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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบัุน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวย

การควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

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 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่ง

เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุง พลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียง

สัตวหรือท่ีอ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงที่

สรางขึ้นอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพื่อจําหนาย

สินคาประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือ

ของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง 

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปน

คร้ังคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถ



บริโภคไดทันที ทั้งน้ี ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ

นําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ

ทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถ่ิน”  หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่ง

ตราขึ้นโดยราชการสวนทองถ่ิน 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 

(๑)  นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 

(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕)  ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดให

เปนราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 

“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 



มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวน

คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

   

มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ให

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ

กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)  กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความ

เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ินหรือใหใช

บังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถิ่นหนึ่งก็ได 

มาตรา ๗  เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถ่ินใดใหราชการ

สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขต

อํานาจของทองถ่ินนั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปน

ใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ิน หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถ่ินที่ใชบังคับ

อยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถ่ินนั้นให

เปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได 

ขอกําหนดของทองถ่ินใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับ

ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 

ราชการสวนทองถ่ินอาจออกขอกําหนดของทองถ่ินในเร่ืองใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี



 

มาตรา ๘  ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน 

ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของกับการกอใหเกิดหรือ

อาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ

เสียหายเชนวานั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 

ถาบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาตาม

สมควร อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ

เสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแก

พฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําส่ังดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการ

จังหวัดเพื่อส่ังใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองที่

จังหวัดนั้น 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสาธารณสุข 

   

มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค* เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดี

กรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัด

กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถ

หรือประสบการณในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี

มอบหมาย 



(๒)  ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และคําส่ังเก่ียวกับการสาธารณสุข 

(๓)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถ่ิน

ในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๔)  ใหคํ าป รึกษาแนะนํ าแก เ จ าพนักงานทอง ถ่ินในการปฏิ บั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๕)  กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินที่

เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๖)  ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 

(๗)  ปฏิ บั ติการอื่นใดตามที่กฎหมายกํ าหนดไว ให เปนอํานาจหนา ท่ีของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจา

พนักงานทองถ่ินซึ่งมีเขตอํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ังให

ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือแกไขการดําเนินการให

เปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 



(๓)  รัฐมนตรีใหออก 

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงต้ังซอม 

ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลว

นั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 

มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่

เก่ียวของหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาไดในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจ

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงต้ังตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมีอํานาจ

ออกคําส่ังดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาท่ีของ

คณะอนุกรรมการนั้นได 

 

 



หมวด ๓ 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   

มาตรา ๑๘  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปน

อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินนั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน

ผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 

มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 

ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน

ดังตอไปนี ้

(๑)  หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 

(๒)  กําหนดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่

เอกชน 

(๓)  กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผู

ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช

อาคารหรือสถานที่น้ันๆ 

(๔)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเก็บ

และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



(๕)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตาม

ลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได 

(๖)  กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

หมวด ๔ 

สุขลักษณะของอาคาร 

   

มาตรา ๒๑  เม่ือปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนท่ีอยูอาศัย 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการ

แกไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน 

หรือจัดการอยางอ่ืนตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เคร่ืองเรือนหรือ

สัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดส่ิงของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวใหโทษใดๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตองดวย

สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดส่ิงของ

เหลาน้ันเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซ่ึง

เปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารผูใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูน้ันละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในเวลา

ที่กําหนด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตอง

เปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

 



มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นท่ีของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญจํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถ่ิน 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารตามประกาศนั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๕ 

เหตุรําคาญ 

   

มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(๑)  แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือท่ีใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืนใด

ซ่ึงอยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ิน

เหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความ

เส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒)  การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๓)  อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ

ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุม

ใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

(๔)  การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ 

ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

(๕)  เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

มาตรา ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่

หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 

บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนให

ปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด

และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได 

มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเก่ียวของกับการกอ

หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวใน

คําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร

กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําส่ังไดในกรณีที่ปรากฏ

แกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และเหตุ

รําคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้น 

และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ

หรือเก่ียวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่น้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน

สมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือ

สมควรกาํหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุ

รําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของ

หรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ

การนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจ

เกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารง

ชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช

หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงาน

ทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 



หมวด ๖ 

การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

   

มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารง

ชีพของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ิน

มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของ

ราชการสวนทองถ่ินน้ัน เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 

การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปน

เขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือ

เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยาง

หนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา

อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน 

ใหสัตวน้ันตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือ

สัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว

นั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก

คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมา

ขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดู

สัตวใหแกราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปน

อันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

 

หมวด ๗ 

กิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 



   

 

มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตาม

มาตรา ๓๑ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปน

กิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอ

สุขภาพ 

มาตรา ๓๓  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา 

๓๒ (๑) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปน

กิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไข 

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่

กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหง

เดียว 

 

หมวด ๘ 

ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

   

 



มาตรา ๓๔  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจา

พนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือ

องคการของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติ

เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจกาํหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ

ออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดที่ต้ัง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเก่ียวกับส่ิงปลูกสรางและสุขลักษณะ 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เก่ียวของ

กับการดําเนินกิจการตลาด 

(๓)  กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 

(๔)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การ

จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการ

ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

มาตรา ๓๖  ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวน

ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวย

ขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะสวน

บุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือ

สินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ 



 

มาตรา ๓๘  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพื้นท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร ตอง

แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๗ กอนการจัดตั้ง 

มาตรา ๓๙  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖  หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ 

ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘  ตอง

ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๔๐  หรือเง่ือนไขที่

กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารท่ีไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถ่ินมี

อํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปน้ี 

(๑)  กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตาม

ประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ

ของบริเวณท่ีใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่

ใชสะสมอาหาร 

(๓)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน

โรคติดตอ 

(๔)  กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง

อาหารและผูใหบริการ 

(๖)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 



(๗)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใช

อ่ืนๆ 

หมวด ๙ 

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   

มาตรา ๔๑  เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อ

ประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภท

ของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานท่ีที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการ

จัดวางสินคาในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวใน

ใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือ

สถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตได

แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวใน

ใบอนุญาตแลว 

มาตรา ๔๒  ใหเจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมี

อํานาจออกประกาศดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน

เขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

(๒)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน

เขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา 

หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 



ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่

เปดเผย ณ สถานที่ทําการของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) 

แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ 

มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ

ทางสาธารณะ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปน้ี 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวย

