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กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน

ปชช. Vs ปชช.

ฉ้อโกง 

แพ่ง , พาณิชย์

ใครถูก? ใครผิด?

ศาลยุติธรรม ตัดสิน!

ภาครัฐ Vs ปชช. Vs เอกชน

ละเมิด กม. ที่ท าให้บ้านเมืองสงบสุข, 
ศีลธรรมอันดี (ยาเสพติด ค้าประเวณี 

ข่มขืน ชิงทรัพย์)

อาญา

ขั้น 1 ออกค าสั่งทางปกครอง >> 
แก้ไข/ไม่อนุญาต/หยุดกิจการ

ขั้น 2 ศาลปกครอง >> เห็นด้วยกับ ปชช./เอกชน >> ยกฟ้องรัฐ
>> เห็นด้วยกับภาครัฐ >> ยกฟ้อง ปชช. >> 

ลงโทษด้วยศาลยุติธรรม



กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.   กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกจิการที่เปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
๖. กฎกระทรวงสขุลักษณะการจดัการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ

การขนมูลฝอยท่ัวไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
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กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑๑. กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและ

ผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภท หรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ 

สถานท่ีท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือท้ังหมดของสถานที่หรือ

ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 

และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 4
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๑.พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๕



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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• เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย 
พุทธศักราช 2480 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมดูแลใน
ด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว 

• เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านการก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย
เสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ คณะกรรมการสาธารณสขุ
หมวด ๓ การก าจัดสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย
หมวด ๔ สุขลักษณะของอาคาร
หมวด ๕ เหตุร าคาญ
หมวด ๖ การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์
หมวด ๗ กจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ ตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ
หมวด ๑๐ อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานทอ้งถิน่และเจา้พนักงานสาธารณสุข

หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง
หมวด ๑๒ ใบอนุญาต
หมวด ๑๓ ค่าธรรมเนียมและคา่ปรบั
หมวด ๑๔ การอทุธรณ์
หมวด ๑๕ บทก าหนดโทษ
หมวด ๑๖ บทเฉพาะกาล



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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• “สิ่งปฏิกูล" หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น

• "มูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน

• "ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

• "อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

• "ตลาด" หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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• "สถานที่จ าหน่ายอาหาร" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

• "สถานที่สะสมอาหาร" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัด
ไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง
น าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

• "ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา หรือองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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• "ข้อก าหนดของท้องถิ่น" หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น
• "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า

(1) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลส าหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก าหนดให้เป็น 

ราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
• "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
• "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข
• "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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หมวด ๓ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

มาตรา ๑๘ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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หมวด ๓ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ต่อ)

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๒) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 
(๔) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกิน
อัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการชั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 
จะพึงเรียกเก็บได้
(๖) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

อ านาจอยู่ที่ราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๔ สุขลักษณะของอาคาร

มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับ
อาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือมี
ลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับ
อาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกิน
สมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะหรือให้ก าจัดสัตว์ซ่ึงเป็นพาหนะของโรคภายในเวลาที่ก าหนดให้ตามสมควร
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หมวด ๔ สุขลักษณะของอาคาร (ต่อ)

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค าสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดด าเนินการตามมาตรา 
๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผู้นั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนดเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ด าเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม มิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่
ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดจ านวนคน
ต่อจ านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งนี้โดยค านึงสภาพความเจริญจ านวนประชากรและย่าน
ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามประกาศนั้นยอมหรือจัด
ให้อาคารของตนมีคนอยู่เกินจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนด
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ถา้
ฝ่า
ฝืน
ขอ้
หา้ม

ห้ามเจ้าของ /
ผู้ครอบครองอาคาร

การควบคุมเร่ือง
สุขลกัษณะของอาคาร

1. ท าให้อาคาร/ ส่วน 
/ส่ิงทีต่่อเน่ืองของอาคาร

มากเกินไป

มากเกินไป/ซบั
ซอ้นกนัเกินไป

2. มีสินค้า/ เคร่ืองเรือน/
สัมภาระ/ ส่ิงของ

ช ารุดทรุดโทรม
สภาพรกรุงรัง

3. ยอม/จัดให้คน
อาศัยอยู่

จนอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของ
ผู้อยู่อาศัย/ เป็นที่
อาศัยของสัตว์
ให้โทษ

ออกค าส่ังให้แก้ไข/เปลีย่นแปลง/
ร้ือถอน/ย้ายหรือจัดเสียใหม่

มีอ านาจเข้าด าเนินการได้
โดยเจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ถา้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
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หมวด ๕ เหตุร าคาญ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ

(๑) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือ
เป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การ
ระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น 
ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

**
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หมวด ๕ เหตุร าคาญ (ต่อ)
มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตรุ าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ านาจออกค าสัง่เป็น
หนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกดิขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญ
นั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในค าสั่งได้

ในกรณีทีป่รากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัตติามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง และเหตุร าคาญที่เกิดขึน้อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญนั้น และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกดิเหตุร าคาญนั้นขึน้อีกโดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการกอ่หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจดัการนั้น

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึน้ในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลา
อันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิใหม้ีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้
ในค าสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัตติามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น

ในกรณีทีป่รากฎแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานท่ีนั้นท้ังหมดหรอืบางส่วน จนกว่าจะเป็นท่ี
พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนัน้แล้วก็ได้



(1) แหล่งน า้ ทางระบายน า้/ ที่อาบน า้
/ส้วม/ทีใ่ส่มูล เถ้า สถานทีอ่ื่นใด                

ท าเลไม่เหมาะสม
สกปรก/หมกัหมม

(2) การเลีย้งสัตว์
ในท่ี/โดยวธีิใด
/มากเกินไป จนเป็นเหตุ

ใหเ้ส่ือมหรือ

อาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ

(3) อาคาร/ โรงงาน
/สถานประกอบการ

ไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน ้าท้ิง
การก าจดัส่ิงปฏิกลู
การควบคุมสารพิษ

