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เรื“∏“√≥
่อง กิจการที
่เป็นอันตรายต่≠อ≠—สุµข‘°ภาพ
ÿ¢ µ“¡æ√–√“™∫—
“√ “∏“√≥ ÿ¢
๒๕๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
æ.». ÚıÛı (©∫—∫∑’Ë Ù) ข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ÚˆÙ
ต่ª√–°“»°√–∑√«ß
อสุขภาพ (ฉบับที่ “∏“√≥
๔) ÿ¢ ‡√◊ËÕß µ√“À√◊Õ —≠≈—°…≥å
๒๕๙
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
เรื่อง กิ¥จ‡™◊การที
อันตราย Úˆ˘
”À√—∫æ‘¡æå∫π¿“™π–∫√√®ÿ¡ขŸ≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ æ.».่เป็นÚıÙˆ
ต่ª√–°“»°√–∑√«ß
อสุขภาพ (ฉบับที่ “∏“√≥
๕) ÿ¢ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¬°‡«âπ‰¡à„™â
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
จการที่เป็น·≈–
อันตราย ๒๖๑
∫—ß§—∫¢âÕ°”Àπ¥‡©æ“–„π à«ขπ∑’เรืË«่อà“ง¥âกิ«¬°“√¢π
ต่°“√°”®—
อสุขภาพ
บที่ ¥๖)‡™◊ÈÕ„π∑âÕß∑’Ë¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¥¡Ÿ≈(ฉบั
ΩÕ¬µ‘
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
æ.». ยÚıÙı
Ú˜Ò
๒๖๓
• คำ�สั่งกรมอนามั
ที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำ�นาจ
ë ª√–°“»°√–∑√«ß
ÿ¢ ‡√◊ËÕ๘ß À≈—
ให้ผู้ว่าราชการจั
งหวัดออกคำ�สั“∏“√≥
่งตามมาตรา
แห่°ง‡°≥±å
“√µ√«® Õ∫ข ¡“µ√∞“π∑“ß™’
พระราชบัญ·≈–«‘
ญัติก∏’°ารสาธารณสุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ «¿“æ
„π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.».
Ú˜Û
๒๖๕
• คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ข ÚıÙˆ
ë ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡√◊ËÕß À≈—° Ÿµ√
๒๗๐
• บรรณานุก°“√Ωñ
รม °Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÈÕ
À√◊ÕÕ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ

Ú˜ˆ

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ขÿ¢¡พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
Úıı)
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ ∫·°â
“∏“√≥
æ.».
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßæ√–√“™∫—
“√ “∏“√≥
ÚıÛı‰¥âª√–°“»
·µà‡¥‘¡æ√–√“™∫—≠≠≠—≠—µµ‘ ‘°“∏“√≥
ÿ¢ æÿ∑∏»—ÿ¢°æ.».
√“™ ÚÙ¯Ù

„™â„π√“™°‘®®“πÿ
µÕπ∑’≠Ë ˘˜
Èß·µà«—π∑’ÿ¢Ë æÿÛ∑∏»—∏—π°«“§¡
ÚÙ¯Ù‰¥âª´÷Ëß√–°“»
Õ¬Ÿà„π
·µà‡¥‘∫°…“
¡æ√–√“™∫—
≠—µ‘ µ—“∏“√≥
√“™ ÚÙ¯Ù
°“√¥Ÿ
·≈¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
’°“√·∫à
ß à«π√“™°“√„À¡à
„Àâµà„π—Èß
„™â„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“ µÕπ∑’Ë ˘˜·≈–µà
µ—Èß·µàÕ¡“‰¥â
«—π∑’Ë ¡Û
∏—π«“§¡
ÚÙ¯Ù ´÷ËßÕ¬Ÿ
ç°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢é ¢÷Èπ ‚¥¬·¬°ß“π
“∏“√≥
ÿ¢ ß“πª√–™“
ß‡§√“–Àå„Àâ¢µÕß—Èß
°“√¥Ÿ·≈¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
·≈–µàÕ¡“‰¥â
¡’°“√·∫à
ß à«π√“™°“√„À¡à
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬·≈–ß“π‡¿
—™¢Õß°√–∑√«ß‡»√…∞°‘
®‰ªÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ
·≈¢Õß
ç°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢é ¢÷Èπ ‚¥¬·¬°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢ ß“πª√–™“
ß‡§√“–Àå
¢Õß
°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬µ√“æ√–√“™∫—
≠≠—µ‘‚ÕπÕ”π“®·≈–Àπâ
“∑’Ë‡π◊·ËÕ≈¢Õß
ß®“°
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬·≈–ß“π‡¿
—™¢Õß°√–∑√«ß‡»√…∞°‘
®‰ªÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ
°“√ª√—
∫ª√ÿß“∏“√≥
°√–∑√«ßÿ¢ ∑∫«ß
°√¡„À¡à æ.».
‡ªìπº≈„Àâ√—∞¡πµ√’
à“°“√
°√–∑√«ß
‚¥¬µ√“æ√–√“™∫—
≠≠—ÚÙ¯ı
µ‘‚ÕπÕ”π“®·≈–Àπâ
“∑’Ë‡π◊ËÕ«ß®“°
°√–∑√«ß
¢ÿ ‡ªìπ∑∫«ß
ºŸ√â °— …“°“√µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µ‡ªì‘ π“∏“√≥
æÿ∑∏»—«°à“°“√
√“™
°“√ª√—∫ª√ÿ“∏“√≥
ß°√–∑√«ß
°√¡„À¡à æ.». ÚÙ¯ı
º≈„Àâ√—∞¢ÿ ¡πµ√’
ÚÙ¯Ù
·µàπ—Èπ¡“¢ÿ ‡ªìµàπÕºŸ¡“‰¥â
¡’°“√µ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢Õ’æÿ°∑∏»—
Ù °©∫—√“™∫
°√–∑√«ßµ—Èß“∏“√≥
√â °— …“°“√µ“¡æ√–√“™∫—
‚¥¬©∫—
Û πæ.».
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ¡“µ√“
Ë¬«°—∫§”®”°—
ÚÙ¯Ù ∫µ—∑’ÈßË ·µà
—Èπ¡“ÚÙ˘˜
µàÕ¡“‰¥â‰¥â¡·’°°â“√µ√“æ√–√“™∫—
≠≠—µÙ‘ ‡°’“∏“√≥
ÿ¢Õ’° Ù¥§«“¡
©∫—∫
à«π©∫—∫∑’Ë ÛÚ æ.».
æ.». ÚÙ˘˜
ÚÙ˘ı ‰¥â·≈–©∫—
∫∑’Ë¡Ë ‡µ‘
Ù ¡æ.».
Úıı
π°“√‡ª≈’
‚¥¬©∫—
·°â‰¢‡æ‘
¡“µ√“
Ù ‡°’‡ªìË¬«°—
∫§”®”°—Ë¬π·ª≈ß
¥§«“¡
çÕ—à«µπ©∫—
√“§à∫“∏√√¡‡π’
¬¡é ÚÙ˘ı
µàÕ¡“‡ÀÁ·≈–©∫—
π«à“°“√°”Àπ¥Õ—
“∏√√¡‡π’
¡‚¥¬·°â
‰¢æ√–
∑’Ë Ú æ.».
∫∑’Ë Ù æ.».µ√“§à
Úıı
‡ªìπ¬°“√‡ª≈’
Ë¬π·ª≈ß
“อั
ราค่
ธรรมเนี
มาเห็πน«à“ว่°“√°”Àπ¥Õ—
การกำæ√–√“™∫—
�หนดอั
ต≠ราค่
ยÿ¢มโดยแก้
ไข
√“™∫—
≠≠—“า∏√√¡‡π’
µ‘‡ªìπ°“√‰¡à
àßา¬“°
≠—“∏√√¡‡π’
µา‘ ธรรมเนี
“∏“√≥
(©∫—‰∫¢æ√–
∑’Ë ı)
çÕ—µต√“§à
¬ย¡éม”µàต่–¥«°·≈–¬ÿ
Õอ¡“‡ÀÁ
µ√“§à
¬¡‚¥¬·°â
พระราชบั
สะดวกและยุ
ง่ ยาก
พระราชบั
ต‘ สิ “∏“√≥
าธารณสุ
(ฉบั°‡°≥±å
๕)
æ.».
ÚıÚ˜
‰¥âนการไม่
·°â‰¢„Àâ
°“√°”Àπ¥Õ—
µæ√–√“™∫—
√“§à
“∏√√¡‡π’
π‰ªµ“¡À≈—
√“™∫—≠
≠—ญµญั‘‡ªìต®÷πเิßป็°“√‰¡à
–¥«°·≈–¬ÿ
àß¬“°
≠ญ≠—¬ญัµ¡‡ªì
ÿ¢ข (©∫—
∫บ∑’ทีË่ ı)
พ.ศ.
๒๕๒๗Ë®÷Õßπ‰¢∑’
จึ‰¥âงได้
ไขให้°“√°”Àπ¥Õ—
การกำ�หนดอัµต√“§à
ราค่“∏√√¡‡π’
าธรรมเนี
มเป็πน‰ªµ“¡À≈—
«‘æ.».
∏’°“√·≈–‡ß◊
´÷ËßÀ≈—¬°ย¡‡ªì
°“√π’
È¬ไปตามหลั
—ß§ß„™âÕ°¬Ÿก‡°≥±å
àเกณฑ์
®π∂÷ß
ÚıÚ˜
·°âแË°‰ก้”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¢„Àâ
วิªí«‘ธ∏®กี ’°®ÿารและเงื
ก่ �ำ Ë°หนดในกฎกระทรวง
ซึง่ หลัก´÷การนี
งคงใช้È¬อ—ßยู§ß„™â
จ่ นถึÕงปั¬Ÿจà®จุπ∂÷
บนั ß
∫“√·≈–‡ß◊
—π อ่ Ëนไขที
Õπ‰¢∑’
”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
ËßÀ≈—°้ ยั°“√π’
ªí®®ÿ∫—π
·¡â«à“°ÆÀ¡“¬®–°”Àπ¥„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µ‘π’È ·µà√—∞∫¡πµ√’
∑∫“∑Õ”π“®Àπâ
“∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ
·¡â«à“°ÆÀ¡“¬®–°”Àπ¥„Àâ
«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ¡ÿ¢
‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·µà∫∑∫“∑Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ¡
1
๑1

ความเป็
มาและหลั
การของ
บททีË ่ Ò∫∑∑’
๑ Ë §«“¡‡ªì
∫∑∑’
Ò §«“¡‡ªì
πน¡“·≈–À≈—
π¡“·≈–À≈—
°ก°“√¢Õß
°°“√¢Õß

π¡“·≈–À≈—
°°“√¢Õß
æ√–√“™∫—≠≠—µ§«“¡‡ªì
‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.».
ÚıÛı
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

พระราชบั
ารสาธารณสุ
พ.ศ.ÿ¢ ÚıÛı
๒๕๓๕ÚıÛı
æ√–√“™∫—
æ√–√“™∫—
≠ญ≠—ญัµต‘°≠ิก“√≠—
µ“∏“√≥
‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ขæ.».
æ.».

∫∑∑’Ë Ò
ËÒ
§«“¡‡ªìπ¡“·≈–À≈—∫∑∑’
°°“√¢Õß

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

∫∑∑’บททีË Ò่ ๑ §«“¡‡ªì
ความเป็π¡“·≈–À≈—
นมาและหลั°°“√¢Õß
กการของ

æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ ขæ.».
พระราชบั≠ญ≠—ญัµ‘°ต“√
ิการสาธารณสุ
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¥Ÿ·≈°‘®°√√¡·≈–°‘®°“√µà“ßÊ ‡æ◊ÕË ¡‘„Àâ¡º’ ≈°√–∑∫µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬·≈– ¿“«–
§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡¢Õßª√–™“™π ‡ªìπÕ”π“®¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡ªìπ ”§—≠ ´÷Ëß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’∫∑∫“∑§àÕπ¢â“ß®”°—¥
°≈à“«§◊Õ¡’Õ”π“®„π°“√
Ò. ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‡©æ“–∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ À≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
Ú. ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ „Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ√«®µ√“¥Ÿ·≈
√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
Û. °”Àπ¥„Àâ°‘®°“√∫“ßª√–‡¿∑‡ªìπ°‘®°“√§â“´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√—ß‡°’¬®
À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬·°à ÿ¢¿“æ´÷ËßµâÕß§«∫§ÿ¡
¥—ßπ—Èπ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢®÷ß¡’∫∑∫“∑„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ‰’È ¥âπÕâ ¬·≈–°≈‰°§«“¡ ¡— æ—π∏å√–À«à“ß°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ
°—∫√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘°Á‰¡à™—¥‡®πª√–°Õ∫°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ß à«π
„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°Á‰¡à∑—π ¡—¬ ‚¥¬‡©æ“–„π à«π¢Õß∫∑°”Àπ¥‚∑… √–∫∫°“√
§«∫§ÿ¡°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–°“√∫—ß§—∫„™â °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢®÷ß‰¥â‡ πÕ„Àâ¡’°“√
æ‘®“√≥“¬°√à“ß çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». .Çé (©∫—∫„À¡à) ´÷Ëß„™â
‡«≈“°«à“ Ò ªï ®÷ßµ√“‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı „π∑’Ë ÿ¥
´÷Ëß‰¥â√–∫ÿ‡Àµÿº≈°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢‰«â„πÀ¡“¬‡Àµÿ∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘œ ¥—ßπ’È
ç‡π◊ËÕß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù ·≈–
æ√–√“™∫—≠≠—µ§‘ «∫§ÿ¡°“√„™âÕ®ÿ ®“√–‡ªìπªÿ¬Ü æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯ ´÷ßË ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬
∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢‰¥â„™â∫—ß§—∫
¡“π“π·≈â« ·¡â«à“®–‰¥â¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’°À≈“¬§√—Èß°Áµ“¡·µà°Á¬—ß‰¡àÕ“®∑—π
µàÕ ¿“æ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õß —ß§¡ ®”‡ªìπµâÕß¢¬“¬
2๒

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

พระราชบั
ญญัต∫ิกª√ÿ
ารสาธารณสุ
ข พ.ศ.
ได้ประกาศใช้
ใน
«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°“√ª√—
ßæ√–√“™∫—
≠≠—µ๒๕๓๕
‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.».
ราชกิ
จจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕
ÚıÛı

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ
®“°‡Àµÿº≈∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘œ ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ®÷ßæÕ √ÿª‡ªìπ
ปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ª√—∫ª√ÿß‰¥â¥—ßπ’È
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ระบุเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขไว้ในหมายเหตุท้ายพระราช
Ò. ‡æ◊ÕË °”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ªí≠À“¥â“πÕπ“¡—¬ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
°«â“ß¢«“ß¡“°¢÷Èπ ·≈– “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬πÀ≈—°‡°≥±å ¡“µ√∞“π°“√§«∫§ÿ¡„Àâ
“โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำ�หนดบท
∑—πµàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡‰¥â
นิยามคำ�ว่า “มูลฝอย” ยังไม่ชัดเจนซึ่งทำ�ให้อำ�นาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
Ú. ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡„Àâ¡’≈—°…≥–°“√°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ำ�ซ้อนกัน บทนิยามในเรื่อง “ราชการ
µ‘¥µ“¡¡“°¢÷Èπ
ส่วนท้องถิ่น” และ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่
๓3

ความเป็πน¡“·≈–À≈—
มาและหลั°ก°“√¢Õß
การของ
บททีË ่ Ò๑ §«“¡‡ªì
∫∑∑’

¢Õ∫‡¢µ°“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈°‘®°“√µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ “∏“√≥ ÿ¢„π¥â“πµà“ßÊ
„Àâ°«â“ß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ “¡“√∂π”¡“ª√—∫„™â°—∫‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑—π∑à«ß∑’ ·≈–
‚¥¬∑’„Ë πªí®®ÿ∫π— ‡ªìπ∑’¬Ë Õ¡√—∫«à“°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ‡ªìπ‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «æ—π°—∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà
·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·µà∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«
¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–ªÑÕß°—π‡°’Ë¬«°—∫°“√Õπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‰«âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ πÕ°®“°π’È ¡§«√ª√—∫ª√ÿß∫∑∫—≠≠—µ‘∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡„Àâ¡’≈—°…≥–°“√°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–µ‘¥µ“¡ §«√ª√—∫ª√ÿß
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…„Àâ “¡“√∂∫—ß§—∫„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘
µ“¡À≈— ° ‡°≥±å ¢ Õß°ÆÀ¡“¬Õ¬à “ ß‡§√à ß §√— ¥ ¥— ß π—È π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ À¡“– ¡·≈–
Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ¢Õß —ß§¡ªí®®ÿ∫—π ·≈–‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√°”°—∫
¥Ÿ·≈ ·≈–ªÑÕß°—π‡°’Ë¬«°—∫°“√Õπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“
¥â«¬°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡°“√„™âÕÿ®®“√–‡ªìπªÿÜ¬
‡ ’¬„À¡à·≈–√«¡°ÆÀ¡“¬∑—Èß Õß©∫—∫¥—ß°≈à“«‡ªìπ©∫—∫‡¥’¬«°—π ®÷ß®”‡ªìπµâÕß
µ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’Èé

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ขæ.».