จําหนายสินคา 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช 

และของใชตางๆ 

(๓)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ 

(๔)  กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 

(๕)  กําหนดการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอ

สุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

หมวด ๑๐ 

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข 

   

มาตรา ๔๔  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

และเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย

ตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตาม



พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ

หลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓)  แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม

เ ง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะ

กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการ

ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพื่อให

ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินน้ันในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึง

ไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

นี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนิน

กิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที

เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตาม

คําสั่งไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที และ

ตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนิน

กิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ



หรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และ

ใหถือวาผูน้ันไดทราบคําสั่งแลว ต้ังแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณ ี

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการ

กระทําใดๆ ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะ

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมี

อํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการ

ใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจา

พนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด ๑๑ 

หนังสือรับรองการแจง 

   

มาตรา ๔๘  การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ 

และหนังสือรับรองการแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินเมื่อเจาพนักงาน

ทองถ่ินไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงได

ชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของ

ทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 



ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผู

แจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบ

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทํา

การนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผู

แจงเปนอันส้ินผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการแจงซ่ึงมีรายละเอียด

ถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๙  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหา

วันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๑  เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน

กิจการใหแกบุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

นี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเพราะ

เหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนิน

กิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีกใหเจา

พนกังานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

มาตรา ๕๓  การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําส่ังของเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๒ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม

พบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือ

นั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผู

นั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณ ี



 

หมวด ๑๒ 

ใบอนุญาต 

   

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการ

กระทําใดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนด

ของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได 

มาตรา ๕๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติน้ีใหมีอายุหนึ่งปนับแต

วันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๖  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจา

พนักงานทองถ่ินตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณน้ันทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขให

ถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให

สงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันได

รับคําขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือ

ครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง คร้ังละ



ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณ ี

มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตองแสดงใบอนุญาตไวโดย

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามที่ได รับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่

เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

มาตรา ๖๐  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา

ผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ

ขอกําหนดของทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนด

ไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 



มาตรา ๖๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง

ดังกลาว ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 

ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว

ต้ังแตเวลาที่คําส่ังไปถึง หรือวันปดคําส่ัง แลวแตกรณ ี

มาตรา ๖๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

หมวด ๑๓ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

   

มาตรา ๖๓  ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนด

คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัติน้ีใหเปนรายไดของ

ราชการสวนทองถ่ิน 

มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการ

ดําเนินกิจการที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตาม

ระยะเวลาที่ กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่

คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียม

ติดตอกันเกินกวาสองคร้ัง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวา

จะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

 



หมวด ๑๔ 

การอุทธรณ 

   

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ 

หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําส่ังในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ เจาพนักงาน

สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เวนแตรัฐมนตรีจะ

เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังน้ันไวชั่วคราว 

มาตรา ๖๗  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา 

คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

หมวด ๑๕ 

บทกําหนดโทษ 

   

มาตรา ๖๘  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุขตาม

มาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 



มาตรา ๗๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม

เกินสองพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๒  ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่

เกินสองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท 

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอย

ตารางเมตร โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหา

พันบาท 

มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) 

มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่

บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๑ มาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 



มาตรา ๗๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

พันบาท 

มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๔๓  ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๗๙  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสง

เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐  ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ มาตรา 

๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลา

ที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

มาตรา ๘๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ 

วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

สาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหารอยบาท 

มาตรา ๘๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหารอยบาท 

 



มาตรา ๘๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกิน

วันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๘๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี

(๑)  ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 

(๒)  ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับ

การตํารวจภูธรจังหวัด 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก

หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ

ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมี

อํานาจเปรียบเทียบไดดวย 

เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ 

ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

หมวด ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 

   

มาตรา ๘๖  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่ง

ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ

เชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม

พระราชบัญญัติน้ี ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ได

แจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและ



ผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตาม

พระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

มาตรา ๘๗  ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจง

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี แตเปนกิจการที่จะตองแจงและ

ไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา 

๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน

กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๘  ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกิจการท่ีจะตองไดรับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตใหประกอบ

กิจการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๘๙  บรรดากิจการตางๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ

เปนอันตรายแกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการ

แตงผมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๙๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือ

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวา

ดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบท

แหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถ่ิน หรือคําส่ังของ

เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 

๒๔๘๐ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใช

บังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความ

เปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขในดานตางๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณที่

เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปนเรื่องเก่ียวพันกับความ

เปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนด

มาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม 

และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับให

มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการ

อนามัยส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุม

การใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

*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 ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี

การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ

หนาที่ท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช

กฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 

เพื่อใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวา

ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ



หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี 

ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทน

สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวน

ราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถ่ิน 

เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

 

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

 

ขอ ๒  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎกระทรวง
นี้ 

 

ขอ ๓  บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทาย
กฎกระทรวงนี้ 

 



ขอ ๔  บัตรประจําตัวผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนไปตามแบบ 
สส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินใหแกผูดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้น
ไปและผูวาราชการจังหวัด 

 

ขอ ๖  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา

สวนราชการนั้นเปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งแตงต้ังจากขาราชการในสังกัด แต
ไมรวมถึงกรณีท่ีอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามขอ ๗ (๒) 

 

ขอ ๗  ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดเปนผู

ออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินใหแกผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา 

(๒) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการในหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปน
ราชการสวนภูมิภาคและหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการสวนกลางที่ต้ังอยูในจังหวัดน้ัน 

 

ขอ ๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร 



(๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอ ๙  ใหนายกเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา 

(๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหแกพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมือง
พัทยา 

 

ขอ ๑๐  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 

(๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหแกพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 

 

ขอ ๑๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกพนักงานสวนตําบลในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 

(๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหแกพนักงานสวนตําบลในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 

 

ขอ ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัว 

(๑) เจาพนักงานสาธารณสุขใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด 



(๒) ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหแกขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

ขอ ๑๓  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และ
ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตง
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด 

 

ขอ ๑๔  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถ่ิน บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
และบัตรประจําตัวผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตร
แตตองไมเกินหกปนับแตวันออกบัตร 

 

ขอ ๑๕  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถ่ิน บัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข
และบัตรประจําตัวผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหใชไดตอไปจนกวาจะ
หมดอายุ แตท้ังนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 

ใหไว ณ วันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง 

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง 

ประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑  

มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาํไดโดย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญติัแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  

  ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  

  ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเปนการทั่วไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

  (๑) ขอกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ใหมีผลใชบังคับในทองทีข่อง 



กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง 

  (๒) ขอกาํหนดเฉพาะในสวนทีว่าดวยการขนและการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให 

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดยกเวนไมใชบังคับในทองที่ของราชการสวนทองถิ่นอ่ืนนอกจาก  

(๑) ตามความเหมาะสมกับสภาพทองที่ โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางใดก็ไดตาม 

ที่เห็นสมควร ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) ขอกาํหนดในสวนที่วาดวยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ใหมีผล 

ใชบังคับแกสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการสวนทองถิ่น 

ทุกแหง 

  

      หมวด ๑ 

      บททัว่ไป 

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

  

  ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี ้

  "มูลฝอยติดเชื้อ" หมายความวา มูลฝอยทีม่ีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี 

ความเขมขนซึง่ถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกบัมูลฝอยนัน้แลวสามารถทาํใหเกิดโรคได 

  กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินจิฉัยทางการ 

แพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ 



ชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือชิน้สวนของมนษุยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ 

ชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

  (๒) วัสดุของมคีม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะทีท่าํดวย 

แกวสไลด และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิต 

ภัณฑที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนษุยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทาํจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  

เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทกุชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

  "หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง" หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อราย 

แรงตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  "สถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมาย 

ความรวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลของราชการ 

สวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวย 



งานอื่นของรัฐตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  "สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลสตัวของ 

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล 

สัตวของหนวยงานอืน่ของรัฐตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  "หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มไิด 

ต้ังอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซ่ึงไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและ 

จุลินทรียในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนษุยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติ 

การทดสอบดานสาธารณสขุทีท่ําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขทีก่ระทรวงสาธารณ 

สุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  "ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา ผูไดรับใบ 

อนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบ 

อนุญาตใหต้ังสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถงึ 

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของ 

รัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  "ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนญุาตใหดําเนนิ 

การสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวย 



การหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอืน่ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  "ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา เจาของหรือผู 

ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  "ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา ผูจัดการหรอืเจาหนา 

ที่ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นมีหนาทีรั่บผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  

  ขอ ๔ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึน้ในที่หรือทางสาธารณะ ซ่ึงมูลฝอย 

ติดเชื้อนอกจากถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธทีี่ราชการสวนทองถิน่กําหนด 

หรือจัดให 

  ใหราชการสวนทองถิน่จัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวธิีกาํจัดมลูฝอยติดเชื้อท่ีถาย เท หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐาน 

ที่ระบุไวในกฎกระทรวงนีห้รอืตามหลักเกณฑทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี 

  

  ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไป 

ตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้

  

  ขอ ๖ ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการกาํจดัมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใช 



บังคับแกผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที ่

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสขุหรือหองปฏิบัติ 

การเชื้ออันตรายนัน้แจงใหราชการสวนทองถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายนัน้ต้ังอยู จัดสงเจาหนาทีไ่ปทาํการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม 

มาตรฐานที่กาํหนด และเมื่อราชการสวนทองถิ่นนัน้ไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถาน 

บริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจดั 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

  ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิน่ 

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามยั 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได 

  

  ขอ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี ้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการ 

สาธารณสขุผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่ง 

ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวน 

ทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนนิ 

กิจการรับทาํการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ 

แทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี ้

  (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน 



การเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหน่ึงคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวทิยาศาสตร ในดานสาธารณสุข  

สุขาภิบาล ชีววิทยาและวทิยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูล 

ฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตอง 

มีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ใน 

ดานสขุาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓) ในกรณีทีม่ีการดําเนนิการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บขน และกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ดวยตนเองของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ 

ทางราชการแตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ 

ทางราชการนัน้จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน อยางนอยหนึ่งคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขา 

วิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การ 

ขนและการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

  ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการ 

รวมกันในการเก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่น 

แหงใดแหงหนึง่ อยางนอยหนึ่งคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวชิาวทิยาศาสตรหรือสาขาวิชา 



วิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเกบ็ ขน และหรอืกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อรวมกันก็ได 

  เจาหนาที่รับผดิชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 

วรรคสองและวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบคุคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวกไ็ด 

  

  ขอ ๘ ในการเก็บและหรือกาํจัดมูลฝอยตดิเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณ 

สุข ซ่ึงมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหอง 

ปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบ 

กิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคมุดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู 

ดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรอืกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดาํเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิด 

ขึ้นใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี ้

  

  ขอ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือ 

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราช 

การสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิน่ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอืน่ของรัฐท่ีจัดตั้งสถาน 

พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจา 

พนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาล 



สัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ ๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ดําเนินการเก็บ ขน และหรอืกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปน 

ไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี ้

  ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวน 

ทองถิ่นมอบใหดําเนินการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตาม 

มาตรา ๑๘ วรรคสองและของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ใหดําเนินกิจการรบั 

ทําการเก็บ ขน และกาํจัดมลูฝอยติดเชื้อ โดยทาํเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ 

คิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ใหราชการสวนทองถิน่หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุมดู 

แลใหบุคคลดงักลาวจัดใหมเีจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนนิ 

การเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กาํหนดใน 

หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี ้

  ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ ขน และหรือกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่น 

กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

กฎกระทรวงนี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

  

  ขอ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิน่มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบ 



อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนนิกิจการรับทาํการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุม 

ดูแลการปฏิบติังานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ  

และดําเนนิการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี ้

  

  ขอ ๑๑ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ ผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายและเจาพนักงานทองถิน่ มีหนาที่ควบคุมดแูลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน  

และหรือการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนนิการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป 

ตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี ้

  

          หมวด ๒ 

           การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

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

  

  ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อดังนี้  

  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูล 



ฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๑) 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๒) 

  ภาชนะสาํหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงคร้ังเดียวและตอง 

ทําลายพรอมกับการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

  

  ขอ ๑๓ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๒ ตองมีคุณลักษณะดังตอ 

ไปน้ี 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็ง 

แรง ทนทานตอการแทงทะลแุละการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมดิ 

ชิด และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยาย 

ไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสาํหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสด ุ

อ่ืนที่มีความเหนยีวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้าํหนกั กันน้าํได ไมร่ัวซึมและไม 

ดูดซึม 

  ภาชนะสาํหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอ 

ความสีดําที่มขีนาดสามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเชื้อ" อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับ 

ตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราช 



กิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา "หามนํากลบัมาใชอีก" และ "หามเปด" ในกรณีที่สถานบริการ 

สาธารณสขุมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดัง 

กลาวจะตองระบุช่ือของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณทีี่ภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อน้ันใชสําหรบัเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจด็วันนับแตวันที ่

เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

  ภาชนะสาํหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความ 

เหมาะสมของการเก็บ การขน และการกาํจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเหน็สมควร เพื่อ 

ความสะดวกในการเก็บ การขน และการกาํจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อสําหรับใชในสถานบรกิารการสาธารณสุขใดหรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใด 

ก็ได 

  

  ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที ่

กําหนดในขอ ๑๒ อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับ 

นั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมร่ัวซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝา 

ปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอด 

เวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 

  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยู 

เสมอ 



  

  ขอ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี ้

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงใน 

ภาชนะสาํหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที ่

ไมสามารถเกบ็ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไดโดยทันททีี่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บ 

มูลฝอยติดเชื้อน้ันลงในภาชนะสาํหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสท่ีสามารถจะทํา 

ได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจขุองภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของ 

ความจขุองภาชนะสาํหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวย 

เชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน 

  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสขุหรือภายใน 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรบัเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

แลว เพ่ือรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในทีพั่กรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกนิหนึ่งวนั 

  (๔) จัดใหมีทีพ่ักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ ๑๖ เพ่ือรอการขนไป 

กําจัด และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึง่ 

ครั้ง 



  

  ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปน้ี สําหรับ 

ใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกาํจัด 

  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาํจัด 

  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 

สองวัน 

  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) มีรางหรือทอระบายน้าํทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้าํเสีย 

  (๕) มีลักษณะโปรง ไมอับช้ืน 

  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตกูวางพอสมควรตามขนาดของหอง  

หรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกญุแจหรือปดดวยวธิีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม 

สามารถที่จะเขาไปได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มขีนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา "ที่พักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อ" ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนัน้ตองมี 

รางหรือทอรวบรวมน้าํเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้าํเสีย 

  ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติด 



เชื้อตามวรรคหนึ่งตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 

  

  ขอ ๑๗ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูล 

ฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๖ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกบัมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาว 

ตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

ตามหลกัสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยาง 

หนา ผากนัเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาใน 

การปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสมัผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความ 

สะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันท ี

  (๓) ตองกระทําทุกวนัตามตารางเวลาที่กาํหนด เวนแตมเีหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามทีก่ําหนดในขอ ๑๘ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมปีริมาณนอยทีไ่มจําเปนตองใช 

รถเข็นจะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) กไ็ด 

  (๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายทีแ่นนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พัก 

รวมมูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

  (๖) ตองกระทาํโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 



ติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมลูฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวาง 

ทางหามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย 

กระดาษแลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนัน้ในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลว 

ทําความสะอาดดวยน้าํยาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเชด็ถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยาง 

นอยวนัละครั้งและหามนาํรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

  

  ขอ ๑๘ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมี 

ลักษณะและเงื่อนไขดังนี ้

  (๑) ทาํดวยวัสดุที่ทาํความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมกัหมม 

ของเชื้อโรคและสามารถทาํความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาให 

แนนเพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มขีนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา "รถ 

เข็นมูลฝอยติดเชื้อ หามนาํไปใชในกิจการอื่น" 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคลื่อนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทาํความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติด 



เชื้อตกหลน ตลอดเวลาที่ทาํการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  

  ขอ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติด 

เชื้อตามขอ ๑๖ ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีที ่

พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินทีก่ระทรวงสาธารณาสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) สถานทีท่ีอ่าจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที ่

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

        หมวด ๓ 

          การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

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

  

  ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิน่มอบใหดําเนิน 



การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยทาํเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ซ่ึงรับทํา 

การขนมูลฝอยติดเชื้อจากทีพั่กรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหอง 

ปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที ่

ต้ังหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี 

  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาํหนดในขอ ๒๒ โดยใหม ี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติด 

เชื้อโดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด 

เชื้อตามหลักสตูรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบก 

ษา 

  (๓) ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชน 

เดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและมขีนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานที่เฉพาะมีขนาด 

กวางขวางเพียงพอมีรางหรือทอระบายน้าํเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้าํเสีย และ 



ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

  

  ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ 

สาธารณสขุหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณ 

สุขหรือภายนอกบริเวณที่ต้ังหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถกูสขุลกัษณะดังตอไปน้ี 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวนัและเวลาที่กาํหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานทีจ่ัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานประจาํยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอ 

กําหนดในขอ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗) 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนใน 

ระหวางการขน 

  หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความ 

สะอาดและฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมกีาร 

ร่ัวไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกทีส่ามารถจะทาํได 

  

  ขอ  ๒๒  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี ้



  (๑)  ตัวถังปดทึก ผนังดานในตองบุดวยวสัดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไม 

ร่ัวซึม 

  (๒)  ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนัน้ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิ 

ใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานัน้ได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคา 

อุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

  (๓)  ขอความสีแดงที่มขีนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถัง 

ดานขางทั้งสองดานวา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ" 

  (๔)  กรณีราชการสวนทองถิน่ทาํการขนมลูฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิน่ 

นั้นแสดงชื่อของราชการสวนทองถิน่ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที ่

ภายนอกตวัถงัดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อ 

  กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทํา 

การขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มขีนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทัง้สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธกีารทีร่าชการสวนทองถิ่นมอบให 

บุคคลนั้นดําเนินการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวใน 

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 



  กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตาม 

มาตรา ๑๙ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิน่ดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชดัเจน ระบุรหัส 

หรือหมายเลขใบอนุญาต ช่ือ สถานทีแ่ละหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวท่ีภายนอกตัวถัง 

ดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และ 

ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้

จากการตกหลนหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องมือปองกันอัคคี 

ภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อ 

ตลอดเวลาที่ทาํการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  

  ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาํจัดยังสถานที ่

กําจัดตามหมวด ๔ ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ต้ังหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

         หมวด  ๔ 

         การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 



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

  

  ขอ  ๒๔  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวธิีหนึ่งตามทีก่าํหนดในขอ ๒๕ 

  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกาํหนด แตตอง 

ไมเกินสามสิบวันนับแตวันทีข่นจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ 

ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ไวในที่เก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  

๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทาํการ 

กําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสแีดงและ 

มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย 

  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลกัสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕)  จัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบคุคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตก 

หลนหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที ่



ต้ังระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสขุ หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีได 

รับอนุญาตใชวิธีกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๕ (๑) ใหสถาน 

บริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการติดเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนญุาตนั้นตรวจวิเคราะหตาม 

ขอ ๒๗ เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหราย 

งานผลการตรวจวิเคราะหนัน้ใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันทีห่าของเดือน 

  

