พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวย
การควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑)

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔

(๒)

พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕

(๓)

พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗

(๔)

พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕

(๕)

พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๗

(๖)

พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐

(๗)

พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔

(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล”

หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย”

หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุง พลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตวหรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ”

หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร”

หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด”

หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนาย
สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือ
ของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปน
ครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สถานที่จําหนายอาหาร”

หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ
นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร”

หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการส ว นท อ งถิ่ น ”

หมายความว า เทศบาล สุ ข าภิ บาล องค การบริหารส ว น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน
ราชการสวนทองถิ่น
“ขอกําหนดของท องถิ่น”

หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่ง

ตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น
“เจาพนักงานทองถิ่น”

หมายความวา

(๑)

นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล

(๒)

ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล

(๓)

ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด

(๔)

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๕)

ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖)

หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดให
เปนราชการสวนทองถิ่นสําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
“เจาพนักงานสาธารณสุข”

หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ”
“รัฐมนตรี”

หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(๑)

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)

กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใช
บังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถิ่นใดใหราชการ
สวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขต
อํานาจของทองถิ่นนั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปน
ใหราชการสวนทองถิ่นออกขอกําหนดของทองถิ่น หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิ่นที่ใชบังคับ
อยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถิ่นนั้นให
เปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได
ขอกําหนดของทองถิ่นใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับ
ตามกฎกระทรวงนั้ น ทั้ งนี้ เว นแต ในกรณี ที่มี ความจํ า เปน หรื อมี เ หตุ ผ ลเปน พิ เศษเฉพาะท องถิ่ น
ราชการสวนทองถิ่นอาจออกขอกําหนดของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน
ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรือ
อาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร
ถ า บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คํ า สั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ภายในระยะเวลาตาม
สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแก
พฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อสั่งใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองที่
จังหวัดนั้น
หมวด ๒
คณะกรรมการสาธารณสุข

มาตรา ๙ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการสาธารณสุ ข ”
ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมการแพทย อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค* เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ปลั ด
กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
หรือประสบการณในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)

เสนอความเห็นต อรั ฐ มนตรี ในการกํ าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย

(๒)

ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
(๓)

ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิ่น
ในการออกขอกําหนดของทองถิ่น
(๔)

ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ในการปฏิ บั ติ ก ารตาม

พระราชบัญญัตินี้
(๕)

กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖)

ควบคุม สอดสองการปฏิบั ติ หน าที่ ของส วนราชการที่ มีอํ านาจหนาที่ ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
(๗)

ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว ใ ห เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง

คณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ ป รากฏแก ค ณะกรรมการว า ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ เจ า
พนั ก งานท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี เ ขตอํ า นาจในท อ งถิ่ น ใด ไม ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ต าม
พระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุ ผลอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํ านาจควบคุมดู แลการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อสั่งให
ราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการดําเนินการให
เปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑)

ตาย

(๒)

ลาออก

(๓)

รัฐมนตรีใหออก

(๔)

เปนบุคคลลมละลาย

(๕)

เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๖)

ได รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต เ ป น โทษสํ า หรั บ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่มีการแต งตั้ งกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิในระหวางที่ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม
ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว
นั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิ บัติ การตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย และให นํ ามาตรา ๑๕ มาใช บั งคั บแก ก ารประชุ มของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาไดในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมีอํานาจ
ออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยู ในอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการนั้นได

หมวด ๓
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเ ป น
อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต การควบคุ ม ดู แลของราชการส ว นท อ งถิ่น หรื ออาจอนุญ าตใหบุ ค คลใดเป น
ผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได
มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ
ขน และกํ า จั ดสิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อ มู ล ฝอย ให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น
ดังตอไปนี้
(๑)

หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให
(๒)

กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่

เอกชน
(๓)

กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช
อาคารหรือสถานที่นั้นๆ
(๔)

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(๕)

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได
(๖)

กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
หมวด ๔
สุขลักษณะของอาคาร

มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการ
แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน
หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยู
อาศั ย ของสั ต ว ใ ห โ ทษใดๆ หรื อ อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของผู อ ยู อ าศั ย หรื อ ไม ถู ก ต อ งด ว ย
สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดสิ่งของ
เหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่ง
เปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลา
ที่กําหนด เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตอง
เปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญจํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
เหตุรําคาญ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(๑)

แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความ
เสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒)

การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๓)

อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุม
ใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(๔)

การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ
ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(๕)

เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่
หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนให
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด
และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ
หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวใน
คําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใ ดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร
กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งไดในกรณีที่ปรากฏ
แกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และเหตุ
รําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น
และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ
หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณี ที่ไ ม มีก ารปฏิ บัติ ตามคํ าสั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให เ จ า
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุ
รําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ
การนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจ
เกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเ จาพนักงาน
ทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได

หมวด ๖
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชนในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่น
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได
การออกขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปน
เขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือ
เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยาง
หนึ่งก็ได
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน
ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่น แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือ
สัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว
นั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมา
ขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวใหแกราชการสวนทองถิ่นตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณี ที่ ป รากฏว า สั ต ว ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พบนั้ น เป น โรคติ ด ต อ อั น อาจเป น
อันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได

หมวด ๗
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อ ประโยชน ในการกํ ากั บดู แลการประกอบกิจ การที่ ประกาศตาม
มาตรา ๓๑ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑)

กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปน
กิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นนั้น
(๒)

กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอ
สุขภาพ
มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา
๓๒ (๑) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปน
กิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อาจกํ า หนดเงื่ อ นไข
โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหง
เดียว

หมวด ๘
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจา
พนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือ
องคการของรัฐ ที่ไดจัดตั้ งตลาดขึ้นตามอํ านาจหนาที่ แต ในการดําเนินกิ จการตลาดจะต องปฏิบั ติ
เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑)

กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ

(๒)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการตลาด
(๓)

กําหนดเวลาเปดและปดตลาด

(๔)

กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การ
จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ
มาตรา ๓๖ ผู ใ ดขายของหรื อ ช ว ยขายของในตลาด ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวย
ขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวน
บุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือ
สินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ

มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตอง
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๗ กอนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผู จั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร ซึ่ ง ได รั บ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถิ่นมี
อํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑)

กํ า หนดประเภทของสถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารตาม
ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย
(๒)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ
ของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่
ใชสะสมอาหาร
(๓)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน

(๔)

กําหนดเวลาจําหนายอาหาร

(๕)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง

โรคติดตอ

อาหารและผูใหบริการ
(๖)

กําหนดหลั กเกณฑเ กี่ยวกับสุขลั กษณะของอาหาร กรรมวิธี การจําหนาย ทํ า
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร

(๗)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใช

อื่นๆ
หมวด ๙
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

มาตรา ๔๑ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลที่ ห รื อ ทางสาธารณะเพื่ อ
ประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไม วาจะเปนการจําหนายโดย
ลั กษณะวิ ธีการจัด วางสิ น ค า ในที่ ห นึ่ งที่ ใดเป นปกติ ห รื อ เร ข าย เว น แต จ ะได รับ ใบอนุ ญ าตจากเจ า
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภท
ของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการ
จั ด วางสิ น ค า ในที่ ห นึ่ ง ที่ ใ ดเป น ปกติ รวมทั้ ง จะกํ า หนดเงื่ อ นไขอย า งใดตามที่ เ ห็ น สมควรไว ใ น
ใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือ
สถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตได
แจ ง ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได จ ดแจ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วไว ใ น
ใบอนุญาตแลว
มาตรา ๔๒ ให เจ าพนักงานท องถิ่นดวยความเห็น ชอบของเจ าพนักงานจราจรมี
อํานาจออกประกาศดังตอไปนี้
(๑)

กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(๒)

กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา
หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเ จาพนักงานทองถิ่นปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ สถานที่ทําการของราชการสวนทองถิ่นและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒)
แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑)

กํ า หนดหลั ก เกณฑเ กี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของผู จํ า หน ายหรื อ ผูช ว ย

จําหนายสินคา
(๒)

กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะในการใช ก รรมวิ ธี ก ารจํ า หน า ย ทํ า
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช
และของใชตางๆ
(๓)

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทาง

(๔)

กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา

สาธารณะ

(๕)

กํ าหนดการอื่ นที่ จํ า เป น เพื่ อการรั กษาความสะอาดและป องกั นอั น ตรายต อ
สุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
หมวด ๑๐
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑)

มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒)

เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกหรื อในเวลาทํ าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม ให เ ปนไปตามขอ กําหนดของทองถิ่น หรื อตาม

พระราชบั ญ ญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็ จจริ งหรื อเรียกหนั ง สือ รั บรองการแจงหรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓)

แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง หรื อ ตามข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น หรื อ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔)

ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕)

เก็ บ หรื อ นํ า สิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของใดๆ ที่ ส งสั ย ว า จะไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะหรื อ จะ
กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
นี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนิน
กิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที
เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตาม
คําสั่งไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และ
ตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนิน
กิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

หรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และ
ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการ
กระทํ า ใดๆ ที่ ฝ า ฝ น ต อ บทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ให เ จ า พนั ก งาน
สาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจา
พนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๑
หนังสือรับรองการแจง

มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘
และหนังสือรับรองการแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นเมื่อเจาพนักงาน
ทองถิ่ นได รับแจง ใหออกใบรับแกผูแ จงเพื่อใชเ ป นหลั กฐานในการประกอบกิจการตามที่แ จงได
ชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของ
ทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง
ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผู
แจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทํา
การนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผู
แจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการแจ ง สู ญ หาย ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหา
วันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรั บ ใบแทนและการออกใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน
กิจการใหแกบุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
นี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะ
เหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนิน
กิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีกใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
มาตรา ๕๓ การแจ ง ของเจ า พนั ก งานทอ งถิ่ น ตามมาตรา ๔๘ และคําสั่ งของเจ า
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๒ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม
พบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือ
นั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผู
นั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี

หมวด ๑๒
ใบอนุญาต

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการ
กระทําใดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได
มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๖ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให เ จ า
พนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขให
ถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให
สงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันได
รับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุ ผลให ผูข ออนุญาตทราบภายในสามสิ บวั นนั บแต วันได รับคํ า ขอซึ่ งมี รายละเอี ยดถู ก ต องหรื อ
ครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ

ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๕๗ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว โ ดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวงหรื อ ข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตได ภ ายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา
ผูรับใบอนุญาต
(๑)

ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แตส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช

(๒)

ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ใบอนุญาตอีก

(๓)

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนด
ไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

มาตรา ๖๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ
แจ งใหผู รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม พบผูรับใบอนุญาตหรือผู รับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ ง
ดั ง กล า ว ให ส ง คํ า สั่ ง โดยทางไปรษณี ย ต อบรั บ หรื อ ให ป ด คํ า สั่ ง นั้ น ไว ใ นที่ เ ป ด เผยเห็ น ได ง า ย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลว
ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๖๒ ผู ถูก สั่งเพิ กถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิ จ การที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตอี ก ไม ไ ด จ นกว า จะพ น กํ า หนดหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต
หมวด ๑๓
คาธรรมเนียมและคาปรับ

มาตรา ๖๓ ให ราชการส ว นท อ งถิ่น มี อํ า นาจออกข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น กํ า หนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ
ราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณี ที่ มีข อ กํ าหนดของท อ งถิ่ น กํา หนดค า ธรรมเนี ย มสํ า หรับ การ
ดําเนิ นกิจการที่ตองแจงตอเจาพนั กงานท อ งถิ่ นก อนดํ าเนิ นกิจการหรือ ต องได รั บใบอนุ ญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่
คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ในกรณี ที่ ผู มี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ค าธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค างชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวา
จะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

หมวด ๑๔
การอุทธรณ

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา
๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒
หรื อ มาตรา ๖๕ วรรคสอง หรื อ มี คํ า สั่ ง ในเรื่ อ งการไม อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ ไม อ นุ ญ าตให ต อ อายุ
ใบอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
มาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่
เกินสองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอย
ตารางเมตร โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕)
มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่
บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน

มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
พันบาท
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๗๘ ผู ใดไม ป ฏิ บั ติ ตามมาตรา ๓๖ หรื อ ฝ าฝ นประกาศของเจ าพนั ก งาน
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา
๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖
วรรคสอง โดยไม มี เ หตุ ห รื อ ข อ แก ตั ว อั น สมควร หรื อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท
มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกิน
วันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑)

ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ
(๒)

ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับ

การตํารวจภูธรจังหวัด
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบไดดวย
เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่ง
ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ
เช น เดี ย วกั บกิ จ การที่ จ ะต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ต อ งแจ ง และได รั บหนัง สื อ รั บ รองการแจ ง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ได
แจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและ

ผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตาม
พระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ
มาตรา ๘๗ ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจง
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและ
ไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา
๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๘ ผู ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได เปนกิจการที่ตองได รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว าด ว ยการสาธารณสุ ข ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ต เ ป น กิ จ การที่ จ ะต อ งได รั บ
ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ยั ง คงประกอบกิ จ การได ต อ ไป แต จ ะต อ งมายื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตางๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ
เปนอันตรายแกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการ
แตงผมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒
มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถิ่น หรือคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุ ข พุท ธศั กราช ๒๔๘๔ และพระราชบั ญ ญัติ ควบคุมการใช อุ จจาระเป น ปุ ย พุทธศั กราช
๒๔๘๐ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใช
บังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตางๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปนเรื่องเกี่ยวพันกับความ
เปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนด
มาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม
และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับให
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการ
อนามัยสิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุม
การใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมี
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการให เ ป น ไปตาม
พระราชบั ญญั ติป รับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั้น แลว และเนื่องจากพระราชบั ญญั ติดั งกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎี ก าดัง กล าว จึ งสมควรแก ไขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ การโอนส ว นราชการ
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วา
ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทน
สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวน
ราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

กฎกระทรวง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๒ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎกระทรวง
นี้

ขอ ๓ บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทาย
กฎกระทรวงนี้

ขอ ๔ บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ
สส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นใหแกผูดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานคร
(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้น