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

นแปลงไป
้งผลจากการปฏิ
รูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
§Ÿเปลี
à¡◊Õ ่ยæ√–√“™∫—
≠≠—µรวมทั
‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı

∫∑∑’Ë

Ò

ความเป็°น°“√¢Õß
มาและหลักการของ
บทที่ ๑π¡“·≈–À≈—
§«“¡‡ªì
พระราชบั
ญญัติกÿ¢ารสาธารณสุ
ข พ.ศ. ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥
æ.». ÚıÛı

(©∫—
·°â ‰่ย¢‡æ‘นแปลงหน่
Ë¡‡µ‘¡ æ.». วÚıı)
ได้∫เปลี
ยงานกำ�กับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น

และยังมีหน่วยงานอื่น
ที่ทำ�หน้าที่สนัÛ.บสนุ‡æ◊นËÕและเกี
องกับการดำ
เนินการในเรื
่องการจั
ดการสิ
ª√—∫ª√ÿ่ยßวข้Õ”π“®Àπâ
“∑’Ë¢�ÕßÕß§å
°√·≈–æπ—
°ß“π‡®â
“Àπâ่งปฏิ
“∑’กË∑ูล—Èß
และมู
ลฝอยจึงต้อ«à งปรั
องค์πË „Àâ
ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุ
ข นอกจาก
„π «à π°≈“ß·≈–
π∑âบÕß∂‘
“¡“√∂ªØ‘∫µ— °‘ “√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â
Õ¬à“ß¡’
นีª√–
้ ก ารดำ
‘∑∏‘�¿เนิ“æน งานเรื่ อ งการกำ � จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยไม่ ไ ด้ ให้ อำ � นาจแก่
ราชการส่วนท้Ù.องถิ‡æ◊่นËÕในการกำ
ตราค่าธรรมเนียมและกำ
�หนดวิ
ธีการในเรื
่อง
ª√—∫ª√ÿ�ßหนดอั
„Àâ°√–∫«π°“√„π°“√¥”‡π‘
π§¥’
‡ªìπ‰ª¥â
«¬§«“¡
ดั√«¥‡√Á
งกล่า«วประกอบกั
บมิได้Èπมีบทกำ�หนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่
·≈–°√–™—∫¡“°¢÷
เป็นพิษหรืออัı.นตรายจากชุ
รวมถึงสมควรกำ
หนดให้¡°—
อำ�∫นาจรั
ฐมนตรีโดย®
‡æ◊ÕË ª√—∫ª√ÿมชนไว้
ß∫∑°”Àπ¥‚∑…„Àâ
ßŸ ¢÷πÈ �‡À¡“–
¿“æ‡»√…∞°‘
คำ·≈–
�แนะนำ
�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ขออกประกาศเรื่องที่เป็นรายละเอียดทาง
—ß§¡ªí
®®ÿ∫—π
เทคนิควิชาการหรือเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคม
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบั
เป็นต้องตราพระราชบั
ญญั‰¥â
ตินºี้”à“π°“√
´÷Ëß∫—¥π’Èæ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตินµี้ ‘°จึ“√งจำ�“∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı
่งพระราชบั¿“π‘
ญญัµต‘∫ิก—≠ารสาธารณสุ
æ‘®“√≥“‡ÀÁπซึ™Õ∫®“°
≠—µ‘·Ààß™“µ‘ข·≈â(ฉบั
« บ„πที่ ¡—๒)¬√—∞พ.ศ.
∫“≈∑à๒๕๕๐
“πÕ“π—π∑åนี้
ได้
ระกาศใช้
ในราชกิ
จจานุเบกษา
๒๘ กµÕπ∑’
เมื่อวัË นÛ˘ที่ ‡¡◊
๒๗ËÕ
ªíπป¬“√™ÿ
π ·≈–‰¥â
ª√–°“»„™â
„π√“™°‘เล่®ม®“πÿ๑๒๔
‡∫°…“ตอนที
‡≈à¡่ Ò˘
มิ«—πถ∑’ุนË ายน
๒๕๕๐ ÚıÛı
ı ‡¡…“¬π

À≈—°°“√¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

Ò. ‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë§ÿâ¡§√Õßª√–™“™π¥â“π ÿ¢≈—°…≥–·≈–
°“√Õπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ À√◊Õ°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß°‘®°√√¡
°“√°√–∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–°‘®°“√ª√–‡¿∑µà“ßÊ ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–
สุÿ¢ข¿“æÕπ“¡—
ภาพอนามั¬ย¢Õßª√–™“™π
ของประชาชน µ—ตัÈß้ง·µàแต่√ร–¥—ะดั∫บ™“«∫â
บุคคล
ชน ตลอดจน
“π ครั
§√—«ว‡√◊เรืÕอπน ชุ™ÿม¡™π
µ≈Õ¥®π
กิ°‘จ®°“√¢π“¥‡≈Á
การขนาดเล็°ก ¢π“¥„À≠à
ขนาดใหญ่Õ—πอั‰¥âน·ได้°àแÀ“∫‡√à
ก่ หาบเร่
แผงลอย
ำ�หน่าย
·ºß≈Õ¬
∂“π∑’สถานที
Ë®”Àπà“่จ¬Õ“À“√
อาหาร
่สะสมอาหาร
่เป็นอันÕตรายต่
อสุขภาพ “รวมทั
∂“π∑’Ë สถานที
– ¡Õ“À“√
µ≈“¥ ¥ ตลาด
°‘®°“√∑’กิË‡จªìการที
πÕ—πµ√“¬µà
¢ÿ ¿“æª√–‡¿∑µà
ßÊ Õ’°้ง
การควบคุ
มการเลี
อปล่อยสั
ตว์ È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å
133 ª√–‡¿∑
√«¡∑—้ยÈßงหรื
°“√§«∫§ÿ
¡°“√‡≈’
Ú. æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’≈—°…≥–°“√°√–®“¬Õ”π“®‰ª Ÿà à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¡“°∑’Ë ÿ¥ °≈à“«§◊Õ„Àâ ç√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπé ¡’Õ”π“®„π°“√ÕÕ° ç¢âÕ°”Àπ¥
๔
¢Õß∑âÕß∂‘Ëπé ´÷Ëß “¡“√∂„™â∫—ß§—∫„π‡¢µ∑â
Õß∂‘Ëππ—Èπ‰¥â ·≈–„ÀâÕ”π“®·°à

๕

นมาและหลักการของ
่ ๑ ความเป็
§«“¡‡ªìบทที
π¡“·≈–À≈—
°°“√¢Õß
ิการสาธารณสุ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√พระราชบั
“∏“√≥ญญัÿ¢ ตæ.».
ÚıÛı ข พ.ศ. ๒๕๓๕

Ò
∫∑∑’Ë

ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π µ—Èß·µà√–¥—∫™“«∫â“π §√—«‡√◊Õπ ™ÿ¡™π µ≈Õ¥®π
°‘®°“√¢π“¥‡≈Á° ¢π“¥„À≠à Õ—π‰¥â·°à À“∫‡√à ·ºß≈Õ¬ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√
คู่มือ Ë‡พระราชบั
ญญัตÕิการสาธารณสุ
ข พ.ศ.“ßÊ
๒๕๓๕
∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ µ≈“¥ ¥ °‘®°“√∑’
ªìπÕ—πµ√“¬µà
¢ÿ ¿“æª√–‡¿∑µà
Õ’°
133 ª√–‡¿∑ √«¡∑—Èß°“√§«∫§ÿ¡°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å
Ú. æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’≈—°…≥–°“√°√–®“¬Õ”π“®‰ª Ÿà à«π∑âÕß∂‘Ëπ
à¡◊ÕÕæ√–√“™∫—
≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ç¢âæ.».
ÚıÛı
¡“°∑’Ë ÿ¥ °≈à“«§◊Õ„Àâ ç√“™°“√ à«§Ÿπ∑â
ß∂‘Ëπé ¡’≠Õ”π“®„π°“√ÕÕ°
Õ°”Àπ¥
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
¢Õß∑âÕß∂‘Ëπé ´÷Ëß “¡“√∂„™â∫—ß§—∫„π‡¢µ∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ‰¥â ·≈–„ÀâÕ”π“®·°à
ç‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπé „π°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈‚¥¬°“√ÕÕ°§” —Ëß„Àâ·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß
°“√Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‰¡àÕπÿ≠“µ °“√ —Ëßæ—°4„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ √«¡∑—Èß°“√
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ ‡ªìπµâπ ∑—Èßπ’È‚¥¬∂◊Õ«à“√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡ªìπÕß§å°√ª°§√Õß
∑’Ë¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—Èß¢Õßª√–™“™π „°≈â™‘¥ª√–™“™π ´÷Ëßπà“®–ªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë‡ªìπº≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–™“™π¡“°∑’Ë ÿ¥
Û. ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡ ®â “ æπ— ° ß“π∑â Õß∂‘Ë π “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µπ‘ ‰’È ¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ °ÆÀ¡“¬®÷ß°”Àπ¥„Àâ¡’ ç‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ é
‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√∑’¡Ë Õ’ ”π“®„π°“√µ√«®µ√“„Àâ§”·π–π”„π°“√ª√—∫ª√ÿß
·°â‰¢ªí≠À“¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π·ßà«‘™“°“√ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“ „Àâ§”·π–π”·°à
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√À√◊ÕÕÕ°§” —Ëß ‡ªìπµâπ
Ù. °”Àπ¥„Àâ¡’ ç§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢é ‡ªìπÕß§å°√ à«π°≈“ß
√«¡∑—Èß°√¡Õπ“¡—¬´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬ß“π√—∫º‘¥™Õ∫ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¡’∫∑∫“∑„π°“√§«∫§ÿ¡ °”°—∫¥Ÿ·≈ ·≈–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß
√“™°“√ à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ‚¥¬°“√‡ πÕ·π–·ºπß“π π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√
¥â “ π “∏“√≥ ÿ ¢ √«¡∑—È ß °“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ·≈–ª√–°“»°√–∑√«ß
·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–„ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬¡’Õ”π“®
ÕÕ°§” —Ëß‰¥â„π°√≥’∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬√â“¬·√ß·≈–®”‡ªìπµâÕß·°â‰¢‚¥¬‡√àß¥à«π¥â«¬
ı. æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ ‘∑∏‘·°àª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë‰¥â
√—∫§” —Ëß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–‡ÀÁπ«à“‰¡à‡ªìπ∏√√¡À√◊Õ‰¡à∂Ÿ°µâÕß ¡’ ‘∑∏‘
¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â ·≈–°√≥’∑’Ë·®âß
‡®â“æπ—°ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬·≈â« ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‡®â“æπ—°ß“ππ—Èπ°ÁÕ“®
®–¡’§«“¡º‘¥∞“π≈–‡«âπ‰¡àªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“‰¥â

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‚§√ß√à“ß‡π◊ÈÕÀ“¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

๑

ความเป็นมาและหลักการของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทบั
ิของพระราชบั
ข พ.ศ.
µ“¡µ—«∫∑∫—
≠≠—ญµญั‘¢ตÕßæ√–√“™∫—
≠≠—ญµญั‘°“√ติการสาธารณสุ
“∏“√≥ ¢ÿ æ.».
ÚıÛı๒๕๓๕ ได้
แบ่งπออกเป็
นหมวดต่
‰¥â·∫àßÕÕ°‡ªì
À¡«¥µà
“ßÊ ¥—ßาπ’งๆÈ ดังนี้
ยเรื่อË«‰ª
ง บททั่วไป
À¡«¥∑’Ë Òหมวด«à๑“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß ว∫∑∑—
ยเรื่อง คณะกรรมการสาธารณสุ
ข
À¡«¥∑’Ë Úหมวด«à๒“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß ว§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢
À¡«¥∑’Ë Ûหมวด«à๓“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß ว°“√°”®—
‘ËßªØ‘ด°การสิ
Ÿ≈·≈–¡Ÿ
ยเรื่อง ¥การจั
่งปฏิ≈ΩÕ¬
กูลและมูลฝอย
À¡«¥∑’Ë Ùหมวด«à๔“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß วยเรื
ÿ¢≈—°่อ…≥–¢ÕßÕ“§“√
ง สุขลักษณะของอาคาร
À¡«¥∑’Ë ıหมวด«à๕“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß ว‡Àµÿ
ยเรื√่อ”§“≠
ง เหตุรำ�คาญ
À¡«¥∑’Ë ˆหมวด«à๖“¥â«¬‡√◊ว่ËÕาด้ß ว°“√§«∫§ÿ
¡°“√‡≈’È¬มßÀ√◊
Õª≈à้ยÕงหรื
¬ —µอ«åปล่อยสัตว์
ยเรื่อง การควบคุ
การเลี
À¡«¥∑’Ë ˜ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
ว่าËÕด้ßวยเรื
่อง กิจ∂“π∑’
การทีË®่เป็”Àπà
นอั“น¬Õ“À“√
ตรายต่อ·≈–
สุขภาพ
À¡«¥∑’Ë ¯หมวด «à๗“¥â«¬‡√◊
µ≈“¥
หมวด ๘∂“π∑’ว่Ë า–ด้ว¡Õ“À“√
ยเรื่อง ตลาด สถานที่จำ�หน่ายอาหารและ
		
สถานที
ะสมอาหาร“ ¬ ‘ π §â “ „π∑’Ë À √◊ Õ ∑“ß
À¡«¥∑’Ë ˘ «à “ ¥â « ¬‡√◊
Ë Õ ß ่ส°“√®”Àπà
หมวด ๙“∏“√≥–
ว่าด้วยเรื่อง การจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือทาง
À¡«¥∑’Ë Ò «à“¥â«¬‡√◊
ËÕß Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
		
สาธารณะ
ß“π่อง“∏“√≥
ÿ¢ าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ·≈–
๑๐ ‡®âว่“าæπ—
ด้ว°ยเรื
อำ�นาจหน้
À¡«¥∑’Ë ÒÒ «à“¥â«¬‡√◊และ
ËÕß Àπ—
∫√Õß°“√·®âß ข
		
เจ้าßพนั◊Õก√—งานสาธารณสุ
À¡«¥∑’Ë ÒÚ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß „∫Õπÿ≠“µ
หมวด ๑๑ ว่าด้วยเรื่อง หนังสือรับรองการแจ้ง
À¡«¥∑’Ë ÒÛ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß §à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫
หมวด «à๑๒
ยเรื่อ∑ง ∏√≥å
ใบอนุญาต
À¡«¥∑’Ë ÒÙ
“¥â«¬‡√◊ว่าËÕด้ßว°“√Õÿ
หมวด «à๑๓
ยเรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
À¡«¥∑’Ë Òı
“¥â«¬‡√◊ว่าËÕด้ßว∫∑°”Àπ¥‚∑…
หมวด «à๑๔
ยเรื่อง การอุทธรณ์
À¡«¥∑’Ë Òˆ
“¥â«¬‡√◊ว่าËÕด้ßว∫∑‡©æ“–°“≈
หมวด ๑๕ ว่าด้วยเรื่อง บทกำ�หนดโทษ
´÷Ëß‡¡◊ËÕæ‘‡§√“–Àå
÷ß‡π◊ÈÕÀ“∑—
≠≠—µ‘π’È ‡√“Õ“®·∫àß
หมวด ∂๑๖
ว่าด้ÈßวÀ¡¥¢Õßæ√–√“™∫—
ยเรื่อง บทเฉพาะกาล
“√– ”§—≠∑“ß°ÆÀ¡“¬ÕÕ°‡ªìπ Ù à«π„À≠àÊ §◊Õ
ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงเนื้อหาทั้งหมดของพระราชบัญญัตินี้ อาจแบ่ง
สาระสำ�คัญทางกฎหมายออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ

บทที่

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
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æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
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ความเป็πน¡“·≈–À≈—
มาและหลั°ก°“√¢Õß
การของ
บททีË ่ Ò๑ §«“¡‡ªì
∫∑∑’

Ò. à«π∑’Ë‡ªìπ‚§√ß √â“ßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
Ú. à«π∑’Ë‡ªìπ “√∫—≠≠—µ‘¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡À√◊Õ°”°—∫
¥Ÿ·≈
Û. à « π∑’Ë ‡ ªì π °“√ÕÕ°„∫Õπÿ ≠ “µ Àπ— ß ◊ Õ √— ∫ √Õß°“√·®â ß
§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫
Ù. à«π∑’Ë‡ªìπ¡“µ√°“√°“√§«∫§ÿ¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…
‚¥¬®–‰¥âÕ∏‘∫“¬„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß·µà≈– à«π„π∫∑µàÕÊ ‰ª

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ขæ.».