  ขอ  ๒๕  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 

  (๑)  เผาในเตาเผา 

  (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔)  วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

  ขอ  ๒๖  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาที่มหีองเผา 

มูลฝอยติดเชื้อและหองเผาควัน การเผามลูฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภมูิไมตํ่ากวา ๗๖๐ องศา 

เซลเซียส และในการเผาควนัใหเผาดวยอณุหภูมิไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ท้ังนี้ ตามแบบ 

เตาเผาที่กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐาน 

อากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 



นุเบกษา 

  

  ขอ  ๒๗  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทาํลายเชื้อดวยไอน้ําหรอืวิธ ี

ทําลายเชื้อดวยความรอนหรอืวิธีอ่ืนตามขอ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตาม 

เกณฑมาตราฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทาํลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และ 

ปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

  ภายหลังการกาํจัดมูลฝอยตดิเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการ 

ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธกีารตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส  

หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

  ขอ  ๒๘  เศษของมูลฝอยตดิเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖  

หรือท่ีผานการกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๗ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธกีําจดัมูลฝอยทั่วไป 

เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

  

          หมวด  ๕ 

        คาบริการการเก็บขนหรอืกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

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



  

  ขอ  ๒๙  ใหราชการสวนทองถิ่นกาํหนดอัตราคาบริการขัน้สูงในการรับทําการ 

เก็บ ขน และกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะ 

เรียกเก็บจากผูใชบริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการ 

และความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกจิของประชาชนในทองถิ่นนัน้ 

  

                   บทเฉพาะกาล 

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

  

  ขอ  ๓๐  ใหราชการสวนทองถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 

สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายทีม่ีอยูหรือจัดตัง้ขึ้นกอนวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ ดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับ 

ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี ภาย 

ในเกาสิบวนันบัแตวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด 

เชื้อใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึ่งป 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  สําหรับสถานบริการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ใหดําเนินการตามขอ ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี ้



ใชบังคับ และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงนี ้

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

  

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

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

หากกระทาํโดยไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนได  

จึงสมควรตองควบคุมการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือประโยชนในการคุมครองสุขภาพของ 

ประชาชน และเพื่อประโยชนแกผูประกอบกิจการดานสุขภาพอนามัย รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบ 

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และโดยทีม่าตรา ๖ (๑) แหงพระราช 

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

สาธารณสขุมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม 

หรือกํากบัดูแลสําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

  



 

กฎกระทรวง 

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ 

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕  และมาตรา ๖๓  แหงพระราชบญัญัติการ 

สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

  

  ขอ  ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระ 

ราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

  ขอ  ๒  อัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา ๒๐ (๔)   

และมาตรา ๖๓  ออกขอกาํหนดของทองถิ่นกาํหนด ใหกําหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที ่

กําหนดไวในบญัชี อัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี ้

  

  ขอ  ๓  อัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ 



ทองถิ่นกาํหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ ๒ มดัีงตอไปนี้ 

  (๑)  อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขน 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

  (๒)  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตตามมาตรา ๑๙  มาตรา ๓๓   

มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๘  และมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

  (๓)  อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ 

  

     ใหไว ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

             สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม 

สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบญัญัติการ 

สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจํากัด 

สิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘  

และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะ 

กรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  

                  หมวด ๑ 

                  บททั่วไป 

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

  



  ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

  "สถานประกอบกิจการ" หมายความวา สถานทีท่ี่ใชในการประกอบกิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราช 

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  "ผูดําเนินกิจการ" หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับ 

ผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  "คนงาน" หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  "มลพษิทางเสียง" หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการทีท่ําใหมีผลกระทบ หรืออาจมผีลกระทบตอสุขภาพอนามยัของสาธารณชน 

  "มลพิษความสั่นสะเทือน" หมายความวา สภาวะของความสัน่สะเทอืนอันเกิดจาก 

การประกอบกจิการของสถานประกอบกจิการทีท่ําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพ 

อนามยัของสาธารณชน 

  "มลพิษทางอากาศ" หมายความวา สภาวะของอากาศอนัเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกจิการทีท่ําใหมผีลกระทบ หรอือาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของ 

สาธารณชน 

  "มลพิษทางน้ํา" หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทาํใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  



  ขอ  ๒  ผูดําเนินกิจการในสถานประกอบกจิการประเภทที่ราชการสวนทองถิ่นไดออก 

ขอกาํหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมและมีผลใชบังคับในทองถิ่นนั้นแลว ตอง 

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี ้

  สถานประกอบกิจการที่ต้ังอยูในเขตทีก่ฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวา 

ดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดทีเ่ขาขายเปนโรงงาน หรือมีการ 

ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น และกฎหมายอืน่ที ่

เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี 

  

                    หมวด ๒ 

              สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

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

  

  ขอ  ๓  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณ 

สถาน โรงเรียน สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ 

กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ ทั้งนี ้ในกรณีที่สถานประกอบกจิการทีไ่มเขาขายเปนโรงงาน ใหราชการสวน 

ทองถิ่นสามารถกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น โดยคาํนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบ

กิจ 

การของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามยัของประชาชนหรือกอ 



เหตุรําคาญดวย 

  

  ขอ  ๔  สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง  

เหมาะสมที่จะประกอบกิจการทีข่ออนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมาย

อ่ืน 

ที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนไีฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีส่ิงกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือ 

เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉกุเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  

  ขอ  ๕  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการ 

ระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

  

  ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและ 

จํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของและมีการดแูลรักษา 

ความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสขุลักษณะเปนประจําทุกวนั 

  

  ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย 



หรือส่ิงอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉกุเฉิน ท่ีลางตาฉกุเฉินตามความ 

จําเปนและเหมาะสมกับคณุสมบัติของวตัถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาํหนด 

ไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

  

  ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถกู 

สุขลักษณะ ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ 

ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจ ุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ 

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีท่ีมีการกาํจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกาํหนดของทองถิ่นนัน้ 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพษิ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  

  ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจดัแมลงและสตัวที่เปน 

พาหนะของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

  

  ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบ 



อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอกาํหนด 

ของทองถิ่นนัน้ 

  

  ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย  

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  

             หมวด ๓ 

    การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

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

  

  ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทาํงานและ 

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  

  ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ 

ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบนัทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานทีท่างราชการ 

กําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบ 



กิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวตัถุอันตราย ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวตัถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอนัตราย หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถ ุ

อันตรายและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

  

            หมวด ๔ 

            การควบคุมของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

           ของสถานประกอบกจิการ 

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

  

  ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทาง 

เสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเ 

คมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  

                หมวด ๕ 

        บทเฉพาะกาล 

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



  