ไปและผูวาราชการจังหวัด

ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
สวนราชการนั้นเปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในสังกัด แต
ไมรวมถึงกรณีที่อยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามขอ ๗ (๒)

ขอ ๗ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดเปนผู
ออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นใหแกผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา
(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการในหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปน

ราชการสวนภูมิภาคและหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น

ขอ ๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานคร

(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ขอ ๙ ใหนายกเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมือง

พัทยา

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานสวนตําบลในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกพนักงานสวนตําบลในเขต

องคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด

(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหแกขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอ ๑๓ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และ
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตง
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด

ขอ ๑๔ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตร
แตตองไมเกินหกปนับแตวันออกบัตร

ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหใชไดตอไปจนกวาจะ
หมดอายุ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕
--------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงั คับเปนการทั่วไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ขอกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ใหมีผลใชบังคับในทองทีข่ อง

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง
(๒) ขอกําหนดเฉพาะในสวนทีว่ าดวยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดยกเวนไมใชบังคับในทองที่ของราชการสวนทองถิ่นอืน่ นอกจาก
(๑) ตามความเหมาะสมกับสภาพทองที่ โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางใดก็ไดตาม
ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ขอกําหนดในสวนที่วา ดวยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ใหมีผล
ใชบังคับแกสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการสวนทองถิ่น
ทุกแหง

หมวด ๑
บททัว่ ไป
--------------

ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
"มูลฝอยติดเชื้อ" หมายความวา มูลฝอยทีม่ ีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี
ความเขมขนซึง่ ถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนัน้ แลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินจิ ฉัยทางการ
แพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ

ชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิน้ สวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะทีท่ าํ ดวย
แกวสไลด และแผนกระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิต
ภัณฑที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทาํ จากเชื้อโรคที่มีชีวิต
เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูป วยติดเชื้อรายแรง
"หองรักษาผูปว ยติดเชื้อรายแรง" หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อราย
แรงตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"สถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมาย
ความรวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
"สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวย

งานอื่นของรัฐตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล
สัตวของหนวยงานอืน่ ของรัฐตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มไิ ด
ตั้งอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและ
จุลินทรียในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติ
การทดสอบดานสาธารณสุขทีท่ ําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขทีก่ ระทรวงสาธารณ
สุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา ผูไดรับใบ
อนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบ
อนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของ
รัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
"ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต
ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนิน
การสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวย

การหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอืน่ ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
"ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา เจาของหรือผู
ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
"ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนา
ที่ที่เรียกชื่ออยางอื่นมีหนาทีร่ ับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ขอ ๔ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขนึ้ ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อนอกจากถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธที ี่ราชการสวนทองถิน่ กําหนด
หรือจัดให
ใหราชการสวนทองถิน่ จัดใหมีสถานที่ถา ย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในทีห่ รือ
ทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวธิ ีกาํ จัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอนื่ ตามมาตรฐาน
ที่ระบุไวในกฎกระทรวงนีห้ รือตามหลักเกณฑทกี่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี

ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้

ขอ ๖ ขอกําหนดในสวนที่วา ดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใช

บังคับแกผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติ
การเชื้ออันตรายนัน้ แจงใหราชการสวนทองถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายนัน้ ตั้งอยู จัดสงเจาหนาทีไ่ ปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด และเมื่อราชการสวนทองถิ่นนัน้ ไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได
ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิน่
อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย
ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได

ขอ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการ
สาธารณสุขผูป ระกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่ง
ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวน
ทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน

การเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดงั กลาวจะตองมีคุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข
สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตอง
มีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ใน
ดานสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในกรณีทมี่ ีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยตนเองของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ
ทางราชการแตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ
ทางราชการนัน้ จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การ
ขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการ
รวมกันในการเก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่น
แหงใดแหงหนึง่ อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อรวมกันก็ได
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
วรรคสองและวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได

ขอ ๘ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณ
สุข ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหอง
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบ
กิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลใหผูดาํ เนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู
ดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิด
ขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้

ขอ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราช
การสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิน่ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐที่จัดตั้งสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจา
พนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาล

สัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ตามขอ ๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํ หนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวน
ทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสองและของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ใหดาํ เนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ใหราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุมดู
แลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมเี จาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนิน
การเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กาํ หนดใน
หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาต
ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่น
กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัตไิ วดวย

ขอ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิน่ มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้

ขอ ๑๑ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายและเจาพนักงานทองถิน่ มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บ การขน
และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
-------------------------

ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะ
สําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๒)
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตอง
ทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ขอ ๑๓ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๒ ตองมีคุณลักษณะดังตอ
ไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุทแี่ ข็ง
แรง ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิด
ชิด และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยาย
ไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุ
อื่นที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้าํ หนัก กันน้าํ ได ไมรั่วซึมและไม
ดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอ
ความสีดําที่มขี นาดสามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเชื้อ" อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับ
ตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา "หามนํากลับมาใชอีก" และ "หามเปด" ในกรณีที่สถานบริการ
สาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดัง
กลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสาํ หรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่
เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความ
เหมาะสมของการเก็บ การขน และการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บ การขน และการกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใดหรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใด
ก็ได

ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่
กําหนดในขอ ๑๒ อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับ
นั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝา
ปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหนะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอด
เวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยู
เสมอ

ขอ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงใน
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่
ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทํา
ได
(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของ
ความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวย
เชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
แลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในทีพ่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน
(๔) จัดใหมีทพี่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ ๑๖ เพื่อรอการขนไป
กําจัด และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึง่
ครั้ง

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับ
ใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย
สองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้าํ ทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้าํ เสีย
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง
หรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม
สามารถที่จะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มขี นาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา "ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ" ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนัน้ ตองมี
รางหรือทอรวบรวมน้าํ เสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้าํ เสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติด

เชื้อตามวรรคหนึ่งตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท ี่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได

ขอ ๑๗ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๖ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาว
ตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยาง
หนา ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาใน
การปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความ
สะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กาํ หนด เวนแตมเี หตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่มีลักษณะตามทีก่ ําหนดในขอ ๑๘ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยทีไ่ มจาํ เปนตองใช
รถเข็นจะเคลื่อนยายโดยผูป ฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายทีแ่ นนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอย

ติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมลู ฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวาง
ทางหามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย
กระดาษแลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนัน้ ในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลว
ทําความสะอาดดวยน้าํ ยาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยาง
นอยวันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น

ขอ ๑๘ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมี
ลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทาํ ความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม
ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาให
แนนเพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มขี นาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา "รถ
เข็นมูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอื่น"
(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง
การเคลื่อนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทาํ ความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติด

เชื้อตกหลน ตลอดเวลาที่ทาํ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ขอ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อตามขอ ๑๖ ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมที ี่พักสัตวปวยไวคา งคืน หรือประเภทที่มีที่
พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินทีก่ ระทรวงสาธารณาสุขกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานทีท่ อี่ าจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
-------------------------

ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิน่ มอบใหดําเนิน

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับทํา
การขนมูลฝอยติดเชื้อจากทีพ่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหอง
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่
ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาํ หนดในขอ ๒๒ โดยใหมี
จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติด
เชื้อโดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด
เชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบก
ษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชน
เดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด
กวางขวางเพียงพอมีรางหรือทอระบายน้าํ เสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้าํ เสีย และ

ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ

ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณ
สุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถกู สุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น
(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กาํ หนด โดยคํานึงถึงปริมาณของ
มูลฝอยติดเชื้อและสถานทีจ่ ัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจาํ เปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอ
กําหนดในขอ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน
มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนใน
ระหวางการขน
หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความ
สะอาดและฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการ
รั่วไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกทีส่ ามารถจะทําได

ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้

(๑) ตัวถังปดทึก ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไม
รั่วซึม
(๒) ในกรณีทเี่ ปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนัน้ ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานัน้ ได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคา
อุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
(๓) ขอความสีแดงที่มขี นาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถัง
ดานขางทั้งสองดานวา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"
(๔) กรณีราชการสวนทองถิน่ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิน่
นั้นแสดงชื่อของราชการสวนทองถิน่ ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่
ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูด ําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทํา
การขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มขี นาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทัง้ สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธกี ารทีร่ าชการสวนทองถิ่นมอบให
บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวใน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูด ําเนินการรับทําการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตาม
มาตรา ๑๙ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิน่ ดวยตัวหนังสือสีแดง
ที่มขี นาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชดั เจน ระบุรหัส
หรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานทีแ่ ละหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถัง
ดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูข ับขี่และ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้
จากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องมือปองกันอัคคี
ภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ตลอดเวลาที่ทาํ การขนมูลฝอยติดเชื้อ

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดตามหมวด ๔ ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

-------------------------

ขอ ๒๔ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามทีก่ าํ หนดในขอ ๒๕
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด แตตอง
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันทีข่ นจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไวในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ
๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการ
กําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและ
มีขนาดสามารถมองเห็นไดชดั เจน แสดงไวดวย
(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตก
หลนหรือการรัว่ ไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่

ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ได
รับอนุญาตใชวิธีกาํ จัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๕ (๑) ใหสถาน
บริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการติดเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตาม
ขอ ๒๗ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหราย
งานผลการตรวจวิเคราะหนนั้ ใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันทีห่ าของเดือน

ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาที่มหี องเผา
มูลฝอยติดเชื้อและหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศา
เซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมตา่ํ กวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบ
เตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐาน
อากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี
ทําลายเชื้อดวยความรอนหรือวิธีอื่นตามขอ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตาม
เกณฑมาตราฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และ
ปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการ
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธกี ารตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส
หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖
หรือที่ผานการกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๗ แลว ใหดาํ เนินการกําจัดตามวิธกี ําจัดมูลฝอยทั่วไป
เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น