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫∑∑’Ë Ú

∫∑∑’บททีË Ú
ความรูâ‡∫◊้เÈÕบืßµâ
้องต้π‡°’
นเกีË¬«°—
่ยวกั∫°ÆÀ¡“¬
บกฎหมาย
่ ๒§«“¡√Ÿ

§«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬
“°ÆÀ¡“¬‡ªìนπแขนงหนึ
·¢πßÀπ÷ง่ ßËของสั
¢Õß งß—คมศาสตร์
§¡»“ µ√å(Social
(Social Science)
Science) และ
·≈–
วิ«‘ช™ากฎหมายเป็
‰¡àม¡คี ’§วามเป็
«“¡‡ªìนπเอกเทศต้
Õ¬Ÿà‡ªìπ‡Õ°‡∑»µâ
Õßº บ¡ºวิชาแขนงต่
“π°—∫«‘า™งๆ
“·¢πßµà
“ßÊ เช่¡“°¡“¬
‡™àπ
ไม่
องผสมผสานกั
มากมาย
น  รัฐศาสตร์
®‘µ«‘∑¬“ ‡»√…∞»“
µ√å ทµ≈Õ¥®π«‘
µ√å ¥âอ“πม การแพทย์
‘Ëß·«¥≈âÕ¡
จิ√—ต∞»“
วิทยาµ√åเศรษฐศาสตร์
ตลอดจนวิ
ยาศาสตร์ ∑ด้¬“»“
านสิ่งแวดล้
°“√·æ∑¬å
ËπÊ ∑—Èßπ’È‡æ√“– น°ÆÀ¡“¬‡ªì
π‡§√◊ËÕกß¡◊ปฏิÕ·≈–À≈—
°ªØ‘
’Ë®–
และอื
่นๆ ทั·≈–Õ◊
้งนี้เพราะกฎหมายเป็
เครื่องมือและหลั
บัติที่จะทำ
�ให้∫ส—µัง‘∑คม
∑”„Àâ
…¬å ¥”‡π‘
π‰ª‚¥¬¡’
¬∫‡√’¬∫√âสÕุ¬ข การศึ
·≈–ª°µ‘
ÿ¢ °“√»÷°…“
มนุ
ษย์ด—ß§¡¡πÿ
ำ�เนินไปโดยมี
ระเบี
ยบเรียบร้√–‡∫’
อยและปกติ
กษากฎหมายโดย
°ÆÀ¡“¬‚¥¬‚¥¥‡¥’
§”π÷ß่น∂÷ย่ßอ«‘มเป็
™“·¢πßÕ◊
π‰ª‰¡à‰¥â ‚¥¬‡©æ“–„π
โดดเดี
่ยวไม่คำ�นึงถึงวิË¬ช«‰¡à
าแขนงอื
นไปไม่Ëπไ¬àด้Õ¡‡ªì
โดยเฉพาะในสั
งคมที่พัฒนา
—≤π“·≈â
«‡µÁ¡‰ª¥âท«ี่ท¬‡∑§‚π‚≈¬’
¡—¬ ¥—กßษากฎหมายจึ
π—Èπ°“√»÷°…“°ÆÀ¡“¬®÷
แล้—ß§¡∑’
วเต็มËæไปด้
วยเทคโนโลยี
ันสมัย ดัง∑นั’Ë∑้น—π การศึ
งต้องศึกษาß
°…“«‘ด้ว™ยจิ
“µàต“ßÊ¥â
¬®‘าµงขวางและเพรี
„®Õ—π°«â“ß¢«“ß·≈–‡æ√’
∫æ√â
Õ¡¥â«รวมทั
¬»’≈∏√√¡
วิµâชÕาต่ß»÷างๆ
ใจอัน«กว้
ยบพร้อมด้ว¬ยศี
ลธรรม
้งต้อง
√«¡∑—ßÈ µâÕแß‡Õ“„®„
Õ‡Àµÿ
“√∫âอ“งทั
π‡¡◊้งÕภายในและภายนอกประเทศใน
ß∑—ßÈ ¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°ª√–‡∑»
เอาใจใส่
ละสนใจต่·à ≈–
อเหตุπ„®µà
การณ์
บ้า°นเมื
ทุ„π∑ÿ
กด้°า¥âน“π

≈—°…≥–°ÆÀ¡“¬

‚¥¬∑’่กË°ÆÀ¡“¬·∫à
โดยที
ฎหมายแบ่ßงÕÕ°‡ªì
ออกเป็πนÚ๒≈—ลั°…≥–
กษณะ§◊Õคือ
°ÆÀ¡“¬µ“¡‡π◊้อÈÕความ
§«“¡ หมายถึ
À¡“¬∂÷งß กฎหมายซึ
°ÆÀ¡“¬´÷่Ëงßบทบั
∫∑∫—ญ
≠ญั
≠—µต‘¡ิม’ี
๑.(Ò) กฎหมายตามเนื
…≥–‡ªìนπกฎหมายแท้
°ÆÀ¡“¬·∑âได้‰¥âแก่·°àข้¢อâÕบั∫—งßคั§—บ∫ของรั
¢Õß√—ฐ∞ซึ´÷่งËßกำ°”Àπ¥§«“¡ª√–æƒµ‘
ลั≈—ก°ษณะเป็
�หนดความประพฤติ¢ขÕß
อง
¡πÿษ…ย์¬å ∂âถ้“าΩÉฝ่“าΩóฝืπน®–‰¥â
¬À√◊อÕถู∂Ÿก°ลงโทษ
≈ß‚∑… ´÷ซึßË ง่ ·¬°Õß§å
มนุ
จะได้√ร∫— บั º≈√â
ผลร้“ายหรื
แยกองค์ªป√–°Õ∫¢Õß°ÆÀ¡“¬
ระกอบของกฎหมาย
µ“¡‡π◊้อÈÕความได้
§«“¡‰¥âด¥ัง—ßนีπ’้ È
ตามเนื
Ò.Ò ต้µâอÕงเป็
ß‡ªìนπข้¢âอÕบั∫—งßคั§—บ∫คื§◊อÕ ต้µâอÕงมี
ß¡’ข¢้อÕâ ความบงการให้
§«“¡∫ß°“√„Àâก°ระทำ
√–∑”À√◊
๑.๑
�หรืÕอ
„Àâงßดเว้
¥‡«âนπกระทำ
°√–∑”°“√Õ¬à
ß„¥Õ¬àา“งหนึ
ßÀπ÷่งËß
ให้
�การอย่า“งใดอย่
Ò.Ú ต้µâอÕงเป็
ß‡ªìนπข้อ¢âบัÕง∫—คัßบ§—ของรั
∫¢Õß√—
∞ ใ¡‘ช่ข„™àองบุ
¢Õß∫ÿ
§§≈À√◊
°√
๑.๒
ฐ  มิ
คคลหรื
อกลุÕม่ °≈ÿองค์à¡Õß§å
กรใดๆ
∞é À¡“¬∂÷
ß√“…Æ√∑’
Ÿ°√«∫√«¡Õ¬Ÿ่ในอาณาเขตอั
à„πÕ“≥“‡¢µÕ—นπหนึÀπ÷่งËßภายใต้
¿“¬„µâอÕำ�”π“®
ซึ„¥Ê
่ง “รั´÷ฐËß” ç√—หมายถึ
ง ราษฎรที
่ถูกË∂รวบรวมอยู
นาจ
8๘

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
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อธิ
การจะเป็πน√—รั∞ฐ‰¥â
ได้จ®–µâ
ะต้อÕงมี
Õ∏‘ปªไตยของตนเอง
‰µ¬¢Õßµπ‡Õß ฉะนั
©–π—น้ πÈ °“√®–‡ªì
ß¡’สว่ «à นประกอบ
πª√–°Õ∫ ๓Û ประการ
ª√–°“√ §◊คืÕอ
(Ò) √“…Æ√ (Ú) Õ“≥“‡¢µ ·≈– (Û) ¡’Õ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬¢Õßµπ‡Õß §◊Õ‰¡àµ°Õ¬Ÿà„µâ
Õ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬¢Õß√—∞Õ◊Ëπ
		 ๑.๓
�หนดความประพฤติ คื§◊อÕ ‡°’
เกีË¬่ย«°—
วกั∫บ
Ò.Û ข้¢âอÕบั∫—งßคั§—บ∫ต้µâอÕงเป็
ß‡ªìนπการกำ
°“√°”Àπ¥§«“¡ª√–æƒµ‘
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß√à“ß°“¬À√◊Õ°“√ß¥‡«âπ‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
≈”æ—ß·µà§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥„π®‘µ„®Õ¬à“ß‡¥’¬«°ÆÀ¡“¬¬àÕ¡‰¡à‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß
·≈–Õ—ππ’È‡Õß∑’Ë∑”„Àâ°ÆÀ¡“¬·µ°µà“ß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß»“ π“·≈–»’≈∏√√¡
´÷Ëß‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë°”Àπ¥®‘µ„®¥â«¬ ∑—Èßπ’È¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“ °ÆÀ¡“¬®–‰¡à
§”π÷ß∂÷ß®‘µ„®‡ ’¬‡≈¬ ‡æ√“–°“√°√–∑”‡¥’¬«°—π·µà¡’‡®µπ“„π®‘µ„®·µ°µà“ß°—π
°ÁÕ“®º‘¥°ÆÀ¡“¬‚∑…Àπ—°‡∫“µà“ß°—π
		 ๑.๔
กำ � หนดต้
ก รรมของมนุ
ษ ย์
Ò.Ù ข้¢âอÕบั∫—ßง§—คั∫บ∑’ที°Ë ่”Àπ¥µâ
Õß‡ªìอπงเป็
æƒµ‘น°พฤติ
√√¡¢Õß¡πÿ
…¬å ‡π◊ÕË ß®“°
เนื°ÆÀ¡“¬∫—
่องจากกฎหมายบั
ย์อπยู¥â่ร«่ว¬§«“¡
มกันด้วยความสงบสุ
บัง…คั¬åบ
≠≠—µ‘‰«â‡ญæ◊ญัËÕ„Àâติไ¡ว้πÿเพื…่อ¬åให้Õ¬Ÿมà√นุà«ษ¡°—
ß∫ ÿ¢ ®÷ß„™â∫ข—ßจึ§—งใช้
∫¡πÿ
มนุ
าสั ตว์ ก¡ระทำ
ษ ย์ ได้’¬ร ั บÀ“¬
ความเสี
ยหายÕ¡‰¡à
กฎหมายย่
‡∑à“ษπ—Èπย์เท่∂â“า นั—µ้น«å°ถ้√–∑”„Àâ
πÿ…¬å�‰ให้¥â√ม—∫นุ§«“¡‡
°ÆÀ¡“¬¬à
≈ß‚∑… อ—µม«å
ไม่
ตว์ แต่…อ¬åาจลงโทษมนุ
·µàลÕงโทษสั
“®≈ß‚∑…¡πÿ
ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õßษย์—µผ«åπู้เป็—Èπน‰¥âเจ้าของสัตว์นั้นได้
Ò.ı ข้¢âอÕบั∫—งßคั§—บ∫นัπ—้นÈπถ้∂âา“ฝ่ΩÉา“ฝืΩóนπจะต้
®–µâอÕงได้
ß‰¥âร√ับ—∫ผลร้
º≈√âา“¬À√◊
		 ๑.๕
ยหรืÕอ∂Ÿถู°ก≈ß‚∑…
ลงโทษ
´÷Ëß‡√’¬°«à“ ¿“æ∫—ß§—∫ (Sanction) ¢Õß°ÆÀ¡“¬ ‡™àπ °“√≈ß‚∑…„Àâ™”√–
§à“‡ ’¬À“¬„π°“√ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬∑“ß·æàß À√◊Õ„Àâ‡ ’¬§à“ª√—∫ À√◊Õ®”§ÿ°„π°“√
ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬∑“ßÕ“≠“ ‡ªìπµâπ ´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë∑”„Àâ°ÆÀ¡“¬
·µ°µà“ß®“°»’≈∏√√¡·≈–»“ π“
πÕ°®“° °ÆÀ¡“¬µ“¡‡π◊้อÈàÕความซึ
§«“¡´÷่งËßเป็‡ªìนπบทบั
∫∑∫—ญ≠ญั≠—ตµิท‘∑ี่เป็’Ë‡ªìนπกฎหมาย
°ÆÀ¡“¬
นอกจากกฎหมายตามเนื
·∑â·≈â« ¬—ß¡’¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—∫°ÆÀ¡“¬ ·µà¡‘„™à
°ÆÀ¡“¬µ“¡‡π◊ÈÕ§«“¡·µàÕ¬à“ß„¥ °≈à“«§◊Õ

๙9

ความเรูâ‡∫◊้เบืÈÕßµâ
้องต้πน‡°’เกีË¬«°—
่ยวกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
บททีË ่ Ú๒ §«“¡√Ÿ
∫∑∑’

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

∫∑∑’บททีË Ú
ความรูâ‡∫◊้เบืÈÕßµâ
้องต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
่ ๒§«“¡√Ÿ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

»“ π“ §◊Õ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë»“ π“µà“ßÊ ‰¥â°”Àπ¥‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ¡πÿ…¬å
ศาสนา
ª√–æƒµ‘§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’®÷ß‡À¡◊Õπ°—∫°ÆÀ¡“¬„π·ßà∑’Ëµà“ß°Á‡ªìπ¢âÕ°”Àπ¥‡√◊ËÕß
§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß¡πÿ…¬å ·µàµà“ß°—πµ√ß∑’Ë»“ π“‡ªìπ¢âÕ°”Àπ¥∑’Ë≈ß≈÷°∂÷ß
§«“¡§‘¥ ®‘µ„® ·≈–‰¡à¡’ ¿“æ∫—ß§—∫∑’Ë™—¥‡®π À√◊Õ‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß‡À¡◊Õπ°ÆÀ¡“¬
ศี»’ล≈ธรรม
∏√√¡ §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß¡πÿ…¬å«à“°“√°√–∑”Õ¬à“ß‰√‡ªìπ
°“√°√–∑”∑’Ë™Õ∫ °“√°√–∑”Õ¬à“ß‰√‡ªìπ°“√°√–∑”∑’Ëº‘¥ §≈â“¬§≈÷ß°—∫°ÆÀ¡“¬
§◊Õ ∑—Èß»’≈∏√√¡·≈–°ÆÀ¡“¬µà“ß°Á°”Àπ¥¢âÕ∫—ß§—∫·Ààß§«“¡ª√–æƒµ‘¥â«¬°—π
∑’Ë·µ°µà“ß°—π §◊Õ °ÆÀ¡“¬‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß√—∞ ·µà»’≈∏√√¡‡°‘¥®“°§«“¡√Ÿâ ÷°
ภายในของมนุ
กฎหมายเป็πน¢âข้Õอ∫—บัßง§—คั∫บ∑’ทีË°่ก”Àπ¥§«“¡ª√–æƒµ‘
ำ�หนดความประพฤติ¿ภ“¬πÕ°¢Õß
ายนอกของ
¿“¬„π¢Õß¡πÿษ…ย์¬å °ÆÀ¡“¬‡ªì
มนุ
� เพี‡æ’ย¬งแต่
งไม่ß
¡πÿษ…ย์¬å ´÷ซึ่Ëงßแสดงออกในรู
· ¥ßÕÕ°„π√Ÿปªของการกระทำ
¢Õß°“√°√–∑”
ß·µàค§ิด‘¥ในใจกฎหมายยั
„π„® °ÆÀ¡“¬¬—
เกี
้นเพีÈπย‡æ’
งแต่¬ß·µà
คิดไม่§‘¥ชอบก็
ผิดศี°Áลºธรรมแล้
ว ทั้งนี«้ เพราะ
‰¡à่ย‡°’วข้Ë¬อ«¢âงด้Õวß¥âย«แต่
¬ ศ·µàีลธรรมนั
»’≈∏√√¡π—
‰¡à™Õ∫
‘¥»’≈∏√√¡·≈â
∑—Èßπ’È
ศี‡æ√“–»’
ลธรรมมี≈∏√√¡¡’
จุดหมายที
่สูงกว่ากฎหมาย
คือ ต้องการให้
นุษย์พร้อ¡มบริ
®ÿ¥À¡“¬∑’
Ë Ÿß°«à“°ÆÀ¡“¬
§◊Õ µâÕมß°“√„Àâ
πÿ…¬åบæูรณ์√âÕไ¡ป
ด้∫√‘ว∫ยความดี
ใจ แต่กฎหมายเพี
ยงดำ�รงไว้¬ซß¥”√ß‰«â
ึ่งความเป็´นßË÷
√Ÿ ≥å‰ª¥âท«ั้ง¬ในทางร่
§«“¡¥’า∑งกายและจิ
ßÈ— „π∑“ß√à“ตß°“¬·≈–®‘
µ„® ·µà°ÆÀ¡“¬‡æ’
ระเบี
ยบเรีπย√–‡∫’
บร้อ¬ยของสั
และถ้
าฝ่าฝื·≈–∂â
นจะต้“ΩÉอ“งได้
ับผลร้
ายหรื
อถูก“ลงโทษ
§«“¡‡ªì
∫‡√’¬∫√âงคม
Õ¬¢Õß
—ß§¡
Ωóπร®–µâ
Õß‰¥â
√—∫º≈√â
¬À√◊Õ
โดยรั
ฐเป็นผู‚¥¬√—
้กำ�หนดสภาพบั
งคับ ¿“æ∫—
แต่ศลี ßธรรมนั
ษย์จะปฏิ
บตั …หิ ¬åรือ®ไม่
อยู∫ท่ —µค่ี ‘Àวาม
∂Ÿ°≈ß‚∑…
∞‡ªìπºŸâ°”Àπ¥
§—∫ ·µàน้ »มนุ’≈∏√√¡π—
Èπ¡πÿ
–ªØ‘
√◊Õ
รู‰¡à้สึกÕ¬Ÿ
นึกà∑คิ’Ë§ด«“¡√Ÿ
เป็นคนๆ
ฝ่าฝืน‰ª
ย่อมมี
ตใจของผู้ฝµ่าฝื„®¢Õß
นเอง
â ÷°π÷°§‘ไป¥‡ªìถ้πา§πÊ
∂â“ΩÉผ“ลกระทบทางจิ
Ωóπ¬àÕ¡¡’º≈°√–∑∫∑“ß®‘
มากบ้
างแล้“ßπâ
วแต่
ความรู
ในศี§ล«“¡√Ÿ
ธรรมของแต่
ะคน
ºŸâΩÉ“Ωóาπงน้‡Õßอยบ้
¡“°∫â
Õ¬∫â
“ß ·≈â้สึก«·µà
â ÷°„π»’≈ล∏√√¡¢Õß·µà
≈–§π
จารี
จารีµตª√–‡æ≥’
ประเพณี
®“√’ตµประเพณี
ª√–‡æ≥’ คื§◊อÕ สิ่ง‘Ëßที∑’่มË¡นุπÿษ…ย์¬åปªฏิØ‘บ∫ัต—µิต‘µ่อàÕเนื
‡π◊่อËÕงกั
ß°—นπมา
¡“ ®“√’
มุ¡ÿ่งàßถึ∂÷งßสิ่ง‘Ëßภายนอกของมนุ
¿“¬πÕ°¢Õß¡πÿษ…ย์¬åเ‡ท่∑àา“นัπ—้นÈπ เช่‡™àนπ การแต่
°“√·µàงßตัµ—ว« «‘วิ∏ธ’ีก°ารพู
“√æŸด¥ «‘วิ∏ธ’µีต‘¥ิดµàต่Õอ°—กั∫บ
บุ∫ÿ§ค§≈Õ◊
คลอืπË ่น√«¡∂÷
รวมถึß«—ง≤
วัฒπ∏√√¡¥â
นธรรมด้«¬วย®“√’จารี
ตประเพณี
ย่อπมเป็
นของเฉพาะตั
วเพราะ
µª√–‡æ≥’
¬Õà ¡‡ªì
¢Õß‡©æ“–µ—
«‡æ√“–‡°’
¬Ë «
เกี
บุคคลชั
งคมใดสั—ßง§¡Àπ÷
คมหนึËß่ง ª√–°Õ∫Õ“™’
ประกอบอาชีæพ„¥
ใด
°—∫่ย«àวกั“‡ªìบว่πา∫ÿเป็§น§≈™—
Èπ„¥™—้นใดชั
ÈπÀπ÷้นËßหนึ
Õ¬Ÿ่งà„อยู
π ่ในสั
—ß§¡„¥
อาชี
ฯลฯ ·≈–Õ“®·µ°µà
และอาจแตกต่“าß°—
งกัπนµ“¡°“≈–‡∑»–
ตามกาละเทศะ ®“√’
จารีµตª√–‡æ≥’
ประเพณี¡ม’§ีค«“¡
วาม
Õ“™’พæหนึ
Àπ÷่Ëงß œ≈œ
ประสงค์
ะให้¡πÿม…นุ¬åษ¡ย์°’ “√µ‘
มี ก¥ารติ
ธ์ กั น สะดวกและประณี
ยิ่ ง ขึ“้ นß
ª√– ß§å®จ–„Àâ
µàÕด¡— ต่æ—อπสั∏åม°พัπ— น–¥«°·≈–ª√–≥’
µ¬‘ßË ¢÷πÈ ¢âÕต·µ°µà
ข้√–À«à
อแตกต่
างระหว่
างจารี°ต—∫ประเพณี
กฎหมาย
ก็คือ จารี
“ß®“√’
µª√–‡æ≥’
°ÆÀ¡“¬กับ‚¥¬
√ÿª°Á§◊Õโดยสรุ
®“√’µปª√–‡æ≥’
‡ªìπต¢âประเพณี
Õ∫—ß§—∫
๑๐
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