  ขอ  ๑๕  ในระหวางที่ยังไมมกีฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานมลพษิดานตาง ๆ สําหรับ 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหราชการสวนทองถิ่นนําคามาตรฐานดานมลพษิตามกฎหมายอื่นที ่

เกี่ยวของมาปรับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ ๆ ทั้งนี้ โดยการออกเปนขอกาํหนดของทองถิ่น 

  

  ขอ  ๑๖  ภายใตบังคับขอ ๒ ใหสถานประกอบกิจการทีต้ั่งขึ้นกอนวนัที่กฎกระทรวงนี ้

มีผลใชบังคับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปด 

สิบวันนับแตวนัทีก่ฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

         สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุโดยคําแนะนําของคณะ 

กรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  

          หมวด ๑ 

          บททั่วไป 

          ---------- 

  

  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

  "อาหารสด" หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของ 

อ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปนของสด 



  "อาหารแปรรปู" หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหง หรือหมักดอง 

หรือในรูปอ่ืน ๆ รวมทั้งที่ใชสารปรุงแตงอาหาร 

  "อาหารปรุงสําเร็จ" หมายความวา อาหารที่ไดผานการทาํ ประกอบ ปรุงจน 

สําเร็จพรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ที่มิไดบรรจุใน 

ภาชนะที่ปดสนิท 

  "การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล" หมายความวา การทาํความสะอาด 

ตัวอาคาร แผงขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ํา หองน้าํ หองสวม และบริเวณ 

ตาง ๆ รอบอาคารตลาด ใหสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย ฝุนละออง คราบสกปรก 

และอืน่ ๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และกาํจัดสัตวพาหะนําโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตองไมมีผล 

กระทบตอระบบบําบัดน้าํเสียของตลาด 

  ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบงัคับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 

  สําหรับในเขตสุขาภิบาล เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเขตองคการบริหาร 

สวนตําบล ใหราชการสวนทองถิ่นนัน้ ๆ ออกขอบังคับตามความเหมาะสม โดยใชหลักเกณฑ 

วิธีการ และมาตรการทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทางในการกําหนด 

  

  

            หมวด ๒ 

                 ลักษณะของตลาด 



            ----------- 

  

  ขอ ๓  ตลาด แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี ้

  (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนนิกิจการ 

เปนการประจาํหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามทีก่ําหนดไวในสวนที่ ๑ 

  (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมโีครงสรางอาคารและดาํเนินกิจการ 

เปนการประจาํหรืออยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง และมีลักษณะตามทีก่ําหนดไวในสวนที่ ๒ 

  (๓) ตลาดประเภทที่ ๓ ไดแก ตลาดที่ไมมโีครงสรางอาคารและดาํเนินกิจการชัว่ 

คราวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวนัที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๓ 

  ขอ ๔  ท่ีต้ังของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา ๑๑๑ เมตร จากแหลงทีก่อใหเกิด 

มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกําจัดมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

อนามยั เวนแตจะมีวิธกีารปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

  

             สวนที่ ๑ 

                  ตลาดประเภทที่ ๑ 

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

  

  ขอ ๕  ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบ 



ของสถานทีแ่ละสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวม และที ่

ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่กาํหนดในสวนนี ้

  ขอ ๖  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและ 

สุขลักษณะดังตอไปนี ้

  (๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ 

ตลาดกวางไมนอยกวา ๔  เมตรอยางนอยหนึ่งทาง 

  (๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 

  (๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลงัคาตองมี 

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนัน้ ๆ 

  (๔) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีนํ้าขัง 

  (๕) ฝาผนังทาํดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทาํความสะอาดงาย 

  (๖) ประตูมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตรและสามารถปองกันสัตวตาง ๆ 

เขาไปพลุกพลานในตลาด 

  (๗) ทางเดินภายในอาคารสาํหรับผูซ้ือมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

  (๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ 

  (๙) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ  เวนแตที ่

แผงขายสินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตวตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๑๑ ลักซ ทั้งนี้ 

ตองไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนทีทํ่าใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาต ิ



  (๑๑) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 

และทําความสะอาดงาย มพีื้นทีแ่ผงไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๑ 

เซนติเมตร  และมีทางเขาแผงของผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑ เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขาย 

ของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสมแยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก 

  (๑๑) จัดใหมนี้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอ 

สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๑ กอกน้ําตอ ๒ แผง และมีการวางทอ 

ในลักษณะที่ปลอดภัยไมเกิดการปนเปอนจากน้าํโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัด 

ใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช 

  (๑๒) มทีางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปน 

แบบเปด สวนทางระบายน้าํรอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยแูละมีตะแกรงปดที่สามารถเปด 

ทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมนั 

และระบบบาํบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้าํทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

เวนแตจะไดจดัสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบบําบัดน้าํเสียรวมของราชการสวนทองถิน่ โดยไดเสีย 

คาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิน่นัน้ 

  (๑๓) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้ง 

ไวในบริเวณทีเ่ห็นไดงาย 

  ความใน (๑) มิใหใชบังคับกบัตลาดที่จัดตัง้ขึ้นกอนวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ 

แตใหปรับปรุงตามที่เจาพนกังานทองถิ่นกําหนด 



  ขอ ๗  ท่ีขนถายสินคาตองจดัใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ 

มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการขนถายสินคาในแตละวนั และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษา 

ความสะอาด 

  ขอ ๘  สวมและที่ถายปสสาวะตองมีและเปนไปตามหลกัเกณฑและสขุลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ต้ังอยูในทีเ่หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 

  (๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เกบ็กัก ซึ่งจะตองปองกัน 

สัตวและแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้าํธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขัน้ตอน 

  (๓) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย มีขนาดเนื้อที ่

ภายในไมนอยกวา ๑.๙๑ ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมคีวามกวางภายในไมนอยกวา ๑.๙๑ 

เมตร ประตูเปนชนิดเปดออกและมีผนังกัน้เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 

  (๔) ระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือส่ิงอ่ืน 

ที่ติดกับคานหรือเพดาน ตองไมนอยกวา ๒.๑๑ เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 

สิบของพ้ืนทีห่องหรือมีพัดลมระบายอากาศ 

  (๕) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑๑ และมีจุดระบายน้ําทิ้ง 

อยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 

  (๖) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑.๒๑ เมตร 

  (๗) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซ่ึงตองมีขนาดเสนผาศนูยกลาง 



ไมนอยกวา ๑๑ เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา ๑:๑๑ 

  (๘) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศนูยกลางไมนอยกวา ๒.๕๑ เซนติเมตร 

สูงเหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิน่เหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน 