มี แต่ไม่มีการควบคุม จนเกิด
กล่ินเหมน็  /ละอองสารพิษ   

(4) การกระท าใด

(5) เหตุอ่ืนใดทีรั่ฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา

ใหเ้กิด กล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง  เขม่า เถา้หรือกรณีอ่ืนใด

• กล่ินเหมน็
• ละอองพิษ
• ท่ีเพาะพนัธ์ุ

ลกัษณะของเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25



องค์ประกอบของเหตุร าคาญ

๑. มีเหตุเกิดขึ้น

๒. เหตุที่เกิดนั้น อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย

ในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น

๓. เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ส่ังให้บุคคลทีก่่อเหตุ
ระงบั/ ป้องกนั ภายใน
เวลาอนัสมควร

เข้าไประงบั/ จัดการได้ 
โดยบุคคลก่อเหตุเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย

ส่ังห้ามใช้/ ยนิยอม
ให้ใช้สถานที่น้ัน
จนกว่าแก้ไขได้

ส่ังให้เจ้าของ / ผู้ครอบครอง
สถานทีร่ะงบั/ แก้ไข ภายใน
เวลาอนัสมควร

เข้าไประงบั/ จัดการได้
โดยเจ้าของ/ ผู้ครอบครอง
ถ้าเกีย่วข้องต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในที/่ทางสาธารณะ ในสถานทีเ่อกชน

เหตุร าคาญ

ถา้ไม่แกไ้ข
ถา้ไม่แกไ้ขและอาจ
เป็นอนัตรายร้ายแรง

ถา้เป็นกรณีท่ีอาจ
เป็นอนัตรายร้ายแรง

จพง.

ทอ้งถิน่

มีอ านาจ

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อปอ้งกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขต
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ การออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้



๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
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หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (ต่อ)

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วน
ท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว 
ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
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ราชการ
ส่วนท้องถิน่

1) เขตห้ามเลีย้ง/ปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเดด็ขาด

2) เขตห้ามเลีย้ง/ปล่อยสัตว์บางชนิด เกนิกว่าจ านวนที่ก าหนด

3) เขต ให้เลีย้งหรือปล่อยสัตว์บางชนิด โดยต้องอยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก าหนดให้ส่วนใดของพืน้ทีห่รือทั้งหมด 
เป็นเขตควบคุมการเลีย้ง /ปล่อยสัตว์

ออกข้อก ำหนดของท้องถ่ิน
(ม. 29)

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกกัสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ

จพง.ท้องถิ่นมีอ านาจกกัสัตว์
ที่ไม่มีเจ้าของได้ เป็นเวลา 30 วนั

เจา้ของมารบั

ภายใน 30 วนั

ไม่มีผูใ้ด

มารบั

เกิดอนัตรายต่อสตัว์

อ่ืน/ เสียค่าใชจ่้าย

เกินสมควร

กรณีท่ีสตัว์

นัน้เป็น

โรคติดต่อ
เจา้ของเสีย

* ค่าเล้ียงดู

* ค่าปรบั

ตกเป็นของ

ราชการ

สว่นทอ้งถ่ิน
ขาย/ขายทอด

ตลาดได้
ท าลายหรือจดัการ

ตามสมควร

หกัเงินค่าใชจ่้าย เก็บเงินส่วนเหลือเป็นเวลา 30 วนั แทนสตัว์

มีเจ้าของมารับ ให้มอบเงิน
ส่วนทีเ่หลือจากค่าปรับ

ไม่มผู้ีใดมารับให้เงนิน้ันตกเป็น
ของราชการส่วนท้องถิ่น

(ม.30)

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้กิจการใดเป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อก าหนดของท้องถ่ินดังต่อไปน้ี

(๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่นน้ัน

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้

**ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว

อ้างอิง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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การควบคุม เร่ืองกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน (ม.32)

(1) ก าหนดประเภทกิจการ

ท่ีตอ้งควบคมุภายในทอ้งถ่ิน

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขทัว่ไป

ประกอบกิจการ
ในลกัษณะท่ี
เป็นการค้า ได้รับอนุญาต

จาก จพถ.
ภายใน 90 วนั

เง่ือนไขเฉพาะ
ในใบอนุญาต

ประกอบกิจการ
ในลกัษณะท่ี
ไม่เป็นการค้า

ต้องปฏิบัตติาม

กฎกระทรวง
ตาม ม.6

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

../กฎกระทรวง/กิจการอันตราย.ppt
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/กม.สาธารณสุข/เนื้อความกฎหมาย/เทศบาล ต.สารภี ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
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หมวด ๘ ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ ก่อนการจัดตั้ง

มาตรา ๓๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๖ 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผู้จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารใน
สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง

**

พท. > 200 ตร.ม. => ต้องได้รับใบอนุญาต
พท. < 200 ตร.ม. => ต้องได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
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หมวด ๘ ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ต่อ)

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามลักษณะ
ของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหาร 
ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร
(๓) ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
(๔) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร
(๕) ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ
(๖) ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท าประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสม
อาหาร
(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ
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หนา้ท่ีของผูจ้ดัตัง้ตลาด

เอกชน กระทรวง ทบวง กรม

ตอ้งขอ

อนุญาต

เปลี่ยนแปลง

ขยาย/ลด

ขนาดตลาด

เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน

เง่ือนไขเฉพาะที่

แจง้เป็นหนงัสือตอ้งปฏิบตัติาม

มีอ ำนำจ

ออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่น

ไมต่อ้งขออนุญำต

แต่ตอ้งปฏิบติัตำม

กฎกระทรวง
ตาม ม.6

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

../../กฎหมาย/กฎกระทรวง/ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ/ตลาด/กฎกระทรวงตลาด 2551/กฎกระทรวงว่าด้วยตลาด พ.ศ. 2551.ppt
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1) สุขลกัษณะของตลาด