„¥™—ÈπÀπ÷Ëß À√◊
Õ¢Õß∫ÿ
æ„¥Õ“™’
æÀπ÷Ëß พ·µà
เป็¢Õß
นข้อ—ßบั§¡
งคับ¢Õß√“…Æ√™—
ของสังคม Èπของราษฎรชั
้นใดชั
้นหนึ§่ง§≈„πÕ“™’
หรือของบุ
คคลในอาชี
ใด
°ÆÀ¡“¬‡ªì
¢âÕ∫—กßฎหมายเป็
§—∫¢Õß√—∞นข้·≈–®“√’
ª√–‡æ≥’
°§≈ÿ¡°“√¥”√ß™’
Èß¡«≈ม
อาชี
พ หนึ่ง πแต่
อบั งคั บµของรั
ฐ ªและจารี
ต ประเพณี«‘µป∑—กคลุ
¢Õß¡πÿ�รงชี
…¬åพทัà«้งπ°ÆÀ¡“¬
¢Õß¡πÿม…ความประพฤติ
¬å‡æ’¬ß∫“ßª√–°“√
การดำ
มวลของมนุ§«∫§ÿ
ษย์ ¡§«“¡ª√–æƒµ‘
ส่วนกฎหมายควบคุ
ของ
πÕ°®“°π’
È ¿“æ∫—ß§—∫°Á·นอกจากนี
µ°µà“ß°—π้ส∂âภาพบั
“∑”º‘ง¥คั®“√’
ª√–‡æ≥’
µ’¬πต
มนุ
ษย์เพียงบางประการ
บก็µแตกต่
างกัน®–‰¥â√ถ้—∫าทำ°“√µ‘
�ผิด‡จารี
®“° —ß§¡‡∑à
ประเพณี
จะได้“π—รับÈπการติเตียนจากสังคมเท่านั้น
(Ú) กฎหมายตามแบบพิ
°ÆÀ¡“¬µ“¡·∫∫æ‘ธี ∏’ À¡“¬∂÷
๒.
หมายถึงß °ÆÀ¡“¬∑’
กฎหมายทีËÕ่อÕ°¡“‚¥¬«‘
อกมาโดยวิ∏ธ’ี
°ÆÀ¡“¬ ทั∑—้งนีÈßπ’้ไม่È‰ต¡à้อµงคำ
âÕß§”π÷
“°ÆÀ¡“¬π—
≈—°…≥–‡ªì
π°ÆÀ¡“¬
บั∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘ ฎหมาย
�นึงว่ßา«àกฎหมายนั
้นเข้Èπา‡¢âลัก“ษณะเป็
นกฎหมายตาม
µ“¡‡π◊
ÈÕ§«“¡À√◊
æ√–√“™∫—
‘ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï
®–‡ªìπน
เนื
้อความหรื
อไม่Õ‰¡àเช่ น‡™àπพระราชบั
ญญั≠ต≠—ิ งµบประมาณประจำ
�ปีแ·ม้¡âว«่าà“จะเป็
çæ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิ”‘é ·µà
“พระราชบั
แต่°กÁ‰็ไ¡àม่¡ม’≈ีล—°ัก…≥–‡ªì
ษณะเป็πน°ÆÀ¡“¬µ“¡‡π◊
กฎหมายตามเนืÈÕ้อ§«“¡·µà
ความแต่ªป√–°“√„¥
ระการใด
‡æ√“–‰¡àใ„ช่™àกฎข้
°Æ¢â
¢Õß∫ÿ
π®–‰¥â
เพราะไม่
อบัÕง∫—คัßบ§—กำ∫�°”Àπ¥§«“¡ª√–æƒµ‘
หนดความประพฤติของบุ
คคล§§≈ซึ่ง´÷ผูËß้ใºŸดฝ่â„¥ΩÉ
าฝื“นΩóจะได้
รับ
√—∫º≈√â
“¬À√◊
∂Ÿ°≈ß‚∑…
°ÆÀ¡“¬µ“¡·∫∫«‘
∏’ ·∫à
ßÕÕ°‡ªì
ª√–‡¿∑ §◊Õ
ผลร้
ายหรื
อถูกÕลงโทษ
กฎหมายตามแบบพิ
ธี แบ่
งออกเป็
น π๗ ˜ประเภท
Ú.Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
Ú.Ú æ√–√“™°”Àπ¥
Ú.Û æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
Ú.Ù °Æ°√–∑√«ß
Ú.ı ‡∑»∫—≠≠—µ‘
Ú.ˆ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘®—ßÀ«—¥
Ú.˜ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈

๑๑
11

ความเรูâ‡∫◊้เบืÈÕ้อßµâงต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
บททีË ่ Ú๒ §«“¡√Ÿ
∫∑∑’

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ลักษณะของกฎหมาย

ข้อบังคับที่
คล้ายคลึงกับกฎหมาย

ต้องเป็น ข้อบังคับ กำ�หนด ความ
มี
ข้อบังคับ ของรัฐ ความ ประพฤติ สภาพ
ประพฤติ ของ บังคับ
มนุษย์

ศาสนา

ศีลธรรม

๑๒

กฎหมายตามแบบพิธี
๑. พระราชบัญญัติ
๒. พระราชกำ�หนด
๓. พระราชกฤษฎีกา
๔. กฎกระทรวง
๕. เทศบัญญัติ
๖. ข้อบัญญัติจังหวัด
๗. ข้อบัญญัติ อบต.

บทที่

๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมายตามเนื้อความ

จารีตประเพณี

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∑’Ë¡“¢Õß°ÆÀ¡“¬ À¡“¬∂÷ß ç°ÆÀ¡“¬é ∑’Ë»“≈®–π”‰ª„™âª√—∫·°à
§¥’∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ∑’Ë¡“¢Õß°ÆÀ¡“¬µ“¡π—¬¥—ß°≈à“« ®÷ß·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ú ª√–°“√ §◊Õ
°ÆÀ¡“¬≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ·≈–°ÆÀ¡“¬®“√’µª√–‡æ≥’
๑.
(Ò) °ÆÀ¡“¬≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ °ÆÀ¡“¬∑’Ë√—∞‰¥âµ√“¢÷Èπ‰«â‡ªìπ
¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥§«“¡ª√–æƒµ‘¢Õß∫ÿ§§≈·≈–ª√–°“»„Àâ√“…Æ√∑√“∫ ”À√—∫
ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ª°µ‘°ÆÀ¡“¬‰¥âª√–°“»„Àâ√“…Æ√∑√“∫„π ç√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
°ÆÀ¡“¬≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·¬°ÕÕ°‡ªìπ Û ª√–‡¿∑ §◊Õ
Ò.Ò °ÆÀ¡“¬Õ— π ·∑â ® √‘ ß ‰¥â ·°à °ÆÀ¡“¬´÷Ëß µ√“¢÷Èπµ“¡
∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â·°à æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ·≈–æ√–√“™°”Àπ¥ ∂â“µ√“
¢÷πÈ ‚¥¬¡’¢Õâ §«“¡¢—¥À√◊Õ·¬âßµàÕ√—∞∏√√¡πŸ≠ ∫∑∫—≠≠—µπ‘ πÈ— ‡ªìπÕ—π„™â∫ß— §—∫‰¡à‰¥â
Ò.Ú ¢â Õ ∫— ß §— ∫ ´÷Ë ß ΩÉ “ ¬∫√‘ À “√‡ªì π ºŸâ Õ Õ° ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®
·Ààß°ÆÀ¡“¬ ‰¥â·°à æ√–√“™°ƒ…Æ’°“ °Æ°√–∑√«ß ·≈–§” —ËßÀ√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë
ÕÕ°µ“¡°ÆÕ—¬°“√»÷° ´÷Ëß∫—≠≠—µ‘‰¥â‡©æ“–„π¢Õ∫‡¢µ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ À√◊Õ
æ√–√“™°”Àπ¥ À√◊Õ°ÆÕ—¬°“√»÷° ·≈â«·µà°√≥’
Ò.Û ¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕß§å°“√ª°§√Õßµπ‡Õß‡ªìπºŸâÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬
อำ�นาจแห่ßงกฎหมายนั
ได้·แ°àก่ ‡∑»∫—
เทศบั≠ญ≠—ญัµต‘ ิ ¢âข้Õอ∫—บั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก√ÿรุßง‡∑æ¡À“π§√
เทพมหานคร
Õ”π“®·Àà
°ÆÀ¡“¬π—้นÈ π ‰¥â
ั หวั¥ด·≈–¢â
และข้Õอ∫—บั≠ญ≠—ญัµตÕ‘ อิ ß§åงค์°ก“√∫√‘
ารบริÀห“√ารส่«à วπµ”∫≈
นตำ�บล
¢âข้อÕบั∫—ญ
≠ญั
≠—ตµเิ‡‘ มื¡◊อÕงพั
ßæ—ท∑ยา¬“ ¢âข้Õอ∫—บั≠ญ≠—ญัµต®‘ จิ ß— งÀ«—
กฎหมายทีË„™â่ ใช้∫บ—ß§—ั ง คั∫‡©æ“–∑â
บเฉพาะท้
่ ย กฐานะให้
ป็นองค์
กรปกครอง
´÷ซึËß่ง‡ªìเป็πน°ÆÀ¡“¬∑’
Õß∂‘อ งถิ
Ëπ∑’่ นË¬ที°∞“π–„Àâ
‡ªìπเÕß§å
°√ª°§√Õß
à«π
่น และจะออกเกิ
าที่กฎหมายให้
อำ�นาจไว้
∑âส่วÕนท้
ß∂‘Ëπองถิ·≈–®–ÕÕ°‡°‘
π°«à“น∑’กว่Ë°ÆÀ¡“¬„Àâ
Õ”π“®‰«â
‰¡à‰ไ¥âม่ได้
พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘ §◊ิ Õคือ°ÆÀ¡“¬
กฎหมายซึ
่งพระมหากษั
ย์ทรงตราขึ
æ√–√“™∫—
´÷Ëßæ√–¡À“°…—
µ√‘¬ตå∑ริ√ßµ√“¢÷
Èπ ‚¥¬้น
โดยคำ�แนะนำ�และยิ
นยอมของรั
§”·π–π”·≈–¬‘
π¬Õ¡¢Õß√—
∞ ¿“ ฐสภา
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ความเรูâ‡∫◊้เบืÈÕ้อßµâงต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
บททีË ่ Ú๒ §«“¡√Ÿ
∫∑∑’

∑’Ë¡“¢Õß°ÆÀ¡“¬

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫∑∑’บททีË Ú
ความรูâ‡∫◊้เบืÈÕßµâ
้องต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
่ ๒§«“¡√Ÿ

พระราชกำ
�หนด คื§◊อÕ กฎหมายที
้นโดย
æ√–√“™°”Àπ¥
°ÆÀ¡“¬∑’่พËæระมหากษั
√–¡À“°…—ตริµย√‘์ท¬รงตราขึ
å∑√ßµ√“µ“¡
คำ§”·π–π”¢Õß§≥–√—
�แนะนำ�ของคณะรัฐ∞มนตรี
¡πµ√’
พระราชกฤษฎี
กฎหมายทีËæ√–¡À“°…—
พ่ ระมหากษัµ√‘ต¬ริå∑ยท์√ßµ√“¢÷
รงตราขึÈπน้ ‚¥¬
โดย
æ√–√“™°ƒ…Æ’ก°า“ §◊คืÕอ °ÆÀ¡“¬∑’
คำ§”·π–π”¢Õß§≥–√—
�แนะนำ�ของคณะรัฐมนตรี
ฐธรรมนู
ญ พระราชบั
ญญัติ ≠หรื≠—อµพระราช
∞¡πµ√’ออกตามรั
ÕÕ°µ“¡√—
∞∏√√¡πŸ
≠ æ√–√“™∫—
‘ À√◊Õ
กำæ√–√“™°”Àπ¥
�หนด ที่มีบทบั∑’ญË¡ญั’∫ต∑∫—ิมอบให้
ยบริหΩารคื
อคณะรั
ถวายคำ
�แนะนำ
≠≠—µฝ‘¡่าÕ∫„Àâ
É“¬∫√‘
À“√ ฐ§◊มนตรี
Õ§≥–√—
∞¡πµ√’
∂«“¬�
พระมหากษั
ตริย์ ให้ทµรงตราพระราชกฤษฎี
กากำ�หนดรายละเอี
ยด เพื่อดำ�เนิ¬¥น
§”·π–π”æ√–¡À“°…—
√‘¬å „Àâ∑√ßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’
°“°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’
การให้
เป็นπไปตามรั
พระราชบั
ญญัติห≠รือ≠—พระราชกำ
�หนดนั้นๆ แล้πÈ Êว
‡æ◊ÕË ¥”‡π‘
°“√„Àâ‡ªìฐπธรรมนู
‰ªµ“¡√—ญ∞∏√√¡πŸ
≠æ√–√“™∫—
µÀ‘ √◊Õæ√–√“™°”Àπ¥π—
แต่
·≈âก«รณี
·µà°√≥’
°Æ°√–∑√«ß §◊Õ °ÆÀ¡“¬´÷ßË √—∞¡πµ√’º√Ÿâ °— …“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥‰¥âÕÕ°‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õ
æ√–√“™°”Àπ¥π—ÈπÊ
ประกาศกระทรวง คื§◊อÕ°ÆÀ¡“¬´÷
กฎหมายซึËßง่ √—รั∞ฐ¡πµ√’
มนตรีºผŸâ√รู้ —°กั …“°“√µ“¡æ√–√“™
ษาการตามพระราช
ª√–°“»°√–∑√«ß
∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥‰¥âÕÕ°‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥π—ÈπÊ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“·µ°µà“ß®“°°Æ°√–∑√«ß
เทศบั≠ญ≠—ญัµต‘ ิ §◊Õคื°ÆÀ¡“¬
อ กฎหมายซึ
่งเทศบาลออกใช้
ในเขตเทศบาล
‡∑»∫—
´÷Ëß‡∑»∫“≈ÕÕ°„™â
„π‡¢µ‡∑»∫“≈À¡“¬
หมายรวมถึ
กิ รุงเทพมหานครและข้
√«¡∂÷ß ¢âÕ∫—ง≠ข้อ≠—บัµญ‘°ญั√ÿßต‡∑æ¡À“π§√
·≈–¢âÕ∫—อ≠บั≠—ญµญั‘‡¡◊ตÕเิ มืßæ—องพั
∑¬“ทยาด้
¥â«¬วย
¢âÕ ∫—≠≠— µ‘ ®— ßÀ«— ¥ §◊Õ °ÆÀ¡“¬´÷ËßÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥
ÕÕ°„™â„π‡¢µ®—ßÀ«—¥ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
¢âข้Õอ∫—บั≠ญ≠—ญัµตÕ‘อิ ß§å
“√ ว«à นตำ
πµ”∫≈
งค์°ก“√∫√‘
ารบริหÀารส่
�บล §◊คืÕอ °ÆÀ¡“¬´÷
กฎหมายซึßË ง่ Õß§å
องค์°ก“√∫√‘
ารบริÀห“√
าร
πµ”∫≈
ÕÕ°„™âในเขตองค์
„π‡¢µÕß§åการบริ
°“√∫√‘หารส่
À“√วนตำ
à«πµ”∫≈
ส่วà«นตำ
�บลออกใช้
�บล
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พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือæ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ขæ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

µÕπ°“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิห‘Àรื√◊อÕออกกฎหมายแต่
ÕÕ°°ÆÀ¡“¬·µàล≈ะประเภท
–ª√–‡¿∑‡ªìπ ¥—ßπ’È
ขั¢—้นÈπตอนการบั