  (๙) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา ๑๑๑ ลักซ 

  (๑๑) จัดใหมกีระดาษชาํระ หรือนํ้าสําหรบัชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวม 

ทุกหองรวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน 

  ขอ ๙  จํานวนสวมและทีถ่ายปสสาวะตองจัดใหมี ดังนี้ 

  (๑) สวมตองมไีมนอยกวา ๖ ท่ี ตอจํานวนแผงไมเกิน ๔๑ แผง โดยแยกเปน 

สวมชาย ๒ ท่ีสวมหญิง ๔ ท่ี และใหเพิ่มทัง้สวมชายและสวมหญิงอีก ๑ ที่ และ ๒ ที ่ตามลําดับ 

ตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕ แผง 

  (๒) ท่ีถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ 

เดียวกัน 

  (๓) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา ๑ ที่ตอสวม ๒ ที ่และท่ีถายปสสาวะ ๒ ที ่

  ขอ ๑๐  ที่รวบรวมมูลฝอยตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พัก 

มูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ 

ปริมาณมูลฝอยในแตละวนั มีการปกปด สามารถปองกนัสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ต้ังอยูนอกตัวอาคาร 

ตลาดและอยูในพ้ืนทีท่ี่รถเขาออกไดสะดวก 

  ขอ ๑๑  ที่จอดรถตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 



กําหนด 

  

            สวนที่ ๒ 

      ตลาดประเภทที่ ๒ 

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

  

  ขอ ๑๒  ตลาดประเภทที่ ๒ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมบีริเวณ 

ที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถายปสสาวะ และทีร่วบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี ้

  ขอ ๑๓  บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลกัเกณฑ 

และสขุลักษณะดังตอไปนี ้

  (๑) พ้ืนทาํดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง 

  (๒) จัดใหมีร้ัวที่สามารถปองกันสัตวตาง ๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได 

  (๓) แผงขายสนิคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ 

ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บ 

หรือสะสมสินคา และของอื่น ๆ และมีทางเขาแผงสําหรบัผูขายของกวางไมนอยกวา ๗๑ 

เซนติเมตร 

  (๔) ทางเดินสําหรับผูซ้ือมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

  (๕) จัดใหมีน้าํประปาหรือนํ้าที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 



  (๖) มีทางระบายน้าํรอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 

ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมกีารบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 

  (ก) ในทองที่ท่ีใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบ 

บําบัดน้าํเสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้าํทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  (ข) ในทองทีท่ีย่ังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารใหมีบอพักน้ํา 

เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ทั้งนี้ ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไม 

กอใหเกิดเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง 

  ขอ ๑๔  สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลกัเกณฑและสุขลกัษณะตามที ่

กําหนดในขอ ๘ (๒)-(๑๑) และมีจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๙ และตัง้อยูในที่เหมาะสม 

นอกบริเวณแผงขายสนิคา 

  ขอ ๑๕  ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงาน 

สาธารณสขุเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนัน้ ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 

ในแตละวัน มกีารปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ต้ังอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา 

และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก 

  

           สวนที่ ๓ 

     ตลาดประเภทที่ ๓ 

          ----------- 



  

  ขอ ๑๖  ตลาดประเภทที่ ๓ ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณ 

ที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถายปสสาวะ และทีร่วบรวมมูลฝอยตามที่กําหนดในสวนนี ้

  ขอ ๑๗  บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลกัเกณฑ 

และสขุลักษณะตามทีก่ําหนด ดังตอไปน้ี 

  (๑) แผงขายสนิคาสูงจากพืน้ไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร  

  (๒) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

  (๓) จัดใหมีน้าํประปาหรือนํ้าที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 

  (๔) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงสูทอ 

ระบายน้ําสาธารณะ 

  ขอ ๑๘  สวมและที่ถายปสสาวะตองเปนไปตามหลกัเกณฑและสุขลกัษณะ 

ที่กําหนดในขอ ๑๔ และมีจํานวนตามทีก่าํหนดในขอ ๙ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนทีห่รือมีสวม 

สาธารณะหรอืสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียงหางไมเกิน ๑๑๑ เมตร 

  ขอ ๑๙  ที่รวบรวมมูลฝอย มลัีกษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๕ 

  

            หมวด ๓ 

             การดําเนินกิจการตลาด 

           ----------- 



  

  ขอ ๒๑  การจัดวางสินคาในตลาดตองจัดวางผังการจําหนายสนิคาแตละประเภท 

ใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกนั แยกเปนประเภทอาหารสดชนิดตาง ๆ อาหารแปรรูป อาหาร 

ปรุงสําเร็จ และประเภทสินคาทีไ่มใชอาหาร เพื่อสะดวกในการดแูลความสะอาดและปองกัน 

การปนเปอนในอาหาร 

  ในกรณีที่เปนอาหารสดซึ่งอาจมีน้าํหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ตองมีการ 

กั้นไมใหน้ําหรือของเหลวนัน้ไหลจากแผงลงสูพ้ืนตลาด และตองจัดใหมทีอหรือทางสําหรับระบาย 

น้ําหรือของเหลวนัน้ลงสูทอระบายน้ําโดยไมใหเปอนพื้นตลาด 

  ขอ ๒๑  หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด หรือวางตามทางเขาสูตลาด 

ทางเดินและถนนรอบตลาด 

  ขอ ๒๒  การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  ขอ ๒๓  หองสวม ท่ีถายปสสาวะ กอกน้ําใชและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จัดไว 

ตองเปดใหมีการใชไดตลอดเวลาในขณะประกอบกิจการ 

  

            หมวด ๔ 

               การบํารุงรักษาตลาด 

            ----------- 

  



  ขอ ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล 

รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้

  (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ 

เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

  (๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมร่ัวซึม และมีฝาปดประจําทกุแผง จัดใหม ี

การเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดแูลที่รวบรวมมลูฝอยรวมใหถกูสุขลักษณะ 

เสมอ 

  (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวนั และลางตลาดตามหลกั 

การสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

  (๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองน้าํ หองสวม ทีถ่ายปสสาวะ บอดัก 

มูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้าํเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 

  ขอ ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีการเกบ็กวาด 

มูลฝอยดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมนั และบอพัก 

น้ําเสียหรือระบบบําบัดน้าํเสียใหใชการไดดี ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยใหถูกสุขลกัษณะอยูเสมอ 

และจัดใหมีการลางตลาดดวยน้ําสะอาดทกุวันที่เปดทําการ 

  ขอ ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตจดัต้ังตลาดประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมีการเกบ็กวาด 

