Act, or in the event 
the public health official has issued an order under Section 46 paragraph two, if 
the recipient of the order is not satisfied with the said order, such person shall 
have the right to appeal to the Minister within thirty days from the date of 
knowledge of the order.  
  An appeal under paragraph one shall not be ground for the stay of 
the execution of the order, unless the Minister deems it appropriate to have the 
execution of the order stayed temporarily. 
  
Section67. Consideration of an appeal under Section 66 shall be made by the 
Minister without delay.  
  Decision of the Minister shall be final. 
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CHAPTER15
Penalties

 
Section68. Any person violating the ministerial regulation issued under Section 
6 shall be punished by a fine of not exceeding ten thousand baht.  
 
Section68/110 Any person violating the ministerial regulation issued under Section 
6 in cases concerning infectious waste or toxic or hazardous waste from 
community, shall be punished by imprisonment not exceeding six months or a fine 
of not exceeding fifty thousand baht, or both. 
  
Section69. Any person failing to comply with an order of the Director General 
of the Department of Health issued under Section 8 paragraph one without 
reasonable cause or excuse, or obstructing the performance of duty of the public 
health official under Section 8 paragraph two, or of the provincial public health 
officer under Section 8 paragraph three, shall be punished by imprisonment not 
exceeding two months or a fine of not exceeding five thousand, or both. 
  
Section70. Any person failing to comply with an order of the Committee or a 
subcommittee under Section 17 without reasonable cause or excuse shall be 
punished by imprisonment not exceeding one month or a fine of not exceeding two 
thousand baht, or both. 
  
Section71. Any person violating Section 19, Section 33 paragraph one, or 
Section 34, shall be punished by imprisonment not exceeding six months or a fine 
of not exceeding ten thousand baht, or both. 
 
Section72. Any person who sets up a food selling place or a foodstuff storing 
place with an area exceeding two hundred square meters without a license shall be 
punished by imprisonment not exceeding six months or a fine of not exceeding ten 
thousand baht. 

10 Section 68/1 as added in by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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  Any person who sets up a food selling place or a foodstuff storing 
place with an area not exceeding two hundred square meters without a certificate 
of notification shall be punished by imprisonment not exceeding three months or a 
fine of not exceeding five thousand baht. 
 
Section73. Any person violating the local regulations issue under the provisions 
of Section 20 (5), Section 32 (2), Section 35 (1) or (4), or Section 40 (2) or (3) 
shall be punished by imprisonment not exceeding six months or a fine of not 
exceeding ten thousand baht, or both.  
  Any person violating the local regulations issued under the 
provisions of this Act other than those mentioned in paragraph one or Section 37 
or Section 43 shall be punished by a fine of not exceeding five thousand baht. 
 
Section73/111 Any person violating the local regulations issued under the 
provisions of Section 20 (1), (2), (3) or (6) in cases concerning infectious waste or 
toxic or hazardous waste from community, shall be punished by a fine of not 
exceeding ten thousand baht. 
 
Section73/212 Any licensee violating the local regulations issued under the 
provisions of Section 20 (5) in cases concerning infectious waste or toxic or 
hazardous waste from community, shall be punished by imprisonment not exceeding 
one year or a fine of not exceeding one hundred thousand baht, or both. 
 
Section74. Any person failing to comply with an order of the local official 
issued under Section 21, Section 22, Section 27 paragraph one, or Section 28 
paragraph one or paragraph three without reasonable cause or excuse, or obstructing 
the performance of duty of the local official under Section 23, Section 27 
paragraph two, or Section 28 paragraph two, shall be punished by imprisonment 
not exceeding one month or a fine of not exceeding two thousand baht, or both.  
 

11 Section 73/1 as added in by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
12 Section 73/2 as added in by the Public Health Act, (No. 2), B.E. 2550 (A.D. 2007) 
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Section75. Any owner or possessor of a building violating Section 24 paragraph 
two shall be punished by a fine of not exceeding one thousand baht and an 
additional fine of not exceeding five hundred baht per day throughout the period of 
violation. 
  
Section76. Any licensee failing to comply with the conditions prescribed by the 
local official in the license under Section 33 paragraph two or Section 41 
paragraph three shall be punished by a fine of not exceeding two thousand baht. 
 
Section77.  Any person violating Section 41 paragraph two or the announcement 
of the local official under Section 42 (1) shall be punished by a fine of not 
exceeding two thousand baht. 
 
Section78.  Any person failing to comply with Section 36 or violating the 
announcement of the local official under Section 42 (2) or the local regulations 
issued under Section 43 shall be punished by a fine of not exceeding one thousand 
baht.  
 