Ú.æ√–√“™°”Àπ¥

Û.æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

Ù.°Æ°√–∑√«ß

ผูºŸ้พâæิจ‘®ารณา
“√≥“

ผูºŸ้ตâµรา
√“

ผูºŸ้อâÕนุπÿม¡ัต—µิ‘

- §≥–√—∞¡πµ√’ - √—∞ ¿“
- æ√–¡À“°…—µ√‘¬å
( ¿“ºŸâ·∑π
- ¡“™‘° ¿“
√“…Æ√·≈–
ºŸâ·∑π√“…Æ√ «ÿ≤‘ ¿“)
(√à“ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
°“√‡ß‘πµâÕß‰¥â√—∫
§”√—∫√Õß®“°
π“¬°√—∞¡πµ√’)
- √—∞¡πµ√’ºŸâ®– - §≥–√—∞¡πµ√’ - æ√–¡À“°…—µ√‘¬å - ‡¡◊ËÕ‡ªî¥ ¿“
√—°…“°“√
µâÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘
µàÕ√—∞ ¿“
‚¥¬‰¡à™—°™â“
(¡.ÚÒ¯)
(ม.๑๘๔)
- °√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«
°—∫¿“…’Õ“°√
µâÕß‡ πÕµàÕ
√—∞ ¿“¿“¬„π
๓Ûวั«—นπ หลั
À≈—งß
ª√–°“»
(¡.ÚÚ)
(ม.๑๘๖)
- √—∞¡πµ√’∑’Ë¡’ - §≥–√—∞¡πµ√’ - æ√–¡À“°…—µ√‘¬å
Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«
¢âÕßÀ√◊Õ∑’Ë
√—°…“°“√œ
- √—∞¡πµ√’∑’Ë - §≥–√—∞¡πµ√’ - √—∞¡πµ√’∑’Ë
√—°…“°“√œ
√—°…“°“√œ

ı.ª√–°“»°√–∑√«ß - √—∞¡πµ√’∑’Ë
√—°…“°“√œ

- √—∞¡πµ√’∑’Ë
√—°…“°“√œ
๑๕
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- √—∞¡πµ√’∑’Ë
√—°…“°“√œ

-

วิ«‘ธ∏ีก’°าร
“√
ประกาศใช้
ª√–°“»„™â
- ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

- ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ความเรู
§«“¡√Ÿâ‡้เ∫◊บืÈÕ้อßµâ
งต้πน‡°’
เกีË¬่ย«°—
วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
๒

ª√–‡¿∑
ประเภท
Ò.æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

ºŸผูâ‡้เสนอ
πÕ

∫∑∑’่ Ë
บทที

ตอนการ
¢—ขัÈπ้นµÕπ°“√
บั∫—ญ≠ญั
≠—ตµิ‘

- ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
- ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
- ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

คู่ม§Ÿือà¡◊Õพระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ติกµารสาธารณสุ
‘°“√ “∏“√≥ข ÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ขั¢—้นÈπตอนการ
µÕπ°“√
บั∫—ญ≠ญั≠—ตµิ ‘

ความรูâ‡้เ∫◊บืÈÕ้อßµâ
งต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—
วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
บททีË ่ Ú๒ §«“¡√Ÿ
∫∑∑’

ประเภท
ª√–‡¿∑
ˆ.‡∑»∫—≠≠—µ‘

ºŸผูâ‡้เสนอ
πÕ

ผูºŸ้พâæิจ‘®ารณา
“√≥“

ผูºŸ้ตâµรา√“

ผูºŸ้อâÕนุπÿม¡ัต—µิ ‘

วิ«‘ธ∏ีก’°าร“√
ประกาศใช้
ª√–°“»„™â

- π“¬°‡∑»¡πµ√’ - ¿“‡∑»∫“≈ - π“¬°‡∑»¡πµ√’ - ºŸâ«à“√“™°“√ - ª√–°“»‰«â
- ¡“™‘° ¿“
®—ßÀ«—¥ ∫“ß ‚¥¬‡ªî¥‡º¬
‡∑»∫“≈
°√≥’µâÕß„Àâ ∑’Ë ”π—°ß“π
√.¡.«.
‡∑»∫“≈·≈â«
¡À“¥‰∑¬
˜ «—π ‡«âπ·µà
‡ÀÁπ™Õ∫
°√≥’©ÿ°‡©‘π
Õ“®∫—ß§—∫„™â
‰¥â∑—π∑’„π«—π∑’Ë
ª√–°“»
˜. ¢âÕ∫—≠≠—µ‘
- ºŸâ«à“√“™°“√ - ¿“°√ÿß‡∑æ - ºŸâ«à“√“™°“√
- ª√–°“»„π
งเทพมหานคร °√ÿß‡∑æœ
°√ÿกรุß‡∑æœ
¡À“π§√
°√ÿß‡∑æœ À√◊Õ
√“™°‘®®“- ¡“™‘° ¿“
ª√–∏“π ¿“
πÿ‡∫°…“
°√ÿß‡∑æœ
°√ÿß‡∑æœ
(°√≥’∑’ËºŸâ«à“œ
‰¡à¥”‡π‘π°“√)
¯.¢âÕ∫—≠≠—µ‘
- π“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“ - ¿“‡¡◊Õß - π“¬°‡¡◊Õß - ºŸâ«à“√“™°“√ - ª√–°“»∑’Ë
‡¡◊Õßæ—∑¬“
- ¡“™‘° ¿“ æ—∑¬“
æ—∑¬“
®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ »“≈“«à“°“√
‡¡◊Õßæ—∑¬“
‡¡◊Õßæ—∑¬“
·≈â« Û «—π
˘. ¢âÕ∫—≠≠—µ‘®—ßÀ«—¥ - π“¬°Õß§å°“√ - ¿“Õß§å°“√ - π“¬°Õß§å°“√ - ºŸâ«à“√“™°“√ - ª√–°“»∑’∑Ë ”°“√
๙.
∫√‘À“√ à«π
∫√‘À“√ à«π ∫√‘À“√ à«π
®—ßÀ«—¥
Õß§å°“√∫√‘À“√
à«π®—ßÀ«—¥·≈â«
®—ßÀ«—¥
®—ßÀ«—¥
®—ßÀ«—¥
- ¡“™‘° ¿“
Òı «—π ‡«âπ
·µà°√≥’©ÿ°‡©‘π
Õß§å°“√∫√‘À“√
à«π®—ßÀ«—¥
Õ“®∫—ß§—∫„™â‰¥â
„π«—π∂—¥®“°«—π
ª√–°“»π—Èπ
Ò. ¢âÕ∫—≠≠—µ‘Õß§å°“√ - π“¬° Õ∫µ. - ¿“ Õ∫µ. - π“¬° Õ∫µ. - ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ - ประกาศใน
µ“¡∑’Ë‰¥â°”Àπ¥
∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ - ¡“™‘° ¿“
™Õ∫¢Õßπ“¬ ราชกิ
‰«â„π¢âจจานุ
Õ∫—≠เบกษา
≠—µ‘
Õ∫µ.
Õ”‡¿Õ
Õ∫µ.
๑๖16

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
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บทที
∫∑∑’่ Ë

๒. °ÆÀ¡“¬®“√’µª√–‡æ≥’ ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡‘‰¥â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥å
(Ú)
Õ—°…√ ·µà‡ªìπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë√“…Æ√√Ÿâ ÷°°—π∑—Ë«‰ª«à“‡ªìπ°ÆÀ¡“¬·≈–√—∞‰¥â„™â∫—ß§—∫
‡™àπ«à“π’È‡ ¡◊Õπ°ÆÀ¡“¬„π√Ÿª≈—°…≥å‡¥’¬«°—πµ≈Õ¥¡“ ·≈–‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬
≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√∑’∫Ë ≠
— ≠—µ¿‘ “¬À≈—ß ∫—≠≠—µ·‘ ¬âßÀ√◊Õ¢—¥°—∫°ÆÀ¡“¬®“√’µª√–‡æ≥’
‡™àπ«à“π—Èπ
¬°µ—
°“√™°¡«¬∫π‡«∑’ร√าชดำ
“™¥”‡π‘
¡«¬™°¡«¬
ยกตั«วÕ¬à
อย่“าß‡™à
งเช่นπ การชกมวยบนเวที
�เนินπถ้∂âา“นัπ—ก°มวยชกมวย
¿“¬„µâ°กµ‘ติ°ก“าการชกมวยแม้
°“√™°¡«¬·¡âจ®ะทำ–∑”„Àâ
“¥‡®Áบ∫หรื
À√◊อÕถึ∂÷งß·°à
ภายใต้
�ให้ค§ู่ตŸàµ่อàÕสู้บŸâ∫าดเจ็
แก่§ค«“¡µ“¬
วามตาย ก็°Áไ‰ม่¡à¡ม’ี
„§√√Ÿâ ÷°«à“π—°¡«¬¡’§«“¡º‘¥∞“π∑”√â“¬√à“ß°“¬ À√◊Õ∞“π¶à“§πµ“¬ πÕ°®“°π’È
°√≥’ ∑’Ë · æ∑¬å µ— ¥ ·¢πµ— ¥ ¢“§π‰¢â ‚¥¬§«“¡¬‘ π ¬Õ¡¢Õß§π‰¢â ¬à Õ ¡‰¡à ¡’
§«“¡√Ÿâ ÷°«à“·æ∑¬å∑”º‘¥∞“π∑”√â“¬√à“ß°“¬®π√—∫Õ—πµ√“¬ “À— ∑—Èß∑’Ë¡‘‰¥â¡’
°ÆÀ¡“¬„¥Õπÿ≠“µ„Àâπ—°¡«¬À√◊Õ·æ∑¬å∑”‰¥â ®÷ßÕ∏‘∫“¬‰¥â«à“°“√∑’Ë°√–∑”
‡™àππ’È‰¡à‡ªìπ§«“¡º‘¥Õ“≠“ ‡æ√“–°ÆÀ¡“¬®“√’µª√–‡æ≥’Õπÿ≠“µ„Àâ∑”‰¥â

งต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—
วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
๒
Ú ความเรู
§«“¡√Ÿâ‡้เ∫◊บืÈÕ้อßµâ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∑’Ë¡“¢Õß°ÆÀ¡“¬

ความรูâ‡้เ∫◊บืÈÕ้อßµâ
งต้πน‡°’เกีË¬่ย«°—
วกั∫บ°ÆÀ¡“¬
กฎหมาย
บททีË ่ Ú
๒ §«“¡√Ÿ
∫∑∑’

°ÆÀ¡“¬≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

°ÆÀ¡“¬Õ—π·∑â®√‘ß

æ√–√“™ æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ °”Àπ¥

°ÆÀ¡“¬®“√’µª√–‡æ≥’

¢âÕ∫—ß§—∫´÷ËßΩÉ“¬∫√‘À“√
ÕÕ°‚¥¬Õ”π“®·Ààß
°ÆÀ¡“¬

¢âÕ∫—ß§—∫´÷ËßÕß§å°√
ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕÕ°
‚¥¬Õ”π“®·Ààß°ÆÀ¡“¬

‡∑»∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘
°√ÿß‡∑æ ®—ßÀ«—¥ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ Õ∫µ.
¡À“π§√

æ√–√“™
°ƒ…Æ’°“

°Æ°√–∑√«ß
ª√–°“»°√–∑√«ß

๑๘
18

§” —Ëß/¢âÕ∫—ß§—∫
µ“¡°ÆÕ—¬°“√»÷°

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

๑๙
19

๓Û

„π°“√∫—
“∏“√≥ ÿ¢ ขæ.».
ÚıÛı
ในการบัßง§—คั∫บ„™âใช้µต“¡æ√–√“™∫—
ามพระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°“√
ิการสาธารณสุ
พ.ศ.๒๕๓๕
°Æ¡“¬‰¥â°”Àπ¥‚§√ß
√â“ßÕ”π“®Àπâ
“∑’¢Ë าÕßÕß§å
°√ ก«à รπ√“™°“√µà
“ßÊ ·≈–∫ÿ
§≈
กฎหมายได้
กำ�หนดโครงสร้
าง อำ�นาจหน้
ที่ขององค์
ส่วนราชการต่
างๆ §และ
à«π¿Ÿ¡‘¿ส่“§วนภู
·≈–มิภาค
à«π∑âและส่
Õß∂‘Ëπว„Àâ
“π Õ¥§≈â
Õß
บุ∑—คÈß„π
คล à«ทัπ°≈“ß
้งในส่วนกลาง
นท้¡อ’≈งถิ—°…≥–∑’
่น ให้มËªีล√–ักษณะที
่ประสาน
°—π ∑—Èßอπ’งกั
È‡æ◊นËÕ„Àâ°ทั“√∫—
„™âก°ารบั
ÆÀ¡“¬‡ªì
Õ¬à“ß¡’
ª√– อ‘∑ย่∏‘างมี
¿“æประสิ°≈àท“ธิ«§◊
Õ
สอดคล้
้งนีß้เพื§—่อ∫ให้
งคับใช้πก‰ª‰¥â
ฎหมายเป็
นไปได้
ภาพ
‰¥â°าวคื
√–®“¬Õ”π“®
„π°“√§«∫§ÿ
¡¥Ÿ·≈„Àâ‡ªìมπดู‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
≈ß ŸàÀπà«¬ß“π„π
กล่
อ ได้กระจายอำ
�นาจในการควบคุ
แลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ลงสู่
√–¥—ว∫ยงานในระดั
∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëßบ∂◊Õท้«àอ“งถิ
‡ªì่นπซึÀπà่งถื«อ¬ß“π∑’
°≈â™ว‘¥ยงานที
ª√–™“™π¡“°∑’
Ë ÿ¥ ·≈–°”Àπ¥
หน่
ว่าเป็นË„หน่
่ใกล้ชิดประชาชนมากที
่ สุ ด
„ÀâÀπà«�หนดให้
¬ß“π à«หπ°≈“ß‡ªì
πºŸวâ°นกลางเป็
”Àπ¥À≈—น°ผู‡°≥±å
¡“µ√∞“π
·≈–«‘
∏’ªØ‘∫—µ‘ ‡æ◊
ËÕ
และกำ
น่วยงานส่
้กำ�หนดหลั
กเกณฑ์
มาตรฐาน
และ
π ·≈–
Õ¥บสนุ
à Õ ß¥Ÿน·และสอดส่
≈°“√ªØ‘อ∫งดู
— µ‘ ßแ“π¢ÕßÀπà
à « π∑âวÕยงาน
ß∂‘Ë π
วิ°“√
ธีปฏิπ—บ∫ัติ πÿเพื
่อการสนั
ลการปฏิบ«ัต¬ß“π
ิงานของหน่
°”Àπ¥„Àâ้ยัง¡ได้
’‡®â“กæπ—
°ß“π ม“¬«‘
“°“√´÷
Ëß‡√’¬°«àช“าการซึ
ç‡®â“æπ—
ส่πÕ°®“°π’
วนท้องถิÈ¬่น—ß‰¥â
นอกจากนี
ำ�หนดให้
ีเจ้า™พนั
กงานสายวิ
่งเรี°ยß“π
กว่า
ÿ¢é ‡ªìπºŸâµ√«®µ√“¥Ÿ
π‘®©—แ¬ลและวิ
∑“ß«‘™“°“√
“เจ้“∏“√≥
าพนักงานสาธารณสุ
ข” เป็นผู·≈·≈–«‘
้ตรวจตราดู
นิจฉัยทางวิชาการ
´÷ËßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕß§å°√ ∫ÿ§§≈ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß·≈–Àπà«¬ß“π
√“™°“√µà“ßÊ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ‡ªìπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò. √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °”Àπ¥„Àâ‡ªìπºŸâ√—°…“°“√
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’Õ”π“®„π°“√
Ò.Ò ·µàßµ—Èß ç‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢é µ“¡¡“µ√“ ı (¥Ÿ√“¬
≈–‡Õ’¬¥„π¢âÕ ˜)
Ò.Ú ·µàßµ—Èß çºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘é „Àâ‡ªìπ°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡
¡“µ√“ ˘ ´÷Ëß®–¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Ú ªï ·≈–ºŸâ∑’Ëæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®
‰¥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÒÚ

บทที
∫∑∑’่ Ë

‚§√ß √â“ßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë „π°“√¥”‡π‘π°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı

โครงสร้
�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินπการให้
‚§√ß √âา“งอำ
âßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡
พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

∫∑∑’Ë Û

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

∫∑∑’Ë

พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—æ√–√“™∫—
≠
≠—µ‘°“√≠ญ“∏“√≥
≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
ÿ¢“∏“√≥
ÿ¢ข æ.».
æ.». ÚıÛı

โครงสร้
นการดำ
�เนิ‡นªìπการให้
เป็‡ªìนπไปตาม
บทที
Ë ่ Û๓√â“âß‚§√ß
Û ∫∑∑’
‚§√ß
√â“าâßงอำÕ”π“®Àπâ
Õ”π“®Àπâ
“∑’�นาจหน้
“า∑’ทีË ่ใ„π°“√¥”‡π‘
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π°“√„Àâ
‰ªµ“¡
‰ªµ“¡

ÕÕ°°Ø°√–∑√«ß°”Àπ¥Õ—
µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡À√◊Õ¬°‡«âπ
ออกกฎ
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.».Ò.Û
Úıı)