• ท่ีตัง้ แผนผงั ส่ิงปลกูสรา้ง
• การจดัสถานที่ การวางสิ่งของ
• การรกัษาความสะอาด
• การก าจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอย การระบายน ้าท้ิง
• การป้องกนัเหตรุ  าคาญและการระบาดของโรค
2) สุขลกัษณะของผูข้ายและผูช่้วยขายในตลาด

ข้อก ำหนด
ของท้องถ่ิน

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หนา้ท่ีของผูจ้ดัตัง้สถานท่ีจ าหน่าย / สะสมอาหาร

กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีไม่เกิน

200 ตร.ม. และมิใช่

การขายของในตลาด

ข้อก ำหนดของท้องถ่ิน

ขออนุญาต แจ้ง

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ปฏิบัตติาม

กรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเกินกว่า

200 ตร.ม. และมิใช่

การขายของในตลาด

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สขุลักษณะสถำนท่ีจ ำหน่ำย/ สะสมอำหำร
๏ ท่ีตัง้ การใช ้การดแูลรกัษาสถานท่ี

๏ อาหาร กรรมวิธีการจ  าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 

เก็บ สะสมอาหาร

๏ สุขวิทยาส่วนบุคคล

๏ ภาชนะ อุปกรณ ์น ้าใช ้และของใชอ่ื้นๆ

๏ การป้องกนัเหตรุ  าคาญ 

และการป้องกนัโรคตดิตอ่

ขอ้ก ำหนดของ

ทอ้งถ่ิน

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ

มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุ
ชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายใน
กรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้
ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือ
สถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
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หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ (ต่อ)

มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือ
ซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
(๒) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นท่ีดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ าหน่าย
สินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้าม
จ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะก าหนดเป็นเขตตาม 
(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และต้องก าหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศ
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หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ (ต่อ)

มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า
(๕) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
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ถ้าเปลีย่น
แปลง

• ชนิด/ประเภทสินคา้
• ลกัษณะการจ าหน่าย
• สถานท่ีขาย
• เง่ือนไขอ่ืน ๆ

หมวด 9
การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

ขออนุญาต

ข้อก าหนดของท้องถิ่น ประกาศเขต

หนา้ท่ีของผูจ้ าหน่ายสินคา้

ในท่ี/ทางสาธารณะ

เจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น

ต้องแจ้งต้อง
ปฏิบตัิ
ตาม

มีอ านาจ

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สุขลกัษณะเกีย่วกบั
• ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย
• กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า

ประกอบ ปรุง เกบ็/สะสม 
• ความสะอาดภาชนะ น า้ใช้ ของใช้
• การจัดวาง/ การเร่ขาย
• เวลาจ าหน่าย
• ป้องกนัเหตุร าคาญ/ โรคติดต่อ

• ห้ามขายหรือซ้ือโดยเด็ดขาด
• ห้ามขายสินค้าบางชนิด
• ห้ามขายสินค้าตามก าหนด เวลา
• เขตห้ามขายตามลกัษณะ
• ก าหนดเง่ือนไขการจ าหน่าย

ผลบังคบัต้องปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานฯ และบริเวณทีจ่ะก าหนดเป็นเขต
ควบคุม และต้องก าหนดวนัใช้บังคบัไม่น้อยกว่า 15 วนันับแต่วนัประกาศ

ประกำศเขต

ขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ิน

เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน ร่วมกับ

เจ้ำพนักงำนจรำจร

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด ๑๐ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น
(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายใน
กรณีจ าเป็น
(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตาม
สมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่ าว
จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง*ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อ านวยความสะดวกตามสมควร
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หมวด ๑๐ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจา้พนักงานสาธารณสุข (ต่อ)

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้ด าเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
เก่ียวกับการด าเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และ
ถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่
พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี
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หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง

มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวใน
ระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดย
ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่
ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง (ต่อ)

มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนิน
กิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค า
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น

มาตรา ๕๑ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้ว
ครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
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หมวด ๑๒ ใบอนุญาต

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท าใดต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้

มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น
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หมวด ๑๒ ใบอนุญาต (ต่อ)

มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฎว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
ก าหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
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หมวด ๑๒ ใบอนุญาต (ต่อ)

มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
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หมวด ๑๒ ใบอนุญาต (ต่อ)

มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฎว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน

มาตรา ๖๑ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปนีับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๑๕ บทก าหนดโทษ

มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสองหรือนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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หมวด ๑๕ บทก าหนดโทษ (ต่อ)

มาตรา ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้
รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือ
รับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) 
หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา 
๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
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หมวด ๑๕ บทก าหนดโทษ (ต่อ)

มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

มาตรา ๗๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๗๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๑) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
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มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือ
ข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวาง
หรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๘๐ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและ
ปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับ
ไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ
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มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
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มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรม
ต ารวจ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบ

ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ด้วย

เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ด าเนินคดีต่อไป



ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี

แจ้งเร่ืองให้เปรียบเทียบคดี

คณะกรรมการ

พบการกระท า
ความผดิ

เรียกตัวผู้กระท า
ความผดิมาพบ

แจ้งข้อ
กล่าวหา

เปรียบเทยีบ
ปรับ

เจ้าพนักงานท้องถิน่
หรือผู้รับมอบหมาย

ร้องทุกข์ต่อ
พนง.สอบสวน

ส่งพนักงาน
อยัการ

ฟ้องศาล
ยุติธรรมค าพพิากษา

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยนิยอมตามที่
เปรียบเทียบหรือยนิยอมแล้ว
ไม่ช าระเงนิค่าปรับภายใน