หมวด ๕
คาบริการการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------------

ขอ ๒๙ ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดอัตราคาบริการขัน้ สูงในการรับทําการ
เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะ
เรียกเก็บจากผูใชบริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการ
และความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่นนัน้

บทเฉพาะกาล
------------------------------

ขอ ๓๐ ใหราชการสวนทองถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายทีม่ ีอยูหรือจัดตัง้ ขึ้นกอนวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ ดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ผูรบั
ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี ภาย
ในเกาสิบวันนับแตวนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใชบงั คับ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนีภ้ ายในหนึ่งป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
สําหรับสถานบริการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ใหดําเนินการตามขอ ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้

ใชบังคับ และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงนี้
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

--------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หากกระทําโดยไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนได
จึงสมควรตองควบคุมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของ
ประชาชน และเพื่อประโยชนแกผูประกอบกิจการดานสุขภาพอนามัย รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และโดยทีม่ าตรา ๖ (๑) แหงพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
หรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๕
---------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๒ อัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอาํ นาจตามมาตรา ๒๐ (๔)
และมาตรา ๖๓ ออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนด ใหกําหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดไวในบัญชี อัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี้

ขอ ๓ อัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอาํ นาจออกขอกําหนดของ

ทองถิ่นกําหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้
(๑) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)
(๒) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง
(๓) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
--------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
------------------

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
"สถานประกอบกิจการ" หมายความวา สถานทีท่ ี่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
"ผูดําเนินกิจการ" หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับ
ผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
"คนงาน" หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
"มลพิษทางเสียง" หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการทีท่ ําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
"มลพิษความสั่นสะเทือน" หมายความวา สภาวะของความสัน่ สะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ ําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน
"มลพิษทางอากาศ" หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการทีท่ ําใหมผี ลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
"มลพิษทางน้ํา" หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาํ ใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

ขอ ๒ ผูดําเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการสวนทองถิ่นไดออก
ขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมและมีผลใชบังคับในทองถิ่นนั้นแลว ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตทีก่ ฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดทีเ่ ขาขายเปนโรงงาน หรือมีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น และกฎหมายอืน่ ที่
เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี

หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
-------------------

ขอ ๓ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณ
สถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการทีไ่ มเขาขายเปนโรงงาน ใหราชการสวน
ทองถิ่นสามารถกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจ
การของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอ

เหตุรําคาญดวย

ขอ ๔ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการทีข่ ออนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อื่น
ที่เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ

ขอ ๕ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการ
ระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและ
จํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษา
ความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย

หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉินตามความ
จําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาํ หนด
ไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอนั ตรายและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถกู
สุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีทมี่ ีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ
ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนัน้
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปน
พาหนะของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มโี รงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบ

อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนด
ของทองถิ่นนัน้

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ

หมวด ๓
การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
---------------------

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานทีท่ างราชการ
กําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบ

กิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวตั ถุอันตราย ตองมีสถานที่ทปี่ ลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ

หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการ
-------------------------

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทาง
เสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเ
คมีหรือวัตถุอนั ตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
----------------------------

ขอ ๑๕ ในระหวางที่ยังไมมกี ฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานมลพิษดานตาง ๆ สําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหราชการสวนทองถิ่นนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของมาปรับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ ๆ ทั้งนี้ โดยการออกเปนขอกําหนดของทองถิ่น

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๒ ใหสถานประกอบกิจการทีต่ ั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
----------

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
"อาหารสด" หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของ
อื่นๆ ทีม่ ีสภาพเปนของสด

"อาหารแปรรูป" หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง
หรือในรูปอื่น ๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร
"อาหารปรุงสําเร็จ" หมายความวา อาหารที่ไดผา นการทํา ประกอบ ปรุงจน
สําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ที่มิไดบรรจุใน
ภาชนะที่ปดสนิท
"การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล" หมายความวา การทําความสะอาด
ตัวอาคาร แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้าํ หองสวม และบริเวณ
ตาง ๆ รอบอาคารตลาด ใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรก
และอืน่ ๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผล
กระทบตอระบบบําบัดน้าํ เสียของตลาด
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงั คับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
สําหรับในเขตสุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนัน้ ๆ ออกขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ
วิธีการ และมาตรการทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทางในการกําหนด

หมวด ๒
ลักษณะของตลาด

-----------

ขอ ๓ ตลาด แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไวในสวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมโี ครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไวในสวนที่ ๒
(๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ไดแก ตลาดที่ไมมโี ครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชัว่
คราวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด และมีลกั ษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๓
ขอ ๔ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๑๑ เมตร จากแหลงทีก่ อ ใหเกิด
มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย เวนแตจะมีวิธกี ารปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว

สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
------------

ขอ ๕ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบ

ของสถานทีแ่ ละสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที่
ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่กาํ หนดในสวนนี้
ขอ ๖ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูข ายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ
ตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตรอยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนัน้ ๆ
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีนา้ํ ขัง
(๕) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย
(๖) ประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตรและสามารถปองกันสัตวตาง ๆ
เขาไปพลุกพลานในตลาด
(๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(๙) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ เวนแตที่
แผงขายสินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตอ งมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๑๑ ลักซ ทั้งนี้
ตองไมใชแสงหรือวัสดุอื่นทีท่ ําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ

(๑๑) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
และทําความสะอาดงาย มีพื้นทีแ่ ผงไมนอ ยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑
เซนติเมตร และมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูข าย
ของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสมแยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก
(๑๑) จัดใหมนี ้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอ
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมีการวางทอ
ในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากน้าํ โสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัด
ใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช
(๑๒) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปน
แบบเปด สวนทางระบายน้าํ รอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปด
ทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน
และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้าํ ทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
เวนแตจะไดจดั สงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้าํ เสียรวมของราชการสวนทองถิน่ โดยไดเสีย
คาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิน่ นัน้
(๑๓) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้ง
ไวในบริเวณทีเ่ ห็นไดงาย
ความใน (๑) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตัง้ ขึ้นกอนวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ
แตใหปรับปรุงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

ขอ ๗ ที่ขนถายสินคาตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษา
ความสะอาด
ขอ ๘ สวมและที่ถา ยปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูในทีเ่ หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกัน
สัตวและแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้าํ ธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขัน้ ตอน
(๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที่
ภายในไมนอยกวา ๑.๙๑ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา ๑.๙๑
เมตร ประตูเปนชนิดเปดออกและมีผนังกัน้ เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
(๔) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่น
ที่ติดกับคานหรือเพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๑๑ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ
สิบของพื้นทีห่ อ งหรือมีพัดลมระบายอากาศ
(๕) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑๑ และมีจุดระบายน้ําทิ้ง
อยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
(๖) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑.๒๑ เมตร
(๗) มีทอระบายอุจจาระลงสูถ ังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา ๑๑ เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑
(๘) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒.๕๑ เซนติเมตร
สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิน่ เหม็นของกาซไมรบกวนผูอนื่
(๙) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ
(๑๑) จัดใหมกี ระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวม
ทุกหองรวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ จํานวนสวมและทีถ่ ายปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้
(๑) สวมตองมีไมนอยกวา ๖ ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๑ แผง โดยแยกเปน
สวมชาย ๒ ทีส่ วมหญิง ๔ ที่ และใหเพิ่มทัง้ สวมชายและสวมหญิงอีก ๑ ที่ และ ๒ ที่ ตามลําดับ
ตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง
(๒) ที่ถา ยปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ
เดียวกัน
(๓) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา ๑ ที่ตอสวม ๒ ที่ และที่ถา ยปสสาวะ ๒ ที่
ขอ ๑๐ ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พัก
มูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปด สามารถปองกันสัตวเขาไปคุย เขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคาร
ตลาดและอยูในพื้นทีท่ ี่รถเขาออกไดสะดวก
ขอ ๑๑ ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนด

สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
------------

ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมบี ริเวณ
ที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถา ยปสสาวะ และทีร่ วบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๑๓ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมนี ้ําขัง
(๒) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตา ง ๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
(๓) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บ
หรือสะสมสินคา และของอื่น ๆ และมีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑
เซนติเมตร
(๔) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๕) จัดใหมีนา้ํ ประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ

(๖) มีทางระบายน้าํ รอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง
ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้
(ก) ในทองที่ที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบ
บําบัดน้าํ เสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้าํ ทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(ข) ในทองทีท่ ยี่ ังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอ พักน้ํา
เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ทั้งนี้ ตองไมระบายน้ําสูแ หลงน้ําสาธารณะและไม
กอใหเกิดเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
ขอ ๑๔ สวมและที่ถา ยปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๘ (๒)-(๑๑) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ และตัง้ อยูในที่เหมาะสม
นอกบริเวณแผงขายสินคา
ขอ ๑๕ ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนัน้ ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุย เขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา
และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก

สวนที่ ๓
ตลาดประเภทที่ ๓
-----------

ขอ ๑๖ ตลาดประเภทที่ ๓ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณ
ที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถา ยปสสาวะ และทีร่ วบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี้
ขอ ๑๗ บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะตามทีก่ ําหนด ดังตอไปนี้
(๑) แผงขายสินคาสูงจากพืน้ ไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร
(๒) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๓) จัดใหมีนา้ํ ประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
(๔) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๘ สวมและที่ถา ยปสสาวะตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ที่กําหนดในขอ ๑๔ และมีจาํ นวนตามทีก่ าํ หนดในขอ ๙ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนทีห่ รือมีสวม
สาธารณะหรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๑๑ เมตร
ขอ ๑๙ ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๕