§à“∏√√¡‡π’¬¡ √«¡∑—Èß°”Àπ¥°‘®°“√Õ◊Ëπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
Ò.Û ÕÕ°°Ø°√–∑√«ß°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡À√◊Õ¬°‡«âπ
µ“¡¡“µ√“ ı
§à“∏√√¡‡π’¬¡ √«¡∑—
Èออกกฎกระทรวงเกี
ß°”Àπ¥°‘®°“√Õ◊Ëπย่ ‡æ◊
ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—
≠—
µ‘π’È
๑.๔ ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‡°’
หลั°ก‡°≥±å
เกณฑ์ «‘วิ∏ธ°’≠กี “√·≈–
ารและ
Ò.Ù
¬Ë วกั
«°—บ∫มาตรฐาน
¡“µ√∞“π À≈—
µ“¡¡“µ√“ ı �แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา ๖ วรรคแรก
มาตรการโดยคำ
¡“µ√°“√‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡¡“µ√“ ˆ
Ò.Ù ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‡°’
¬Ë «°—∫¡“µ√∞“π
À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√·≈–๖
และออกประกาศกระทรวงตามที
งกล่าÕวกำ
Ò.ı Õπÿ ¡— µ‘ „ Àâ „ ™â่ก¢ฎกระทรวงดั
â Õ °”Àπ¥¢Õß∑â
ß∂‘�Ë πหนดตามมาตรา
∑’Ë¢— ¥ À√◊ Õ·¬â ß °— ∫
¡“µ√°“√‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡¡“µ√“ ˆ
วรรคสอง
°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ ´÷Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’‡Àµÿº≈‡ªìπæ‘‡»…
Ò.ı
— ¥ À√◊อแย้
Õ·¬â
๑.๕ Õπÿ
อนุ¡ม—ัตµ‘ิใ„ห้Àâใ„ช้™âข¢้อâ Õกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
�หนดของท้อÕงถิß∂‘่นËทีπ่ข∑’ัดË¢หรื
งกัßบ°— ∫
‡©æ“–∑âÕß∂‘Ëπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈â« µ“¡
°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ ´÷Ëß¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’‡Àµÿº≈‡ªìπæ‘‡»…
¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß
‡©æ“–∑âÕß∂‘Ëπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈â« µ“¡
Ò.ˆ æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπß“π ¡“µ√°“√ √«¡∑—Èß
¡“µ√“ ˜ «√√§ Õß
°“√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√ “∏“√≥ ÿ¢‚¥¬
Ò.ˆ æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπß“π ¡“µ√°“√ √«¡∑—Èß
¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡¡“µ√“ Ò(Ò) ·≈– (Ú)
°“√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√ “∏“√≥ ÿ¢‚¥¬
Ò.˜ ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√„Àâ∫√‘°“√
¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡¡“µ√“ Ò(Ò) ·≈– (Ú)
„π°“√‡°Á∫·≈–¢π ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ µ“¡¡“µ√“ Ú(Ù)
๑.๗ ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥Õ—
ออกกฎกระทรวงกำ�หนดอัµต√“§à
ราค่“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡°“√„Àâ
มการให้∫บ√‘ริ°ก“√าร
Ò.˜
Ò.¯ ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
ในการเก็
ขน หรือ‘ËßกำªØ‘
�จั°ดŸ≈สิÀ√◊
่งปฏิÕ¡Ÿก≈ูลΩÕ¬
หรือมูµ“¡¡“µ√“
ลฝอย ตามมาตรา
„π°“√‡°Áบ∫·≈–¢π
Ú(Ù) ๒๐(๔)
“∏“√≥ ¢ÿ °”Àπ¥®”π«π§πµàÕ®”π«πæ◊πÈ ∑’¢Ë ÕßÕ“§“√∑’∂Ë Õ◊ «à“¡’§πÕ¬Ÿ¡à “°‡°‘π‰ª
Ò.¯ ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
µ“¡¡“µ√“ ÚÙ «√√§Àπ÷Ëß
“∏“√≥ ¢ÿ °”Àπ¥®”π«π§πµàÕ®”π«πæ◊πÈ ∑’¢Ë ÕßÕ“§“√∑’∂Ë Õ◊ «à“¡’§πÕ¬Ÿ¡à “°‡°‘π‰ª
Ò.˘ ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß°”Àπ¥‡ÀµÿÕ◊Ëπ„¥‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠
µ“¡¡“µ√“ ÚÙ «√√§Àπ÷Ëß
µ“¡¡“µ√“ Úı(ı)
Ò.˘ ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß°”Àπ¥‡ÀµÿÕ◊Ëπ„¥‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠
Ò.Ò ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
µ“¡¡“µ√“ Úı(ı)
“∏“√≥ ¢ÿ °”Àπ¥„Àâ°®‘ °“√„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ µ“¡¡“µ√“ ÛÒ
Ò.Ò ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
Ò.ÒÒ æ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å¢ÕßºŸ∑â ‰Ë’ ¡àæÕ„®§” ßË— ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ °”Àπ¥„Àâ°®‘ °“√„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ µ“¡¡“µ√“ ÛÒ
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ˆ. °”Àπ¥‚§√ß°“√
ª√– “πß“π

à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈
°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

—Ëß

„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√
µ“¡ æ.√.∫.

‰

‰

„π°“√ÕÕ°¢âÕ
°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âß�Õ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

˜. ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√

ı. §«∫§ÿ¡/ Õ¥ àÕß

Ù.„Àâ§”·π–π”·≈–§”ª√÷°…“

§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢

1. „Àâ§”·π–π”
2. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ
3. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ËÕß¡“µ√∞“πหลัÀ≈—
°‡°≥±åและออกประกาศ
(¡.ˆ)
๗.˜. ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‡√◊
ออกกฎกระทรวงเรือ่ งมาตรฐาน
กเกณฑ์
¯. ÕÕ°ª√–°“»‡√◊
ËÕß - ®”π«π§πµà
Õ®”π«πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ“§“√
ภายใต้กฎกระทรวง
(ม.๖)
๘. ∑’ออกประกาศเรื
- จำπ�นวนคนต่
Ë∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿ่อà¡ง“°‡°‘
‰ª (¡.ÚÙ)อจำ�นวนพื้นที่ของอาคารที่
คนอยู
นไป (ม.๒๔)
--ถือ°‘ว่®ามี°“√∑’
Ë‡ªì่มπากเกิ
Õ—πµ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æ (¡.ÛÒ)
-- กิจการที่เป็นอัน·ºπß“π
ตรายต่อ¡“µ√°“√
สุขภาพ (ม.๓๑)
˘. °”Àπ¥π‚¬∫“¬
“∏“√≥ ÿ¢ (¡.Ò(Ò))
๙. กำ�หนดนโยบาย
(ม.๑๐(๑))
Ò.ª√—
∫ª√ÿß °ÆÀ¡“¬แผนงาน
√–‡∫’¬∫มาตรการสาธารณสุ
¢âÕ∫—ß§—∫·≈–§” —Ëßข (¡.Ò(Ú))
๑๐.ปรั
บ
ปรุ
ง
กฎหมาย
ระเบี
ย
บ
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
และคำ
�
สั
่
ง
(ม.๑๐(๒))
ÒÒ.æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘„Àâ„™â¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âßµàÕ°Æ
๑๑.พิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อกำ�หนดท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งต่อกฎ
°√–∑√«ß (¡.Ò˜)
กระทรวง (ม.๑๗)

‰

‰
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๒๓

‰

‰

‰

·ºπ¿Ÿ¡ม‘ ิ ·แสดงอำ
¥ßÕ”π“®Àπâ
—¡æ—มπพั∏åน¢ธ์Õß√—
∞¡πµ√’
°—∫§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢ ข
แผนภู
�นาจหน้“∑’าË·ที≈–§«“¡
่และความสั
ของรั
ฐมนตรี
กับคณะกรรมการสาธารณสุ

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Û. §≥–Õπÿ ° √√¡°“√ À¡“¬∂÷ß §≥–∫ÿ§§≈∑’Ë§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„ÀâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢
¡Õ∫À¡“¬ µ“¡¡“µ√“ Òˆ
Ù. Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬ „π∞“π–∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√„π
§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ®÷ ß ¡’ ∫ ∑∫“∑‡ªì π ·°π ”§— ≠ „π°“√º≈— ° ¥— π „Àâ
§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‚¥¬
Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬‰¥â®—¥µ—Èß ç»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬é ¢÷Èπ
‡æ◊ËÕ‡ªìπÕß§å°√√Õß√—∫°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«
πÕ°®“°π’È æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ¡“µ√“ ¯
¬—ß‰¥â„ÀâÕ”π“®·°àÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬„π°“√ÕÕ°§” —Ëß„Àâ‡®â“¢Õß«—µ∂ÿÀ√◊Õ∫ÿ§§≈
´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ √–ß—∫°“√°√–∑”À√◊Õ°√–∑”°“√„¥Ê
‡æ◊ËÕ·°â‰¢À√◊ÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’¬À“¬‡™àπ«à“π—Èπ‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥
À√◊
ÀµÿอÕนั —πควรสงสั
§«√ ß ย—¬ว่«àาจะเกิ
“®–‡°‘ด¥ความเสี
§«“¡‡ยหายอย่
’¬À“¬Õ¬àางร้“ß√âายแรงต่
“¬·√ßµà
Õ ¿“«–§«“¡‡ªì
หรือÕมี¡’เ‡หตุ
อสภาวะความเป็
นอยูπ่
Õ¬Ÿ
à∑’Ë‡À¡“– ¡°—บ ∫การดำ
°“√¥”√ß™’
¢Õßª√–™“™π´÷Ëß่ ®”‡ªì
°“√·°â
‰¢‚¥¬‡√à
ที่ เหมาะสมกั
� รงชี พæของประชาชนซึ
ง จำ � เป็πµâนÕต้ß¡’อ งมี
ก ารแก้
ไขโดยß
¥àเร่«งπ´÷
ß “¡“√∂„™â
Õ”π“®π’
È‰¥â้„ได้π¢Õ∫‡¢µ∑—
Ë«ª√–‡∑»
ด่วËนซึ
่งสามารถใช้
อำ�นาจนี
ในขอบเขตทั
่วประเทศ ·≈–∂â
และถ้“าºŸผูâ∑้ท’Ë‰ี่ไ¥âด้√ร—∫ับ§”
คำ�สั—Ëß่ง
‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡°Á “¡“√∂ ß—Ë „Àâ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ À√◊Õ·®âß„Àâº«Ÿâ “à √“™°“√®—ßÀ«—¥
—Ëß„Àâπ“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥‡¢â“¥”‡π‘π°“√·°â‰¢‰¥â‚¥¬ºŸâ°√–∑”µâÕß‡ ’¬
§àค่“า„™â
ใช้®จà“่า¬´÷
ย Ëßซึ่ง√ÿสรุª‡ªì
ปเป็π·ºπ¿Ÿ
นแผนภู¡‘‰ม¥âิได้¥ด—ßπ’ังนีÈ ้ (ปัจจุบันอธิบดีกรมอนามัยได้มอบอำ�นาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำ�สั่งตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ตามคำ�สั่ง
กรมอนามัยที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
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๒๔

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬

‰

¡’
Õ”π“®

—Ëß

‡®â“¢Õß
∫ÿ§§≈∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß

‰

‰
‰

√–ß—∫°“√°√–∑”
À√◊Õ
„Àâ°√–∑”°“√

°√≥’∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘
µ“¡§” —Ëß

°√≥’‡Àµÿ‡°‘¥
∑’Ëµà“ß®—ßÀ«—¥

‡ ’¬§à“„™â®à“¬
·®âß

—Ëß
‰

°√≥’‡Àµÿ‡°‘¥
∑’Ë°√ÿß‡∑æœ
‰

—Ëß
‰

π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥
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๒๕

¥”‡π‘π°“√
‰

‰

‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢

‰

‰

ºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥

‰

‡æ◊ËÕ·°â‰¢/ªÑÕß°—π
‡Àµÿπ—Èπ

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

*°√≥’∑’Ë‡°‘¥/¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬
®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
·≈– ®”‡ªìπµâÕß·°â‰¢‚¥¬‡√àß¥à«π

นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âß�Õ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

·ºπ¿Ÿม¡ิ‘ ·แสดงอำ
¥ßÕ”π“®¢ÕßÕ∏‘
æ.√.∫. °“√
ÿ¢ æ.». ขÚıÛı
แผนภู
�นาจของอธิ∫บ¥’ดี°ก√¡Õπ“¡—
รมอนามั¬ย µ“¡
ตามพระราชบั
ญญั“∏“√≥
ติการสาธารณสุ
พ.ศ. ๒๕๓๕

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ı. √“™°“√ à « π∑â Õ ß∂‘Ë π À¡“¬∂÷ ß ‡∑»∫“≈ Õß§å ° “√∫√‘ À “√
๕.
à«π®—ßÀ«—¥ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ À√◊Õ
Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË Õ◊πË ∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË µ“¡
¡“µ√“ Ù ¡’Õ”π“®„π°“√ÕÕ°¢â
µ“¡∑’่พËæระราชบั
√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°าร
“√
ออกข้Õอ°”Àπ¥¢Õß∑â
กำ�หนดของท้Õอß∂‘
งถิËπ่นตามที
“∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı „Àâ
ให้อÕำ�”π“®‰«â
นาจไว้‡æ◊เพืËÕ่อ„™âใช้∫บ—ßัง§—คั∫บ„π‡¢µÕ”π“®¢Õß∑â
ในเขตอำ�นาจของท้Õอß∂‘งถิËπ่นπ—นัÈπ้น
´÷Ëß ç¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπé µ“¡¡“µ√“ Ù À¡“¬∂÷ß ¢âÕ∫—≠≠—µ‘
À√◊Õ‡∑»∫—≠≠—µ‘ ´÷Ëßµ√“¢÷Èπ‚¥¬√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß°Á§◊Õ ¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕß§å°√
ª°§√Õß à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ÕÕ°µ“¡Õ”π“®¢Õß°ÆÀ¡“¬ ‰¥â · °à ‡∑»∫— ≠ ≠— µ‘
¢â Õ ∫— ≠ ≠— µ‘ ° √ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ ¢â Õ ∫— ≠ ≠— µ‘ ‡ ¡◊ Õ ßæ— ∑ ¬“ ¢â Õ ∫— ≠ ≠— µ‘ ®— ß À«— ¥
¢âÕ∫—≠≠—µ‘Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ°“√‡เสนอร่
πÕ√à“าßงการพิ
°“√æ‘จ®ารณา
“√≥“
·≈–°“√ª√–°“»„™â µ“¡∑’Ë‰¥â‡ πÕ‰«â·≈â« „π∫∑∑’Ë Ú
„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ‰¥â
·°à
ได้„ใÀâห้Õอ”π“®
ำ�นาจแก่
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ „π‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È§◊Õ
Ò)
¥ ‘ËßªØ‘่งปฏิ
°Ÿ≈ก¡Ÿูล≈มูΩÕ¬
µ“¡¡“µ√“
Ú (Ò)-(ˆ)
๑) เรื‡√◊ËÕ่อß°“√®”°—
งการจัดการสิ
ลฝอย
ตามมาตรา
๒๐ (๑)-(๖)
Ú) ‡√◊ËÕß°“√°”Àπ¥‡¢µ°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å µ“¡¡“µ√“ Ú˘
Û) ‡√◊ËÕß°“√°”Àπ¥°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡
„π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–À≈—°‡°≥±å∑—Ë«‰ªµ“¡¡“µ√“ ÛÚ (Ò)-(Ú)
Ù) ‡√◊ËÕß ÿ¢≈—°…≥–¢Õßµ≈“¥ µ“¡¡“µ√“ Ûı (Ò)-(Ù)
ı) ‡√◊ËÕß ÿ¢≈—°…≥–¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë – ¡
Õ“À“√µ“¡¡“µ√“ Ù(Ò)-(˜)
ˆ) ‡√◊ËÕß ÿ¢≈—°…≥–¢Õß°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
µ“¡¡“µ√“ ÙÛ (Ò)-(ı)
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๒๖

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕

ˆ. ‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π À¡“¬∂÷ß π“¬°‡∑»¡πµ√’ ”À√—∫„π
เขตเทศบาล นายกองค์
ารบริÀห“√ารส่à«วπ®—
นจัßงÀ«—
หวั¥ดสำ�”À√—
หรับ∫ในเขตองค์
‡¢µ‡∑»∫“≈
π“¬°Õß§åก°“√∫√‘
„π‡¢µÕß§åก°ารบริ
“√∫√‘หÀาร
“√
à«π®—ßÀ«—¥ ºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ”À√—∫„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ π“¬°
เมืÕอßæ—
งพั∑ท¬“
ยาสำ”À√—
�หรั∫บ„π‡¢µ‡¡◊
ในเขตเมืÕอßæ—
งพั∑ท¬“ยา π“¬°Õß§å
นายกองค์°ก“√∫√‘
ารบริÀห“√ารส่à«วπµ”∫≈
นตำ�บลสำ�”À√—
หรับ∫
‡¡◊
‡¢µÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ À—«Àπâ“ºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ”À√—∫„π‡¢µ
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ µ“¡¡“µ√“ Ù ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®¥—ßπ’È
ˆ.Ò ÕÕ°„∫Õπÿ ≠ “µ ·≈–ÕÕ°Àπ— ß ◊ Õ √— ∫ √Õß°“√·®â ß
ºŸâ ª √–°Õ∫°‘ ® °“√∑’Ë ° ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ µâ Õ ß¢ÕÕπÿ ≠ “µÀ√◊ Õ µâ Õ ß·®â ß ·≈â «
·µà°√≥’µ“¡¡“µ√“ ıÙ ·≈–¡“µ√“ Ù¯ µ“¡≈”¥—∫
ออกคำ�สั่ง—Ë ßให้
จการทีË ª่ปØ‘ฏิ∫บ— µัต‘ ‰ิไ¡àม่∂ถŸ °ูกµâต้Õอßµ“¡
งตาม
ˆ.Ú ÕÕ°§”
„Àâผºู้ปŸâ ªระกอบกิ
√–°Õ∫°“√∑’
°ÆÀ¡“¬„Àâ·°â‰¢·≈–ª√—∫ª√ÿß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ∂â“‰¡à·°â‰¢ —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√π—Èπ‰¥â
µ“¡¡“µ√“ Ùı
ˆ.Û ÕÕ°§” —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ı˘ À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ
„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ˆ
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๒๗

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

˜) ‡√◊ËÕß·∫∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß·≈–«‘∏’°“√·®âß µ“¡¡“µ√“ Ù¯
·≈–À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√¢Õ„∫·∑π·≈–°“√ÕÕ°„∫·∑πÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
µ“¡¡“µ√“ ı วรรคสอง
«√√§ Ú
¯) ‡√◊ÕË ßÀ≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√·≈–‡ß◊ÕË π‰¢°“√¢Õ·≈–°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
การขอรั∫บ
µ“¡¡“µ√“ ıÙ °“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ µ“¡¡“µ√“ ıı วรรคสาม
«√√§ Û °“√¢Õ√—
วรรคสอง
„∫·∑π·≈–°“√ÕÕ°„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ı¯ «√√§
Ú
˘) ‡√◊ËÕßÕ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ µ“¡¡“µ√“ ˆÛ
√“¬≈–‡Õ’¬¥¥Ÿ„π∫∑µàÕÊ ‰ª

�นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âßÕ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ˆ.Ù ÕÕ°§” —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√°√≥’∑’Ë§â“ß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“ Ú §√—ßÈ ®π°«à“®–‡ ¬’ §à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫ µ“¡¡“µ√“ ˆı
ˆ.ı ÕÕ°§” ß—Ë „ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√ ”À√—∫°‘®°“√∑’µË Õâ ß·®âß·µà‰¡à·®âß
·≈–‡§¬‰¥â√—∫‚∑…¡“·≈â«¬—ßΩÉ“ΩóπÕ’° ·≈–∂â“‰¡àÀ¬ÿ¥Õ“® —ËßÀâ“¡¥”‡π‘π°‘®°“√
π—Èπ‰¥â·µà‰¡à‡°‘π Ú ªï µ“¡¡“µ√“ ıÚ
ˆ.ˆ ออกคำ
ÕÕ°§”�สัß—Ë ่ง„Àâ
ªË Ø‘∫่ปµ— ฏิ‰‘ บ¡àัต∂ิไ°Ÿ ม่µâถÕูกßµ“¡
๖.๖
ให้ºผ„Ÿâ ู้ใ¥À√◊
ดหรืÕอºŸผูªâ ้ป√–°Õ∫°“√∑’
ระกอบกิจการที
ต้อง
æ√–√“™∫—≠≠—ญµ‘ ญั„π¡“µ√“µà
“ßÊ า¢ÕßÀ¡«¥
Û ∂÷ß๓À¡«¥
˘ ‡æ◊ËÕ๙·°âเพื‰่อ¢À√◊
√–ß—∫อ
ตามพระราชบั
ติ ในมาตราต่
งๆ ของหมวด
ถึง หมวด
แก้Õไขหรื
À√◊Õบª√—
ª√ÿบßปรุÀ√◊ง Õ°√–∑”°“√‡æ◊
ËÕªÑÕอ่ ß°—
√”§“≠·≈–„Àâ
ระงั
หรื∫อปรั
หรือกระทำ�การเพื
ป้อπงกั‡Àµÿ
นเหตุ
ร�ำ คาญและให้∂ถŸ°กู µâต้Õอßµ“¡æ√–√“™
งตามพระราช
≠ญั≠—ตµิ ‘ À√◊
ß∂‘น่ Ëπ (ดู
(¥Ÿร√ายละเอี
“¬≈–‡Õ’ย¬ดใน
¥„π บทที
∫∑∑’่ Ë Ù)
บั∫—ญ
หรืÕอ°Æ°√–∑√«ß
กฎกระทรวง À√◊
หรืÕอ¢âข้Õอ°”Àπ¥¢Õß∑â
กำ�หนดของท้อÕงถิ
๔)
ˆ.˜ µ√«®µ√“¥Ÿ·≈°‘®°“√µà“ßÊ µ“¡Õ”π“®„π¡“µ√“ ÙÙ
(Ò)-(ı) ‰¥â
ˆ.¯ ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ
çºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπé ´÷Ëß®–°”Àπ¥„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡
¡“µ√“ ÙÙ‹ (Ò)-(ı) ∑ÿ°¢âÕÀ√◊Õ∫“ß¢âÕ À√◊Õ¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷Ëß°Á‰¥â
µ“√“ß· ¥ß √“™°“√
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘น่ πË และเขตอำ
·≈–‡¢µÕ”π“®∑’
™Õ∫
ตารางแสดง
ราชการส่«à วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิπË น่ /‡®â
/เจ้“าæπ—
พนัก°งานท้
�นาจทีร่ √Ëับ∫— ผิº‘ด¥ชอบ
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ‡¢µÕ”π“®∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
Ò.‡∑»∫“≈
Ú.Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥(Õ∫®.)
Û.°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Ù.‡¡◊Õßæ—∑¬“
ı.Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
(Õ∫µ.)
ˆ. Õß§å°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ
∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

Ò.π“¬°‡∑»¡πµ√’
Ú.π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥
Û. ºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Ù.π“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“
ı.π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√
à«πµ”∫≈
ˆ. À—«Àπâ“ºŸâ∫√‘À“√Õß§å°“√
ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
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Ò. ‡¢µ‡∑»∫“≈
Ú.æ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥¢Õß®—ßÀ«—¥
Û. ‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Ù. ‡¢µ‡¡◊Õßæ—∑¬“
ı. ‡¢µÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π
µ”∫≈
ˆ. ‡¢µª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë
°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
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พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

๗. เจ้‡®âา“พนั
งานสาธารณสุ
˜.
æπ—°กß“π
“∏“√≥ ÿ¢ข À¡“¬∂÷ß ‡®â“æπ—°ß“π´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß
®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ „ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
´÷Ë ß ªí ® ®ÿ ∫— π √— ∞ ¡πµ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ‰¥â Õ Õ°ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢·≈â« (√“¬≈–‡Õ’¬¥¥Ÿ„π¿“§ºπ«°)
∑—ทัßÈ ้งπ’นีÈ ้‡®â“เจ้æπ—าพนั
°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ Õ“®‰¥â
√∫— °“√·µà
ßµ—ßÈ ‡æ‘
กงานสาธารณสุ
ขอาจได้
รับการแต่
งตั¡Ë ้ง‡µ‘
เพิ¡่มÕ’เติ°ม‰¥âอีÀก“°
ได้
√—∞¡πµ√’
æ‘®“√≥“‡ÀÁ
π«à“น¡’ว่§า«“¡®”‡ªì
หากรั
ฐมนตรี
พิจารณาเห็
มีความจำπ�เป็น
¢≥–π’È ¡’‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ∑—Èß„π à«π°≈“ß à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–
à«π∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß®–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·π–π”·°à
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË „π°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È‚¥¬°ÆÀ¡“¬
‰¥â°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‰«â¥—ßπ’È
˜.Ò ·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕÕÕ°§” —Ëß °√≥’∑’Ëæ∫«à“¡’
°“√ªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕß À√◊ÕΩÉ“Ωóπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ À√◊Õ°Æ°√–∑√«ß À√◊Õ
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“ ๔๖
Ùˆวรรคหนึ
«√√§ Òง่
˜.Ú °√≥’
µ√“¬√â“า¬·√ß
¿“æ¢Õß
		 ๗.๒
กรณี∑ท’Ëæี่ พ∫«à
บว่“า®–‡ªì
จะเป็πน อัÕ—นπตรายร้
ยแรงต่µàอÕสุ ขÿ¢ภาพของ
ª√–™“™π ‚¥¬ วà«นรวม
π√«¡ ซึ´÷่Ëßงสมควรจะดำ
¡§«√®–¥”‡π‘
·°âไ‰ขโดยเร่
¢‚¥¬‡√àงßด่¥àว«นπ ให้
„Àâม¡ีอ’Õำ�”π“®
ประชาชนโดยส่
�เนิπน°“√
การแก้
นาจ
ÕÕ°§” —Ëß„ÀâºŸâª√–°Õ∫°“√·°â‰¢À√◊Õ√–ß—∫‡Àµÿπ—Èπ‰¥â ·≈â«·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π
วรรคสอง
∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫ µ“¡¡“µ√“ Ùˆ «√√§
Ú
˜.Û ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢¡’Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ÙÙ ¥—ßπ’È
(°) ¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°∫ÿ§§≈„¥Ê ¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ·®âß
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õ∑”§”™’·È ®ß‡ªìπÀπ—ß Õ◊ À√◊Õ„Àâ ßà ‡Õ° “√À≈—°∞“π„¥‡æ◊ÕË µ√«® Õ∫
À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
(¢) ‡¢â “ ‰ª„πÕ“§“√À√◊ Õ ∂“π∑’Ë „ ¥Ê „π‡«≈“√–À«à “ ß
æ√–Õ“∑‘µ¬å¢πÈ÷ ·≈–æ√–Õ“∑‘µ¬åµ° À√◊Õ„π‡«≈“∑”°“√ ‡æ◊ÕË µ√«® Õ∫À√◊Õ§«∫§ÿ¡

นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âß�Õ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘πË À√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’„π°“√π’
È
„È Àâ¡Õ’ ”π“®
Õ∫∂“¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ‡√’¬°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
®“°‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ëπ—Èπ
(§) ·π–π”„ÀâºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
ปฏิ
ญาตหรื
อหนั
งสือß รับ◊Õรองการแจ้
หรืÕอตาม
ªØ‘บ∫ัต—µิใ‘„ห้Àâถ∂ูกŸ°ต้µâอÕงตามเงื
ßµ“¡‡ß◊่อËÕนไขในใบอนุ
π‰¢„π„∫Õπÿ
≠“µÀ√◊
ÕÀπ—
√—∫√Õß·®âßงÀ√◊
µ“¡
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(ß) ¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥ ‘Ëß¢Õß„¥Ê ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µààÕ
ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π§¥’ À√◊Õ‡æ◊ËÕπ”‰ª∑”≈“¬„π
°√≥’®”‡ªìπ
(®) ‡°Á∫À√◊Õπ” ‘π§â“À√◊Õ ‘Ëß¢Õß„¥Ê ∑’Ë ß —¬«à“®–‰¡à∂Ÿ°
ÿ¢≈—°…≥–À√◊Õ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠®“°Õ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê ‡ªìπª√‘¡“≥
µ“¡ ¡§«√‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„π°“√µ√«® Õ∫µ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß„™â
√“§“
”À√— ∫ ‡¢µÕ”π“®¢Õß‡®â “ æπ— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ ·µà ≈ –µ”·Àπà ß
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ
(¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â®“°¿“§ºπ«°)
¯. ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ À¡“¬∂÷ß ¢â“√“™°“√
À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ „Àâ¡’
Õ”π“®ªØ‘∫—µ‘°“√µ√«®µ√“ °”°—∫¥Ÿ·≈ µ“¡¡“µ√“ ÙÙ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢âÕ (°)-(®) ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢„π¢âÕ ˜ π—Ëπ‡Õß ·µà°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥«à“
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ®–„ÀâÕ”π“®‡æ’¬ß¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ßË À√◊ÕÀ≈“¬¢âÕ À√◊Õ∑—ßÈ ı ¢âÕ°Á‰¥â
ดั¥—งßนัπ—้นÈπ°“√·µà
การแต่ßµ—งตัÈß ้งºŸผูâ´้ซ÷Ëßึ่ง‰¥â
ได้√ร—∫ับ·µà
แต่ßงµ—ตัÈß้งœฯ ‡®âเจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิËπ่นµâต้Õอß√–∫ÿ
งระบุÕอ”π“®Àπâ
ำ�นาจหน้“า∑’ทีË่
ที∑’Ë™่ช—¥ัด‡®π„π§”
เจนในคำ�สั—Ëß่ง·µà
แต่ßงµ—ตัÈß้งπ—นัÈπ้น¥âด้«ว¬ย
30
๓๐

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕

‰

(°) ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
(¢) ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ/Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
°“√·®âß
(§) ÕÕ°§” —Ëß„ÀâºŸâª√–°Õ∫°“√/
∫ÿ§§≈·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß°√≥’ªØ‘∫µ— ‘
‰¡à∂Ÿ°µâÕß
(ß) °√≥’‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß
(§) Õ“® ß—Ë „ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√/æ—°„™â/
‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ‰¥â·≈â«·µà
°√≥’
(®) ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’„π∫“ß§¥’
(©) Õ◊ËπÊ ∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π æ.√.∫.

(Ò) ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
(Ú) ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢

‰

(°) ·®âß ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕÕÕ°
§” —Ëß‡¡◊ËÕæ∫‡ÀÁπ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß
(¢) ÕÕ°§” —Ë ß „Àâ · °â ‰ ¢ª√— ∫ ª√ÿ ß ‰¥â
°√≥’ ∑’Ë ‡ ªì π Õ— π µ√“¬√â “ ¬·√ß·≈–µâ Õ ß
·°â‰¢‚¥¬‡√àß¥à«π·≈â«·®âß‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫

(Û) ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

(°) ‡√’¬°∫ÿ§§≈¡“„Àâ∂âÕ¬§” ∑”§”™’È·®ß À√◊Õ àß‡Õ° “√
(¢) ‡¢â“‰ª„πÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê „π√–À«à“ßæ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ-µ° À√◊Õ„π‡«≈“
∑”°“√ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡ À√◊Õ¥ŸÀ≈—°∞“π
(§) ·π–π”„ÀâºŸâª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘Ëπ
(ß) ¬÷¥ À√◊Õ Õ“¬—¥ ‘Ëß¢Õß„¥Ê ∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π§¥’ À√◊Õ
∑”≈“¬„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ
(®) ‡°Á∫À√◊Õπ” ‘π§â“À√◊Õ ‘Ëß¢Õß„¥Ê ∑’Ë ß —¬À√◊ÕÕ“®°àÕ‡Àµÿ√”§“≠„π
ª√‘¡“≥∑’Ë ¡§«√‚¥¬‰¡àµâÕß„™â√“§“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„π°“√µ√«® Õ∫
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พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้“า∑’ทีÀË ่ข≈—องเจ้
าพนั“กæπ—
งานท้
องถิÕ่นß∂‘เจ้πË าพนั
·ºπ¿Ÿ¡‘ ·แสดงอำ
¥ßÕ”π“®Àπâ
°¢Õß‡®â
°ß“π∑â
‡®â“กæπ—งานสาธารณสุ
°ß“π “∏“√≥ข ¢ÿ
·≈–ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âß�Õ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

˘. §≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ ‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’
À√◊Õ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫π—Èπ ¡—°®–„Àâ‡ªìπÕ”π“®¢Õß‡®â“æπ—°ß“πµ”√«® ·µà‚¥¬∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı µâÕß°“√„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–
√«¥‡√Á«¢÷Èπ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’¢÷Èπ‡ªìπ°“√‡©æ“–
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ¯ı ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’¢÷Èπ
∑—Èß„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–„πµà“ß®—ßÀ«—¥ √«¡∑—Èß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ
ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
§¥’µà“ßÊ ¥—ßπ’È
æ◊Èπ∑’Ë
Ò.‡¢µ°√ÿß‡∑æ
¡À“π§√

§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’ Õ”π“®°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’
Ò. ª√–°Õ∫¥â«¬
Ò.‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫‰¥â„π
- ºŸâ·∑π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ∑ÿ°§«“¡º‘¥ µ“¡ æ.√.∫.
- ºŸâ·∑π ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ π’È ∂â“‡ÀÁπ«à“ºŸâµâÕßÀ“
- ºŸâ·∑π ”π—°ß“πµ”√«® ‰¡à§«√‰¥â√—∫‚∑…∂÷ß®”§ÿ°
·Ààß™“µ‘
À√◊Õ‰¡à§«√∂Ÿ°øÑÕß√âÕß
Ú. ‡¢µ®—ßÀ«—¥µà“ßÊ Ú. ª√–°Õ∫¥â«¬
Ú. ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ Ò
- ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
- Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥
- ºŸâ∫—ß§—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√
®—ßÀ«—¥
Û.‡¢µ√“™°“√ à«π Û. ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ Û. ‡©æ“–§«“¡º‘¥∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫
∑âÕß∂‘Ëπµà“ßÊ
ºŸâ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°
∂“π‡¥’¬« À√◊Õ¡’‚∑…®”§ÿ°
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË ‡¥◊Õπ/ª√—∫‰¡à‡°‘π
Õßæ—π∫“∑/∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
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๓๒

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
(©∫—
∫
·°â
‰
¢‡æ‘
¡
Ë
‡µ‘
¡
æ.».
Úıı)
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
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๓๓
33

พระราชบั
ขÿ¢พ.ศ.
æ√–√“™∫—
æ√–√“™∫—
≠≠—µญ‘°≠ญั“√≠—ตµิก“∏“√≥
‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.».
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı
ÚıÛı