ก าหนดเวลา ๓๐ วนั

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘



๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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• เพื่อแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 

และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
๑๓. กิจการอื่น ๆ

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่า
ดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ 
ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ าจ้ิม หรือซอสปรุงรส
ชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม 
ปลาจ่อมแหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบดูู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ 
ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์
เทียมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน (ต่อ)

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา
(กระแช่)
(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๔. กิจการที่เกี่ยวกบัยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ า ยาท า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดตา่งๆ
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๕. กิจการที่เกี่ยวกบัการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจขุ้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุย๋หรือวัสดุท่ีน าไปผลติปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลงั ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๖. กิจการที่เกี่ยวกบัโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ตา่งๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รบัใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดว้ยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 

ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ี 

ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจกัร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีไดร้ับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๗. กิจการที่เกี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร

หรือเครื่องกลเก่า
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๘. กิจการที่เกี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ดว้ยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิง่ของเครื่องใช้หรือผลติภณัฑ์จากไม้ 

หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อืน่ใดดว้ยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๙. กิจการที่เกี่ยวกบัการบริการ

(๑) การประกอบกจิการสปาเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกจิการนวดเพื่อสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ไดร้ับใบอนญุาตใน ๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จดัไว้เพื่อใหบ้ริการพักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอืน่ใดโดยมคี่าตอบแทน หรือกิจการอืน่ในท านองเดยีวกัน
(๖) การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบง่เช่า หรือกิจการอื่นในท านอง
เดียวกัน
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๙. กิจการที่เกี่ยวกบัการบริการ (ต่อ)
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการ
แสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ



69

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม

(๑๘) การประกอบกจิการสกัผิวหนงั หรือเจาะส่วนหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดแูลเด็กท่ีบ้านของผูร้ับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกจิการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสตัว์ชั่วคราว

๙. กิจการที่เกี่ยวกบัการบริการ (ต่อ)
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจกัร หรือทอผ้าดว้ยกี่กระตกุ
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออืน่ ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิง่ทออืน่ ๆ

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกบัสิ่งทอ 
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

๖ (๕)

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับใบอนญุาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรอืฟิลม์ภาพยนตร์

*เบเกอร์ไลท์ : แผ่นพลาสติกทนความร้อนสูง
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ (ต่อ)

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสตกิ เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมดีับเพลงิ
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแหง้
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลงิ หรือสารเคมีอันเป็นสว่นประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแลค็ หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจดัศัตรูพืชหรอืพาหะน าโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
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๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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• เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ในข้อ ๓ 
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” 



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ในข้อ ๓ 
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ในข้อ ๓ 
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ” 



๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๑) ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ในข้อ ๓ 
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน       

“(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”



๔. กฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐



๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
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• เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด ๑ สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
หมวด ๒ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑
“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของ
สถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่ง
อื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้
มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๓ ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทาง
ความสั่นสะเทือนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค่ามาตรฐานมลพิษตามวรรคหนึ่ง ให้น าค่ามาตรฐานตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในการออกประกาศก าหนดด้วย

ข้อ ๔ สถานประกอบกิจการประเภทใดจ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุม
ก ากับดูแลกิจการหรือการด าเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการ
หรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้สถานประกอบกิจการ
นั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ ๕ ผู้ด าเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมและมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นนั้น
แล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมี
การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ

การก าหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบ
ป้องกันตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (ต่อ)

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง
และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้องทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉนิใหม้ีลักษณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (ต่อ)

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวน
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษา
ความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ

ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ

(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (ต่อ)

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ
และจัดให้มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้อง
ด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (ต่อ)

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบ
อาหารการปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
เป็นสัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (ต่อ)

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มี
ภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่ง
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อ
การประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่
ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้
ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตา
ฉุกเฉินตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ (ต่อ)

ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและ
ปลอดภัย โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจาก
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ (ต่อ)

ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความ
สั่นสะเทือนของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น

ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสขุภาพของผู้ปฏิบตัิงานและผูอ้ยู่อาศัยบริเวณใกลเ้คียงหรือผูท้ี่ต้องประสบกบัเหตุ
นั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕



100ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



101ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



102ข้อมูลอ้างอิง : กฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อ านวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ
หมวด ๓ การขนมูลฝอยติดเชื้อ
หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ
หมวด ๕ ค่าบริการการเก็บขนหรือการจัดมูลฝอยติดเช้ือ

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
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๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ
มีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้

กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ

(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง

(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ า
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง

(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

หมวด ๑ บททั่วไป
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หมวด ๑ บททั่วไป

“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซ่ึงติดเชื้อร้ายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา*
(*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง)
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)
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หมวด ๑ บททั่วไป

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์
ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและ
จุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและ
เงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



107ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



108ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



109ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



110ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



111ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



112ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



113ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



114ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



115ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)



116ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)

*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

*



117ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ต่อ)

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอ่ยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

*



๖. กฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๐



๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
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• เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการควบคุมหรือก ากับดูแล
การก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้ถูกสุขลักษณะ 

• เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน และ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

• ก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่
จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป
หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป
หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ บททั่วไป

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง

(๑) มูลฝอยติดเชื้อ
(๒) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ
(๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน

ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ บททั่วไป (ต่อ)

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สาร เปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่
เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน 
หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ บททั่วไป (ต่อ)

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย
ทั่วไป ซ่ึงอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละ
ครอบครัว
“ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอย

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



124

หมวด ๑ บททั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๓ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยทั่วไป 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัด
ให้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือก าหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๑ บททั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการ

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
(๓) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้

การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน

หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตาม
มาตรา ๑๙ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่
อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัด
แยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์
หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยท่ัวไปได้

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๖ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท า
จากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ
สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยถุงหรือภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย
ตาม (๑) และ (๒)

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๗ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ
ตามข้อ ๖ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกัน
การหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท า
ความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มี
ปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย น ากลับมาใช้
ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๙ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับ

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๑ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้าท าด้วยวัสดุที่

ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
สถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๐ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๘ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ
ง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือสัญลักษณ์
ส าหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
ได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะ
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่

เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุง
อาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ตามข้อ ๑๐ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 
๑๑ ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด

ข้อ ๑๓ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและไดร้ับความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ 
และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง

ร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ

แสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย
ทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์และเครื่องมือ ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)
ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไป หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ ๕ หรือตามที่

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไป

ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๑๘ และต้องดูแลยานพาหนะ

ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปเป็น

ประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ทนทาน มีความลาดเอียง 
น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือ ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการดูแล
ท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๘ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการ
บรรจุขนถ่าย และท า ความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไป

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยท่ัวไปไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน กรณีบุคคล
ตาม ข้อ ๔ (๓) ให้แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้
ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลตามข้อ ๔ (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๓ การขนมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง อาจจัดให้มี
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ า ซึมหรือน้ า เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนนิการทีอ่าจกอ่ให้เกดิเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๐ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๒๑ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ดังต่อไปนี้

(๑) ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ ๒๒ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และมีมาตรการควบคุมก ากับ
การด าเนินงานก าจัดมูลฝอยท่ัวไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยท่ัวไป

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๒๒ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ
(๔) การก าจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๒๓ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อ
จัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจาก
การฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิด
การฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนนิการทีอ่าจกอ่ให้เกดิเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



145

หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลาย
ก๊าซหรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการ
ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๒๔ การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มี
แสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็น

พื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา
และปัญหากลิ่นรบกวน

๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสและมี
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุม
การปล่อยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนนิการทีอ่าจกอ่ให้เกดิเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ที่มีการป้องกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยใน
การน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) 
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

ข้อ ๒๕ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคาร

ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน

หรือการด าเนนิการทีอ่าจกอ่ให้เกดิเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด ๔ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป (ต่อ)

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัดหรือสง่ไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจ
มีการน ามูลฝอยทั่วไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ย
หรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน

ข้อ ๒๖ การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี 
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕

๖. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ

การขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกัน
การลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐



151



๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ
การขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
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• ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมระบบการขนมูลฝอยทั่วไปให้ขนส่งถึงสถานที่ก าจัด

• มูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ
การขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ในการขนมูลฝอยท่ัวไป ผู้ขนมูลฝอยทั่วไปและผูก้ าจดัมูลฝอยท่ัวไป ต้องจัดให้ม ีมาตรการใน
การควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไป แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยท่ัวไป ดังนี้ 

(๑) กรณีขนมูลฝอยท่ัวไปจากแหล่งก าเนิดไปยังสถานทีก่ าจดัโดยตรงหรือสถานีขนถ่าย หรือ 
กรณีขนมูลฝอยทั่วไปจากสถานีขนถ่ายไปยังสถานทีก่ าจดั ผู้ขนมูลฝอยทั่วไปต้องบนัทึกน้ าหนัก
มูลฝอย ที่ส่งถึงสถานที่ก าจัดทุกครั้งและจัดท ารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นภายใน
วันที่ห้าของทุกเดือน 

(๒) ผูก้ าจัดมูลฝอยทั่วไปตอ้งจดัท ารายงานน้ าหนกัมูลฝอยรับก าจดัแจ้งเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนดิมลูฝอยและเจา้พนักงานท้องถิ่นซึ่งสถานทีก่ าจัดตัง้อยู่ ภายในวันที่ห้าของทุก
เดือน

(๓) ผู้ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดใหม้ีมาตรการควบคุมและติดตามเส้นทางการขนมูลฝอยดว้ย
ระบบ GPS (Global Positioning System) หรือระบบอื่นตามที่ราชการสว่นทอ้งถิ่นเห็นสมควร

อ้างอิงนิยามผู้ขนมูลฝอยทั่วไปและผู้ก าจัดมูลฝอย จาก ????



๘. พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พ.ศ. ๒๕๕๑



๘. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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• โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ
และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
สมควรก าหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการ
บ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและ
ผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้
ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชน
มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด  ๑  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
หมวด  ๒  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด  ๓  ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด  ๔  การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด  ๕  การบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด  ๖  พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด  ๗  บทก าหนดโทษ

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายสุรา ไม่รวมถึงยา 
วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท

“ขาย” หมายถึง จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

“โฆษณา” หมายถึง การกระท าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาดด้วย

“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่  
การส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีกิจกรรม พิเศษและ
การตลาดแบบตรง

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ผลติ/น าเข้า ผู้ขาย ผู้บริโภค
ผู้โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๒๖ ให้ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ ค าเตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี

ผลิตหรือน าเข้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ควบคุมประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

สิ่งที่ถูกควบคุมในฉลาก
- ขนาดความจุ
- สีสันของขวด
- ขนาดข้อความค าเตือนและต าแหน่งที่แสดง

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอ้งไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี

(๑) ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใชข้อ้ความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสงัคม เป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคา้หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การ
จัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เปน็ธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นขอ้ความทีอ่าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเปน็
ส่วนรวม

(ก) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

(ข) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม

(ค) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสยีใน
วัฒนธรรมของชาติ

(ง) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูป่ระชาชน

(๒) ข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๓ การกระท าที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลักษณะตามข้อ ๒ (๒)