หมวด ๓
การดําเนินกิจการตลาด
-----------

ขอ ๒๑ การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสินคาแตละประเภท
ใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตาง ๆ อาหารแปรรูป อาหาร
ปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาทีไ่ มใชอาหาร เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกัน
การปนเปอนในอาหาร
ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีนา้ํ หรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการ
กั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนัน้ ไหลจากแผงลงสูพื้นตลาด และตองจัดใหมที อหรือทางสําหรับระบาย
น้ําหรือของเหลวนัน้ ลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด
ขอ ๒๑ หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาด
ทางเดินและถนนรอบตลาด
ขอ ๒๒ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๓ หองสวม ที่ถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จัดไว
ตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ

หมวด ๔
การบํารุงรักษาตลาด
-----------

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ
เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
(๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมี
การเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถกู สุขลักษณะ
เสมอ
(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลัก
การสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้าํ หองสวม ทีถ่ ายปสสาวะ บอดัก
มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้าํ เสียใหใชการไดดีตลอดเวลา
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเก็บกวาด
มูลฝอยดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และบอพัก
น้ําเสียหรือระบบบําบัดน้าํ เสียใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทุกวันที่เปดทําการ
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเก็บกวาด
มูลฝอยทําความสะอาดบริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอยใหใช
การไดดแี ละดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอในขณะทีเ่ ปดทําการ

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตองไมทาํ การและตองดูแลมิใหผูใด
กระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) นําสัตวทกุ ชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นาํ ไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อ
จําหนาย
(๒) สะสม หมักหมม สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานทีส่ กปรก รกรุงรัง
หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค
(๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อนื่ ใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสาํ หรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๔) ทําใหนา้ํ ใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๕) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตราย
แกผูอนื่
(๖) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอนื่

หมวด ๕
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด
------------

ขอ ๒๘ ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูไ ดรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาด
ของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสนิ คา การดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย
การลางตลาดและการอื่น ๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชว ยขายของ
ขอ ๒๙ ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคา
หรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัดไวให หามวางล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติม
แผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาด
เกินกวา ๑๕๑ เซนติเมตร
การวางและเก็บสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหาร
ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภท
อาหาร
ขอ ๓๑ ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาดตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม
เปนพาหะนําโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด
โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังทีน่ ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

(๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
และตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามทีร่ าชการสวนทองถิ่นกําหนด
(๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๑ ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการ
ใชกรรมวิธี การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น และการรักษา
ความสะอาดของภาชนะ น้าํ ใช และของใชตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะและประเภทของสินคาทีข่ าย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคา
ที่ไมผิดกฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย
(๒) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๓) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดอาหาร
เพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีทมี่ ีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานทีไ่ วใหเปนสัดสวน
และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัย
มีการลางและการเก็บที่ถกู ตองทั้งกอนและหลังการใชงาน

หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
------------

ขอ ๓๒ ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
นี้ใชบังคับดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลา
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓ ป สําหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไมเกิน ๒ ป
สําหรับตลาดประเภทที่ ๒
กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งรองขอและมีเหตุผลอันสมควร
ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึง่ ออกไปไดอีกครั้งหนึ่งแตตองไมเกิน ๒ ป
ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนดวย

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎ
กระทรวงนี้
ขอ ๓ บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทายกฎ
กระทรวงนี้
ขอ ๔ บัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตาม
แบบสส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว
เจาพนักงานทองถิ่นสําหรับผูดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการสังกัดกรมอนามัย
ขอ ๗ ใหผูวา ราชการจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นสําหรับผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ประธาน
กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา
(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๘ ใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการกรุงเทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
และเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๙ ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตเมืองพัทยา และเปน

พนักงานเมืองพัทยา
ขอ ๑0 ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตเทศบาล และเปน
พนักงานเทศบาล
ขอ ๑๑ ใหประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสุขาภิบาลในเขตสุขาภิบาล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตสุขาภิบาล และเปน
พนักงานสุขาภิบาล
ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตร
ประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และเปนพนักงานสวนตําบล
ขอ ๑๓ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงตั้งจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด

(๒) ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ ๑๔ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรปู ถายที่ถา ยไมเกินหกเดือน กอนวัน
ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก
ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาพนักงาน
สาธารณสุข และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหใชไดตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในบัตรแตตองไมเกินสี่ป
ขอ ๑๖ บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจา พนักงาน
สาธารณสุข และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามความในกฎ
กระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะหมดอายุ

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
---------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 2 ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดอัตราคา
ธรรมเนียมไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 1 ในเรื่องตอไปนี้
(1) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขนสง
ปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4)
(2) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 38 และมาตรา 41 วรรคสอง

(3) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48

ใหไว ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