Section79. Any person failing to comply with a summons, or refusing to 
provide statements of fact or to submit documents or evidence, or obstructing or 
not providing facilities to the performance of duty of the local official or public 
health official or the person appointed by the local official under Section 44, shall 
be punished by imprisonment not exceeding one month or a fine of not exceeding 
two thousand baht, or both. 
   
Section80. Any business operator operating the business while being under the 
suspension order of the local official or failing to comply with the order of the 
local official under Section 45, Section 52, or Section 65 paragraph two without 
reasonable cause or excuse shall be punished by imprisonment not exceeding six 
months or a fine of not exceeding ten thousand baht, or both, and an additional 
fine of not exceeding five thousand baht per day throughout the period of 
noncompliance. 
 
Section81. Any person failing to comply with an order of the public health 
official issued under Section 46 paragraph two without reasonable cause or excuse, 
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or obstructing the performance of the duty of the public health official shall be 
punished by imprisonment not exceeding two months or a fine of not exceeding 
five thousand baht, or both. 
 
Section82. Any person failing to comply with Section 49 or Section 50 shall 
be punished by a fine of not exceeding five hundred baht. 
 
Section83. Any licensee violating Section 57 or Section 58 shall be punished 
by a fine of not exceeding five hundred baht. 
 
Section84. Any licensee operating the business during the period of the license 
suspension shall be punished by imprisonment not exceeding six months or a fine 
of not exceeding ten thousand baht, or both, and an additional fine of not 
exceeding five thousand baht per day throughout the period of the violation. 
 
Section85. There shall be a Case Settling Committee 
  (1) in Bangkok Metropolis comprising a representative of the 
Bangkok Metropolitan Administration, a representative of the Office of the Attorney 
General, and a representative of the Royal Thai Police; 
  (2) in other provinces comprising the provincial governor, the 
provincial prosecutor, and the provincial police superintendent. 
  For all offenses under this Act, if it is considered that the alleged 
defender should not penalized by imprisonment or should not be prosecuted, the 
Case Settling Committee shall have the power to settle the case by fixing a fine. 
  For offenses punishable only with fine or with imprisonment not 
exceeding one month or a fine not exceeding two thousand baht, or both, the local 
official or the person appointed by the local official shall also have the power to 
settle the case by fixing a fine. 
  Upon payment of the fine as fixed within thirty days from the date 
of fine fixing, it shall be deemed that the case has been settled in accordance with 
the Criminal Procedure Code. 
  If the alleged offender does not agree to the settlement, or after 
having agreed thereto, fails to pay the fine within the said period of time, the case 
shall proceed. 



670 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

CHAPTER16
TransitoryProvisions

 
Section86. The licensee of any business operation under the public health law 
being repealed by this Act who has been operating such business on the date this 
Act comes into force and such business is of the same nature as the business 
which requires a license or which requires a notification and granting of certificate 
of notification under this Act, shall continue to operate such business as a licensee 
or as a person who has made a notification and has received the certificate of 
notification under this Act.  However, upon the expiration of such license and the 
person wishes to continue the business operation, that person is required to apply 
for a license or to make a notification under this Act prior to operation. 
 
Section87. The person operating any business which requires no notification 
and certificate of notification under this Act which is repealed by this Act but is a 
business requiring notification and certificate of notification under this Act, who is 
not already a licensee under Section 86, shall continue operating the business but 
shall be required to notify the local official within a period of ninety days from 
the date this Act comes into force. 
 
Section88. Any person who operates any business, which requires a license 
under the law on public health repealed by this Act but requires a license under 
this Act, may continue to operate the business but must apply for a license under 
this Act within ninety days from the date this Act came into force. Upon 
submission of the application, the applicant may continue operating the business 
until the issuance of an order refusing to give permission to the business operation 
under this Act. 
 
Section89. Subject to Sections 31 or 32, all activities designated as repulsive 
or potentially health hazardous under Section 7 of the Public Health Act, B.E. 
2484 (A.D. 1941) and hairdressing under Section 31 of the Public Health Act, 
B.E. 2484 (A.D. 1941), shall be deemed health hazardous business. 
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Section90. All ministerial regulations, notifications, ordinances, by-laws, 
regulations or orders of the local official or public health official issued by virtue 
of public health laws repealed by this Act shall continue to be in force insofar as 
they are not inconsistent with or contrary to the provisions of this Act until there 
are ministerial regulations, notifications, local regulations, or orders of local official 
or public health official issued under this Act. 
 
Countersignedby
AnanPanyarachun
PrimeMinister
 
 