(๑) ข้อความที่ท าให้เกิดทัศนคติว่า จะท าให้ประสบความส าเร็จในทางสังคมหรือทางเพศหรือท าให้  
สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น

(๒) ข้อความหรือภาพที่มีนักกีฬา

(๓) ข้อความหรือภาพที่มีดารา ศิลปิน นักร้อง หรือนักแสดง

(๔) ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน เว้นแต่เป็นภาพเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้โดยถูกต้องแล้วก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

(๕) ข้อความที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้ซื้อหรือบริโภคเพื่อน ารายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล

(๖) ข้อความที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา การประกวดหรือนันทนาการอ่ืน ๆ

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้

ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดบ ริ โ ภค เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ 
ดังต่อไปนี้

ห้ามขาย ห้ามดื่ม

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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ควบคมุสถานท่ีขาย (มาตรา ๒๗)

1.วดั/สถานที่ปฏิบตัิพธีิกรรมทางศาสนา

2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สถานพยาบาล/ร้านขายยา

3. สถานที่ราชการ เว้นร้านค้าหรือสโมสร
4. หอพกั (ทีพ่กัอยู่ในระหว่างการศึกษา)
5. สถานศึกษาตามกฎหมาย
6. ป๊ัมน า้มัน/ร้านค้าในป๊ัม
7. สวนสาธารณะของราชการ
8. สถานทีอ่ื่นที ่รมต. ประกาศก าหนด
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายฯ 

ควบคมุสถานท่ีดื่ม (มาตรา ๓๑)

1.วดั/สถานทีป่ฏิบัตพิธีิกรรมทางศาสนาเว้น
เป็นส่วนหน่ึงของพธีิกรรมทางศาสนา

2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สถานพยาบาล/ร้านขายยา เว้นที่พกัส่วน

บุคคล
3. สถานทีร่าชการ เว้นทีพ่กัส่วนบุคคล/สโมสร 

หรือจัดเลีย้งตามประเพณี
4. สถานศึกษา เว้นทีพ่กัส่วนบุคคล/สโมสร 
หรือจัดเลีย้งตามประเพณีและสถานศึกษา
สอนผสมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

5. ป๊ัมน า้มัน/ร้านค้าในป๊ัม
6. สวนสาธารณะของราชการ
7. สถานทีอ่ื่นที่ รมต. ประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายฯ



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบ

กิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๒ การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ ๑ ไม่ใช้บังคับ
กับโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด าเนินการเป็นปกติธุระในทาง
การค้าของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(๒) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือ
รักษามาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพิ่มเติม
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

- เวลาอยู่ระหว่างการร่างประกาศ
- กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉ. ๒๕๓ พ.ศ. ๒๕๑๕

- เวลาที่ขายได้ ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ และ 
๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

ยกเว้นการขายในกรณีดงัต่อไปนี้
1. การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
2. การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามเวลาเปิดปิด

ของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

“ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบชูา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒
การฝ่าฝืน ม.๒๘ มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ตามมาตรา ๓๙

มาตรา ๒๘ ควบคุมวันและเวลาขาย

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๒๙ ควบคุมอายุและอาการผู้ซ้ือ

• ห้ามขายในเด็กอาย“ุต่ ากว่า ๒๐ ปี” เช่น สายตา การแต่งกาย บัตรประชาชน  เป็นต้น

• ห้ามขายให้คนเมาครองสติไม่ได้ เช่น เดินไม่ตรง ถามตอบไม่รู้เรื่อง ท้าตีท้าต่อย ฯลฯ

การฝ่าฝืน ม.๒๙, ๓๐ (๑) มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

ตามมาตรา 40

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)



168

หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๓๐ ควบคุมลักษณะและวิธีการขาย

(๑) ห้ามใช้เครื่องขายอัตโนมัติ             
(๒) ห้ามเร่ขาย  
(๓) ห้ามลดราคา  
(๔) ห้ามให้สิทธิพิเศษต่างๆ ชิงโชค ชิงรางวัล
(๕) ห้ามแลก แจก  แถม ให้บริการอย่างอื่น

แจกจ่ายลักษณะเป็นตัวอย่าง จูงใจสาธารณชนให้บริโภค
(๖) ห้ามวิธีอื่น 

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)



169

หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๓๒ ควบคุมการโฆษณา

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการ
อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้
กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏ
ภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของ
ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (**) 

บทบัญญัติในวรรค หนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิด
นอกราชอาณาจักร

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)
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หมวด ๔ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)

มาตรา ๓๒ ควบคุมการโฆษณา

ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (**) 
๑. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดง

ข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่อง รูปแบบของข้อความ
ค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๘. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)



๙. พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐



๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
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• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน

• มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งท าให้การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 

• ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก

• ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับกรอบ
อนุสัญญาดังกล่าว

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคัญของกฎหมาย 

หมวด  ๑  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
หมวด  ๒  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร
หมวด  ๓  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หมวด  ๕  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
หมวด  ๖  พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด  ๗  บทก าหนดโทษ

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทีย
นาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคติน
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก 
ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

“เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ภาวะที่ร่างกายต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ า
และตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ

“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง การกระท าใด ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย

“เขตปลอดบุหรี”่ หมายความว่า บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่

“เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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“สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

“สถานที่ท างาน” หมายความว่า สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ
สถานประกอบการของเอกชนหรือสถานที่ใด ๆ ที่บุคคลใช้ท างานร่วมกันตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มาตรา ๒๖ ห้ามผู้ใดขายหรือให้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้
ผู้ขายหรือผู้ให้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้นก่อน แล้วแต่กรณี

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้
ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ต่อ)