มูลฝอยทาํความสะอาดบริเวณตลาด ดูแลความสะอาดหองน้ํา หองสวม ตะแกรงดักมูลฝอยใหใช 

การไดดีและดแูลที่รวบรวมมลูฝอยใหถูกสขุลักษณะอยูเสมอในขณะทีเ่ปดทําการ 



  ขอ ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตจดัตั้งตลาดตองไมทาํการและตองดูแลมิใหผูใด 

กระทาํการอนัอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ ดังตอไปน้ี 

  (๑) นาํสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นาํไปขังไวในที่ขังสตัวเพื่อ 

จําหนาย 

  (๒) สะสม หมกัหมม ส่ิงหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานทีส่กปรก รกรุงรัง 

หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 

  (๓) ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับ 

รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

  (๔) ทําใหน้าํใชในตลาดเกิดความสกปรกขึ้น จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพ 

  (๕) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตราย 

แกผูอ่ืน 

  (๖) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน 

  (๗) กระทาํการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

  

            หมวด ๕ 

             ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

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



  

  ขอ ๒๘  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองใหความรวมมือกับผูไดรับ 

ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด เจาพนักงานสาธารณสุข และเจาพนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการ 

ที่เกี่ยวกับสุขลกัษณะของตลาด อันไดแก การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาด 

ของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมูสินคา การดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย 

การลางตลาดและการอื่น ๆ เชน การฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ 

  ขอ ๒๙  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองวางสินคาบนแผงขายสินคา 

หรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัดไวให หามวางล้ําแผงขายสินคาหรือขอบเขต หรือตอเติม 

แผงขายสินคาอันจะเปนการกีดขวางทางเดินในตลาด และหามวางสินคาสูงจากพื้นตลาด 

เกินกวา ๑๕๑ เซนติเมตร 

  การวางและเกบ็สินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหาร 

ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๑ เซนติเมตร และหามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภท 

อาหาร 

  ขอ ๓๑  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขลกัษณะสวนบคุคล 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม 

เปนพาหะนาํโรคติดตอ อันไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด 

โรคคางทูม โรคเร้ือน โรคผิวหนังทีน่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 



  (๒) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีสุขวทิยาสวนบุคคลที่ดี 

และตองมีความรูดานสขุาภบิาลอาหารและอื่น ๆ ตามทีร่าชการสวนทองถิ่นกําหนด 

  (๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  ขอ ๓๑  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสขุลักษณะในการ 

ใชกรรมวิธี การจําหนาย ทาํ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสนิคาอ่ืน และการรักษา 

ความสะอาดของภาชนะ น้าํใช และของใชตาง ๆ ดังตอไปนี ้

  (๑) ลักษณะและประเภทของสินคาทีข่าย ตองสะอาด ปลอดภัย และเปนสินคา 

ที่ไมผิดกฎหมายหรือตองหามตามกฎหมาย 

  (๒) อาหารสดที่เกิดการเนาเสียไดงาย ตองจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ตามที่เจาพนกังานสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) การจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดอาหาร 

เพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๔) ในกรณีทีม่ีการทาํ ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานทีไ่วใหเปนสัดสวน 

และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 

  (๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช ตองสะอาดและปลอดภัย 

มีการลางและการเก็บที่ถกูตองทั้งกอนและหลังการใชงาน 

  

  



            หมวด ๖ 

                  บทเฉพาะกาล 

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

  

  ขอ ๓๒  ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง 

นี้ใชบังคับดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกาํหนดเวลา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกาํหนด ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓ ป สําหรับตลาดประเภทที่ ๑ และไมเกิน ๒ ป 

สําหรับตลาดประเภทที่ ๒ 

  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งรองขอและมีเหตผุลอันสมควร 

ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจขยายเวลาตามวรรคหนึง่ออกไปไดอีกครั้งหนึ่งแตตองไมเกิน ๒ ป 

ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนดวย 

  

      ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

             กร ทัพพะรังสี 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ วรรคสาม 

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ขอ ๒  บัตรประจําตัวเจาพนกังานทองถิ่นใหเปนไปตามแบบ สส. ๑ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  ขอ ๓  บัตรประจําตัวเจาพนกังานสาธารณสุขใหเปนไปตามแบบ สส. ๒ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  ขอ ๔  บัตรประจําตัวผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตาม 

แบบสส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 



  ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกบัตรประจําตัว 

เจาพนักงานทองถิ่นสําหรับผูดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

  ขอ ๖  ใหอธิบดีกรมอนามยัเปนผูออกบัตรประจําตัวเจาพนักงานสาธารณสุข 

ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการสังกัดกรมอนามยั 

  ขอ ๗  ใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นสาํหรับผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ประธาน 

กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา 

  (๒) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากขาราชการสวนภูมิภาคซึ่งสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

  ขอ ๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากขาราชการกรุงเทพมหานครในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

  ขอ ๙  ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา 

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตเมืองพัทยา และเปน 



พนักงานเมืองพัทยา 

  ขอ ๑0  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล 

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตเทศบาล และเปน 

พนักงานเทศบาล 

  ขอ ๑๑  ใหประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสุขาภิบาลในเขตสุขาภิบาล 

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตสุขาภิบาล และเปน 

พนักงานสขุาภิบาล 

  ขอ ๑๒  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูออกบัตร 

ประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบล 

  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบล และเปนพนักงานสวนตําบล 

  ขอ ๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวดัเปนผูออกบัตรประจําตัว 

  (๑) เจาพนักงานสาธารณสขุซึ่งแตงตั้งจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในเขตองคการบริหารสวนจงัหวัด 



  (๒) ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นสําหรับในเขตองคการบริหาร 

สวนจังหวัด และเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ขอ ๑๔  รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน กอนวัน 

ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง แตงเคร่ืองแบบปกติขาว 

หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก 

  ขอ ๑๕  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น  บัตรประจําตัวเจาพนักงาน 

สาธารณสขุ และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหใชไดตามระยะเวลา 

ที่กําหนดไวในบัตรแตตองไมเกินสี่ป 

  ขอ ๑๖  บัตรประจําตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจําตัวเจา พนักงาน 

สาธารณสขุ และบัตรประจําตัวผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ออกตามความในกฎ 

กระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะหมดอาย ุ

  

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

             กร  ทัพพะรังสี 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

  



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

--------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสขุ  

พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  ขอ 1  อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ 2  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกาํหนดของทองถิ่นกําหนดอัตราคา 

ธรรมเนียมไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 1 ในเรื่องตอไปนี ้

  (1) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขนสง

ปฏิกูล 

หรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4) 

  (2) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34  

มาตรา 38 และมาตรา 41 วรรคสอง 



  (3) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 

  

     ใหไว ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 

         อาทิตย อุไรรัตน 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

  

 

 