มาตรา ๒๗ ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ขายปลีก ห้ามผู้ขายปลีกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ใช้เครื่องขาย
(๒) ขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ
(๔) ขายยาสูบแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอื่น
การให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น 
(๕) การลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
(๖) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๗) เร่ขาย
(๘) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ
การชิงโชค การชิงรางวัล อื่นๆ
(๙) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ต่อ)

มาตรา ๒๘ ห้ามผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเพื่อเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๒๙ ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ ดังต่อไปนี้

(๑) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยา

ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๔) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจประกาศก าหนดระยะห่างจากสถานที่ตามวรรคหนึ่ง

เพื่อมิให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่างดังกล่าวก็ได้ ในการนี้ ให้มีการจัดท าเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตพื้นที่ที่ก าหนดดังกล่าวด้วย

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ต่อ)

มาตรา ๓๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา ๓๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดโดยท าให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ เพื่อ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในส่ิงพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือป้ายโฆษณา

(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การแข่งขัน
การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(๓) ในส่ือส่ิงอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๔  การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ต่อ)

มาตรา ๓๙ ห้ามผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร 
ประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่มขีนาดบรรจุต่ ากว่ายี่สิบมวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุ
บุหรี่ซิกาแรต

**ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต**

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๕  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

**มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศประเภท
หรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือท้ังหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่ก าหนดตาม
มาตรา ๔๑วรรคสอง

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๕  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ต่อ)

** มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 
๔๔ (๑) ที่ผู้ด าเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย
‐ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
‐ ในปริมาณที่พอสมควร เพื่อให้บุคคลผู้มาใช้
บริการสามารถเห็นได้ภายในบริเวณสถานที่ที่
จะต้องจัดด าเนินการตามกฎหมาย

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๕  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ต่อ)

มาตรา ๔๖ ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น
เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอื่นใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่

ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งตามสมควรแล้ว ผู้ด าเนินการนั้นไม่มีความผิด

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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หมวด  ๕  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ต่อ)

๙. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



๑๐.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
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๑๐.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๐.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซ่ึงได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ต่อ)

ข้อ ๔ สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้

(๑) เป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพอนามัยและ การควบคุมและป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(ก) สถานศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

(ข) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(ค) เจ้าของเรือตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทะเล
(ง) ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่าง ๆ เช่น เครื่องบินโดยสาร เรือเดินทะเล รถขนส่งไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้

ด าเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ทั้งนี้หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะปฏิบัติงานต้องจัดให้มีหลักฐานรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ สมุดทะเบียนผู้ป่วย บันทึกการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ และต้อง
แจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยผู้อนุญาตต้องออกแบบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบแนบท้ายฯ
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๑๐.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซ่ึงได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ต่อ)

ข้อ ๖ หากปรากฏในภายหลงัว่าสถานพยาบาลทีไ่ด้รับการยกเวน้มีการให้บริการทีม่ีลักษณะ
อันน่าจะก่อให้เกดิอันตรายแก่ผู้ใช้บรกิาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้แก้ไขปรับปรงุให้
เหมาะสมหรือสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากยังมีการฝ่าฝนืค าสัง่
ของพนักงานเจา้หน้าทีด่ังกลา่ว ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานพยาบาลเปน็การชั่วคราว
หรืออาจสัง่เพิกถอนสถานพยาบาลนัน้ โดยรัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ข้อ ๗ การยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงฉบับนี้
ในกรุงเทพมหานครใหย้ื่น ณ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนนุบริการ
สุขภาพส าหรับในจงัหวัดอืน่ใหย้ื่น ณ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด ทั้งนี้ อาจจัดใหม้ีการยื่นแบบแจ้ง
ผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ดว้ยก็ได้

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Work/กม.สาธารณสุข/เนื้อความกฎหมาย/New 2561/ประกาศ ก.สธ. สถานพยาบาลอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับว่าด้วยสถานพยาบาล 2561.pdf


๑๑. กฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร

พ.ศ. ๒๕๖๑



๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
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ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม
ที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเอง โดยเปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือ
บริโภคอาหารปรุงส าเร็จ สถานที่จ าหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบส าคัญต่อสุขภาพประชาชน 
เนื่องจากสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 
สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ าเป็น
สื่อ เพื่อให้สถานที่จ าหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมควร
ก าหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคญัของกฎหมาย 

หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง 

การเก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร
หมวด  ๓  สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ
หมวด  ๔  สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
บทเฉพาะกาล

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



192

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้ง โดยการอบ รมควัน
ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้
นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ
หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเคร่ืองเทศ สมุนไพร
หรือมัสตาร์ด

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมไิด้ใช้เปน็อาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา 
หรือการขนส่งและให้หมายความรวมถึงวัตถุท่ีมไิด้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหาร
เพื่อประโยชน์ดังกลา่วข้างตน้ เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รบัใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจง้จัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหาร และให้หมายความรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ควบคุม ก ากับหรือดแูลการด าเนินการของสถานทีจ่ าหน่ายอาหารนั้น

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตัง้แตก่ระบวนการเตรยีม
ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสิรฟ์อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอปุกรณ์

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร

ข้อ ๓ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท า
ประกอบหรือปรุงอาหาร จ าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่
ช ารุดและท าความสะอาดง่าย

(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่
ช ารุด

(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเป็นสถานที่
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส าหรับสถานที่และบริเวณ
ส าหรับใช้ท าประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภค
อาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอส าหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือ
ที่เหมาะสม

(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่าหกสิบเซนติเมตร ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี

(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และ
ไม่ช ารุด

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



196

หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๔ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจ านวนเพียงพอ
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง มีการระบายอากาศท่ีดี 

และมีแสงสว่างเพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัสว่น โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ท า ประกอบ

หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จ าหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิด
ตลอดเวลา

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



197

หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๕ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับ
มูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอย
ประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถัง
รองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



198

หมวด  ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๖ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จ าหน่าย

อาหาร
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการท าความสะอาด
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า โดยใช้ถังดักไขมัน หรือ

บ่อดักไขมัน หรือการบ าบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าการบ าบัดด้วยถังดักไขมัน หรือบ่อ
ดักไขมัน และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
ข้อ ๗ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงน าโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ ๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส าหรับป้องกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



199

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร

ข้อ ๙ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด

และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด

ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



200

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร 
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่

น ามาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



201

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน รวมท้ังวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร

(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการ
บริโภคตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



202

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๒ น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่
จ าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้
สะอาดก่อนน ามาให้บริการ

ในกรณีที่เป็นน้ าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุง
จ าหน่ายต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ าดื่มและน้ าที่ใช้ส าหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมี
คุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภคที่กรมอนามัยก าหนด

ข้อ ๑๓ การท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ าบริโภคที่กรมอนามัยก าหนด

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



203

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๔ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้น้ าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า

เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และต้องไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ

(๓) ใช้อุปกรณ์ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและ
มีด้ามจับ

(๔) ห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



204

หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๕ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) น้ าใช้ต้องเป็นน้ าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพ

เทียบเท่าน้ าประปาหรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

ข้อ ๑๖ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารท าความสะอาด 
วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้ง
มีค าเตือนและค าแนะน าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็น
สัดส่วนต่างหากจากบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ ปรุง จ าหน่าย และบริโภคอาหาร

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามน าภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้าม
น าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารท าความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหาร

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา 
และการจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)

* ข้อ ๑๗ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะ

หรือท่ีรับประทานอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง 

หรืออุ่นอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็น
เชื้ อ เพลิ ง  ทั้ งนี้ ผลิตภัณฑ์ดั งกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๓  สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ

ข้อ ๑๙ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสม

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

(๓) จัดให้มีช้อนกลาง ส าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด

มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ

หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ช ารุด

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๓  สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ (ต่อ)

ข้อ ๒๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์ และแมลงน าโรคได้

(๒) มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ท่ีถูกสุขลักษณะ และใช้สาร
ท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ 
จากผู้ผลิต

(๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการท าความสะอาด
ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสารที่ห้ามใช้
ในการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๔  สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือพาหะน าโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้

(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรค

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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บทเฉพาะกาล

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้

(๑) การด าเนินการตามข้อ ๘ ของสถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตรให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อ ๘ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

(๒) การด าเนินการตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาสองปี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

๑๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



๑๒. กฎกระทรวง 
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑



๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
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ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ก าหนดการควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน
ตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด เพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิกูลเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
อันท าให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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สาระส าคญัของกฎหมาย 

หมวด  ๑ สุขลักษณะของส้วม
หมวด  ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล
หมวด  ๓ สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล
บทเฉพาะกาล

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ
การขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูล
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความ
รวมถึง ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้
เพื่อให้บริการภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึง
ส้วมประกอบส าเร็จรูป

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกกัสิ่งปฏิกูลหรือระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกบัที่ แล้วน าไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้
เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล
“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูล
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ท าลาย
“ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือ
กลุ่มอาคาร
“ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจาก
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบตดิกบัที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก าจัดรวม
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



217

หมวด  ๑ สุขลักษณะของส้วม

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มี
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑๔ 
วรรคหนึ่ง (๒)

ในกรณีที่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่
เมื่อระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒)

การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตาม
วรรคหนึ่งน้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



218

หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๐ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒

ที่มีจ านวนเพียงพอกับการให้บริการ
(๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่น

ในขณะที่ท าการสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียง
จนเป็นเหตุร าคาญ

(๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการ
สูบน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอก
ที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิด
จมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

(๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อย   
วันละหนึ่งครั้ง น้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย 
หรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าสิบ
เมตร

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขน
สิ่งปฏิกูล

(๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่
สาธารณะ

(๑๐) ด าเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๑ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



221

หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ข้อ ๑๒ ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่

รั่วซึมและป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้
(๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า 

ไม้กวาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ข้อ ๑๒ ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่

รั่วซึมและป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้
(๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า 

ไม้กวาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของ
ตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล โดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่ง
ปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่
ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้
แสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของนิติบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน

โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บ
ส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด ๒ สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ข้อ ๑๓ ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและ
ออกเอกสารก ากับการขนสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลเอกสารก ากับ
การขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๓ สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๔ ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่
(๑) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่
(๒) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการ

สูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๓ สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ข้อ ๑๕ ในการระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว 
น้ าทิ้งและกากตะกอน ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอี โคไล (Escherichia 
coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา

วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล
(Escherichia coli) ในน้ าทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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หมวด  ๓ สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล (ต่อ)

ข้อ ๑๖ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 
รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่ก าจัด
สิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๘ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิด
ปากปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและ
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับใบอนุญาต
ซึ่งด าเนินการหรือได้รับอนุญาตอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๐ มิให้น ามาตรฐานของระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ที่ได้ติดตั้งระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๑ มิให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าประตูห้องส้วมในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๗)
ที่ก าหนดให้ประตูต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ หรือบานเลื่อน มาใช้บังคับกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะตามข้อ ๗ และเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ตามข้อ ๘ ซึ่งได้ด าเนินการอยู่แล้วในวัน
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

๑๒. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)



๑๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรม

ผู้ประกอบกิจการและ
ผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ 
สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนใด ส่วนหนึ่ง 

หรือทั้งหมดของสถานที่หรือ
ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขต

ปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการ
ในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 
และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
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