า√âงอำ
นาจหน้
าที“∑’่ในการดำ
นการให้
ป็น‡ªìไปตาม
๓Û โครงสร้
∫∑∑’Ë บทที
Û∫∑∑’่ Ë ‚§√ß
‚§√ß
√â“âßÕ”π“®Àπâ
“âß�Õ”π“®Àπâ
“∑’Ë „π°“√¥”‡π‘
Ë „π°“√¥”‡π‘
π�เนิ°“√„Àâ
π°“√„Àâ
‡ªìπเ‰ªµ“¡
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Ò. ผูºŸป้ âªระกอบกิ
√–°Õ∫°“√/‡Õ°™π/ª√–™“™π
๑๐.
จการ/เอกชน/ประชาชน ‡π◊ËÕß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√ “∏“√≥ Ò.
ÿ¢ æ.».
ÚıÛı ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬¡À“™π ‡π◊
‚¥¬∑—
Ë«‰ª¡—°®–„ÀâÕ≠”π“®
ºŸâª√–°Õ∫°“√/‡Õ°™π/ª√–™“™π
ËÕß®“°æ√–√“™∫—
≠—µ‘
·°à‡®â““∏“√≥
Àπâ“∑’¢Ë Õß√—
∞„π°“√§«∫§ÿ
∫¥Ÿ·≈„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
°“√
ÿ¢ æ.».
ÚıÛı ¡‡ªì°”°—
π°ÆÀ¡“¬¡À“™π
‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°·≈–ª√–™“™π
®–„ÀâÕ”π“®
เอกชน
จการมีÀ¡หπâ°”°—
น้“∑’าทีË∑∫่ท’Ë®¥Ÿี่จ–µâ
งปฏิ
บ—µัต‘µิต“¡°ÆÀ¡“¬
ามกฎหมาย·≈–ª√–™“™π
แต่อÕย่¬àา“งไร
‡Õ°™π
ºŸ้ปâªระกอบกิ
√–°Õ∫°“√¡’
ÕอßªØ‘
·µà
ß‰√
·°à
‡®â“ÀπâหรืÀ√◊
“∑’อ¢ËÕผูÕß√—
∞„π°“√§«∫§ÿ
·ะต้
≈„Àâ
‡ªìπ∫‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
°Áµ“¡‡æ◊ËÕÀ√◊„ÀâÕ‡ºŸ°‘âª¥√–°Õ∫°“√¡’
§«“¡‡ªìπ∏√√¡·°à
ß°—π¡‘„Àâ‡®â“æπ—
‡Õ°™π
Àπâ“∑’ªË∑√–™“™π
’Ë®–µâÕßªØ‘·≈–ªÑ
∫—µ‘µÕ“¡°ÆÀ¡“¬
·µà°Õß“π„™â
¬à“ß‰√
À√◊Õ‰¡à‡πªì∏√√¡·°à
π∏√√¡ æ√–√“™∫—
µ‘°“√Õß°—“∏“√≥
°ÁÕ”π“®‚¥¬¡‘
µ“¡‡æ◊ËÕ„Àâ™‡°‘Õ∫¥§«“¡‡ªì
ª√–™“™π≠≠—·≈–ªÑ
π¡‘„Àâ‡ÿ¢®â“æ.».
æπ—°ÚıÛı
ß“π„™â
®÷ß∫—≠≠—µ‘„Àâ™¡Õ∫’À¡«¥
“¥â«¬°“√Õÿ
∑∏√≥å
â„¥‡¡◊ËÕÚıÛı
‰¥â√—∫
Õ”π“®‚¥¬¡‘
À√◊Õ‰¡àÒÙ‡ªìπ«à∏√√¡
æ√–√“™∫—
≠≠—‚¥¬°”Àπ¥„Àâ
µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ºŸæ.».
ß“π∑âÒÙ
Õß∂‘Ëπ«à“À√◊
‡®â“æπ—∑°∏√≥å
ß“π “∏“√≥
ÿ¢ „π‡√◊ËÕºŸßµàâ„¥‡¡◊
“ßÊËÕ∑’‰¥âË√√–∫ÿ—∫
®÷§”ß∫——Ëß≠®“°‡®â
≠—µ‘„Àâ“æπ—
¡’À°¡«¥
¥â«Õ¬°“√Õÿ
‚¥¬°”Àπ¥„Àâ
‰«â„π¡“µ√“
ˆˆ°·≈–‰¡à
Õÿ∑∏√≥å
µàÕ√—∞ÿ¢¡πµ√’
°“√°√–∑√«ß
§”
—Ëß®“°‡®â“æπ—
ß“π∑âÕæß∂‘Õ„®§”
Ëπ À√◊Õ—Ëß‡®â“¡’æπ—‘∑°∏‘ß“π
“∏“√≥
„π‡√◊«ËÕà“ßµà
“ßÊ ∑’Ë√–∫ÿ
«—π π——Ëß∫¡’·µà«‘∑—π∏‘∑√“∫§”
Ëß°“√Õÿ«∑à“°“√°√–∑√«ß
∏√≥å¥—ß°≈à“«
‰«â“∏“√≥
„π¡“µ√“ÿ¢‰¥âˆˆ¿“¬„π
·≈–‰¡àÛ
æÕ„®§”
Õÿ∑∏√≥åµàÕ—Ëß√—∞´÷¡πµ√’
‰¡à“∏“√≥
‡ªìπ‡Àµÿÿ¢∑‰¥âÿ‡≈“°“√∫—
∫µ“¡§”
‡«âπ«·µà
√—∞¡πµ√’—Ëßœ ´÷®–‡ÀÁ
π ∑¡§«√„Àâ
¿“¬„πß§—Û
«—π π——Ëß∫·µà
—π∑√“∫§”
Ëß°“√Õÿ
∏√≥å¥—ß¡°≈à’°““√«
∑ÿ‡≈“°“√∫—
µ“¡§”ß§——Ëß∫π—µ“¡§”
Èπ‰«â™—Ë«§√“«
ˆˆ «√√§
Õß)π ·≈–¡“µ√“
‰¡à
‡ªìπ‡Àµÿß∑§—ÿ‡∫≈“°“√∫—
—Ëß ‡«â(¡“µ√“
π·µà√—∞¡πµ√’
œ ®–‡ÀÁ
¡§«√„Àâ¡’°ˆ˜
“√
∏√≥åπ—Èπˆˆ‚¥¬‰¡à
™â“ ·≈–¡“µ√“
·≈–§” —Ëß¢Õß
∑ÿ°”Àπ¥„Àâ
‡≈“°“√∫—ß√§——∞∫¡πµ√’
µ“¡§”œ —Ëßµâπ—ÕÈπßæ‘
‰«â®™—Ë«“√≥“Õÿ
§√“« ∑(¡“µ√“
«√√§™—°Õß)
ˆ˜
√—∞¡πµ√’„Àâ√‡—∞ªì¡πµ√’
π∑’Ë ÿ¥œ´÷ËßµâÀ¡“¬§«“¡«à
“ ‡¡◊
ËÕ√—∞¡πµ√’
œ «‘π™‘®—°©—™â¬“µ—¥·≈–§”
‘π·≈â« —Ëß∂◊¢Õß
Õ«à“
°”Àπ¥„Àâ
Õßæ‘®“√≥“Õÿ
∑∏√≥å
π—Èπ‚¥¬‰¡à
°“√ „Àâ‘Èπ‡ªìÿ¥π°“√‚µâ
ß√–À«à“ß√—∞“°—∫‡¡◊‡Õ°™π
√—‡ªì∞π¡πµ√’
∑’Ë ÿ¥ ´÷·Ëß¬âÀ¡“¬§«“¡«à
ËÕ√—∞¡πµ√’‚¥¬°“√«‘
œ «‘π‘®©—π¬‘µ—®©—¥¬‘π¢ÕßºŸ
·≈â«â∫∂◊—ßÕ§—«à∫“
บั∫—‡ªìญ
ชาสู
ฉะนั
จึ¡‘ง‰มิ¥âไµด้“¥— ß√—
ตัด∞∑‘ สิ°—∏‘ท∫‡Õ°™π∑’
ธิ‡Õ°™π
เอกชนที
องขอความเป็
นธรรมจาก
≠π™“
π—นัπÈ ้น©–π—
®Ë –√â่จ‚¥¬°“√«‘
Õะร้ß¢Õ§«“¡‡ªì
°“√ßŸ งสุ‘Èπ¥ÿ ด‡∑àเท่ÿ¥“า°“√‚µâ
·πÈ ¬â®÷้นßß√–À«à
π‘®©—π¬∏√√¡®“°»“≈
¢ÕßºŸ
â∫—ß§—∫
ศาลปกครอง
ย่ πÈ งั ®÷ไม่ß¡‘พ‰อใจหรื
ว่าคำÕ�วิ‡ÀÁน®Ë จิ π–√âฉั«àÕย“ß¢Õ§«“¡‡ªì
ของรั
ไม่∞เป็¡πµ√’
นธรรมœ
∂‘µ™“¬å¬ßŸ ÿµ‘∏¥ÿ √√¡
‡Õ°™π∑’
Ë¬¥â—ßµ‰¡à¥— æอ∑‘ เห็
Õ„®À√◊
§”«‘πฐ‘®มนตรี
©—¬¢Õß√—
∫—≠
‡∑àเอกชนที
“π—πÈ ©–π—
∏‘‡นÕ°™π∑’
πฯ∏√√¡®“°»“≈
ก็‰¡àส∂‘‡ามารถฟ้
งร้
งต่‡Õ°™π∑’
อศาลปกครองได้
ภายใน
๙๐π«àวั“น§”«‘
นับπแต่‘®µ©—ว‘∏ัน¬√√¡
ที¢Õß√—
่ได้รับ∞ทราบคำ
°Á อ“¡“√∂øÑ
Õß√âÕË¬ßµà
µ“¡°√–∫«π°“√¬ÿ
µªìπ¬å∏√√¡
¬ÿµ‘∏อ√√¡
—ß‰¡àÕ»“≈‰¥â
æÕ„®À√◊
Õ‡ÀÁ
¡πµ√’œ�
วิ‰¡àน‡ิจªìฉัπย∏√√¡
อุทธรณ์
‡√◊°ÁËÕß∑’
Ë “¡“√∂Õÿ
∏√≥å
‰¥âµ“¡¡“µ√“
ˆˆ ‰¥â·°à µ‘∏√√¡
“¡“√∂øÑ
Õß√âÕ∑ßµà
Õ»“≈‰¥â
µ“¡°√–∫«π°“√¬ÿ
¢Õß‡®â“∑æπ—
°ß“π∑â
Õß∂‘Ëπ ˆˆ ‰¥â·°à
‡√◊- ËÕ§”
ß∑’Ë —Ëß“¡“√∂Õÿ
∏√≥å
‰¥âµ“¡¡“µ√“
‡√◊ËÕß—Ëß¢Õß‡®â
ÿ¢≈—°“…≥–Õ“§“√
ÚÒ, ¡“µ√“ ÚÚ
-ë §”
æπ—°ß“π∑âÕµ“¡¡“µ√“
ß∂‘Ëπ
”§“≠ µ“¡¡“µ√“
¡“µ√“ Ú¯
ë ‡√◊ËÕß ‡Àµÿ
ÿ¢≈—°√…≥–Õ“§“√
µ“¡¡“µ√“Ú˜ÚÒ,«√√§
¡“µ√“Ò,ÚÚ
ë ‡√◊«√√§
ËÕß Ò,
‡ÀµÿÛ√”§“≠ µ“¡¡“µ√“ Ú˜ «√√§
วรรคหนึÒ,่ง, ¡“µ√“
มาตรา Ú¯
๒๘
«√√§ Ò, ่งÛ, วรรคสาม
วรรคหนึ

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

�นาจหน้า“ที∑’่ใË นการดำ
�เนินการให้
บทที
∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß √âา“งอำâßÕ”π“®Àπâ
„π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâเป็‡นªìไปตาม
π‰ªµ“¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ë ‡√◊ËÕß §” —Ëß„Àâ·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß/ —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√ µ“¡¡“µ√“ Ùı
ë ‡√◊ËÕß §” —Ëß„Àâ°“√·®âß‡ªìπÕ—π ‘Èπº≈ µ“¡¡“µ√“ Ù¯ วรรคห้
«√√§ ıา
ë ‡√◊ËÕß §” —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√ À√◊ÕÀâ“¡¥”‡π‘π°‘®°“√ °√≥’‰¡à·®âß
µ“¡¡“µ√“ ıÚ
ë ‡√◊ËÕß §” —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√ °√≥’‰¡à‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡µ‘¥µàÕ°—π
‡°‘π°«à“ Ú §√—Èßµ“¡¡“µ√“ ˆı วรรคสอง
«√√§ Ú
ë ‡√◊ËÕß §” —Ëß‰¡àÕÕ°/‰¡àµàÕÕ“¬ÿ „∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
°“√·®âß À√◊Õ§” —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
- §” ß—Ë ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ °√≥’ÕÕ°§” ß—Ë µ“¡¡“µ√“ Ùˆ
«√√§ Ú
วรรคสอง
®“°∫∑∫“∑Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı
°√À√◊กรหรื
ÕÀπàอ«หน่
¬ß“π√“™°“√µà
“ßÊ ∑’างๆ
‰Ë ¥â°≈àที“่ไ«¡“·≈â
«¢â“ßµâπว
๒๕๓๕ ¢Õß∫ÿ
ของบุ§§≈
คคลÀ√◊ÕหรืÕß§åอองค์
วยงานราชการต่
ด้กล่าวมาแล้
Õ“®®–
ª‡ªìπ·ºπ¿Ÿ
‚§√ß ม√âิโ“ครงสร้
ß Õ”π“®
—¡æ—π∏å√ม–À«à
§§≈
ข้างต้น √ÿอาจจะสรุ
ปเป็¡น‘แผนภู
าง อำ·≈–§«“¡
�นาจ และความสั
พันธ์“ß∫ÿ
ระหว่
าง
Õß§å
°√·≈–Àπà
«¬ß“π‰¥âวยงานได้
¥—ßπ’È ดังนี้
บุคคล
องค์กรและหน่
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æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‰

§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢

¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å

Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬ (‡≈¢“πÿ°“√)
·µàßµ—Èß

·µàßµ—Èß

‰

-- π—∫ πÿπ
-- Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈

§≥–Õπÿ°√√¡°“√

‰

‰

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

‰

·µàßµ—Èß

-- ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ
-- ÕÕ°§” —Ëß
-- Õπÿ≠“µ/‰¡àÕπÿ≠“µ
-- ·≈–Õ◊ËπÊ

‰

‰

ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß
-- µ√«®µ√“
-- ·π–π”

-- µ√«®µ√“
-- ·π–π”
-- ÕÕ°§” —Ëß
°√≥’®”‡ªìπ
‰

‰

‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢

‰

‰

ÕÕ°§” —Ëß„Àâ·°â‰¢
°√≥’√â“¬·√ß·≈–µâÕß·°â‰¢‡√àß¥à«π

·®âß

ºŸâª√–°Õ∫°“√/‡Õ°™π/ª√–™“™π
‰

∂â“¬—ßΩÉ“Ωóπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‰

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—∫
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‰

‰

§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ/ºŸâ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

¥”‡π‘π§¥’∑“ß»“≈

พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı

‰

‰

-- „Àâ§”·π–π” ¡Õ∫À¡“¬
-- „Àâ§«“¡‡ÀÁπ

นาจหน้าที“∑’่ในการดำ
�เนินการให้
เป็น‡ªìไปตาม
บทที∫∑∑’่ Ë ๓Û โครงสร้
‚§√ß า√âงอำ
“âß�Õ”π“®Àπâ
Ë „π°“√¥”‡π‘
π°“√„Àâ
π‰ªµ“¡

√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ÕÕ°

‰

°Æ°√–∑√«ß
ª√–°“»°√–∑√«ß

æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

∫∑∑’Ë Ù

“√∫—≠≠—µ‘¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘œ
∫∑π’È ® –‰¥â ° ≈à “ «∂÷ ß ‡ªÑ “ À¡“¬·≈–«— µ ∂ÿ ª √– ß§å ¢Õ∫‡¢µÀ√◊ Õ
§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡ªí≠À“¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡°”°—∫¥Ÿ·≈
µ≈Õ¥®π«‘∏’°“√·≈–¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈„π·µà≈–‡√◊ËÕß ´÷Ëß®–
¢ÕÕ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‡ªÑ“À¡“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı*

‡¡◊ÕË «‘‡§√“–Àå‡π◊ÕÈ À“¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı
ª√–°Õ∫°—∫‡®µπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬°ÁÕ“®®– √ÿª ‡ªÑ
À¡“¬ ·≈–
ß§å
เป้“าหมาย
และ «—วัµต∂ÿถุªป√–ระสงค์
¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ‰¥â¥—ßπ’È
‡ªÑ“À¡“¬ = ‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õßª√–™“™π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
«—µ∂ÿª√– ß§å = ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫
การดำ
�รงชีæพของประชาชน
°“√¥”√ß™’
¢Õßª√–™“™π
´÷ËßæÕ®–·¬°Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‡ªÑ“À¡“¬‰¥â¥—ß·ºπ¿Ÿ¡‘ µàÕ‰ªπ’È

*

·π«§«“¡§‘¥‡√◊ËÕßπ’È‰¥â√—∫¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ®“° π“¬·æ∑¬å≥√ß§å»—°¥‘Ï Õ—ß§– ÿ«æ≈“ Õ∏‘∫¥’
°√¡Õπ“¡—¬
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

----------

----------

----------

‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ
®“°‡®µπ“√¡≥åของพระราชบั
¢Õß æ√∫. ญ°“√
ÿ¢ æ.».
จากเจตนารมณ์
ญัติก“∏“√≥
ารสาธารณสุ
ข พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕∑’Ë
ทีµâ่Õตß°“√§ÿ
้องการคุâ¡้§√Õß„Àâ
มครองให้ªป√–™“™π
ระชาชน ´÷ซึËß่ง„π∑’
ในทีËπ่น’ÈÀี้ห¡“¬∂÷
มายถึßง ™ÿชุ¡ม™π
ชน (Public)
(Public) °≈ÿ
กลุà¡่ม         
√–°Õ∫°“√(Business
(Business
operators)
à ¡ §πß“π/ºŸ
Ø‘ ∫— µ‘ ß “π
ผูºŸป้ â ªระกอบการ
operators)
และกลุม่ ·≈–°≈ÿ
คนงาน/ผู
ป้ ฏิบตั งิ าน â ª(Workers)
(Workers)
‰¥âÕ¬Ÿà„π ç ¿“«–§«“¡‡ªì
πÕ¬Ÿà∑บ’Ë‡À¡“–
¡°—∫พ°“√¥”√ß™’
é ´÷Ëß°Á§◊Õ่
ได้
อยู่ใน “สภาวะความเป็
นอยู่ที่เหมาะสมกั
การดำ�รงชี
”  ซึ่งก็คือæ  สภาวะที
¿“«–∑’
Ë ¡¥ÿ≈¬åป¢ระกอบ
ÕßÕß§åª√–°Õ∫
Û ª√–°“√
‘Ëß·«¥≈â
สมดุ
ลขององค์
๓ ประการ
คือ §◊สิÕ่งแวดล้
อมÕ¡ (Environment)
æƒµ‘ก°√√¡
ß‘Ë ∑’∑Ë ่ง”„Àâ
‰¡à«“à ®–‡ªìไม่πว‡™◊่าจะเป็
ÕÈ ®ÿ≈π‘ น∑√’เชื¬้อå
พฤติ
รรม (Behavior)
(Behavior)·≈–และสิ
ที่ท‡ำ�°‘ให้¥‚√§
เกิด(Agent)
โรค (Agent)
’Ë ‡ ªì π æ‘ …ที่เป็´÷นË ßพิ¥ÿษ≈ ¬¿“æ∑’
Ë ‡ À¡“–่เหมาะสมขององค์
¡ ¢ÕßÕß§å ªป√–°Õ∫∑—
จุÀ√◊ลินÕทรี“√‡§¡’
ย์ หรือ∑สารเคมี
ซึ่งดุลยภาพที
ระกอบทัÈ ß้ง Û๓
ª√–°“√π’จ้ ®È ะส่
– งßà ผลในทางที
º≈„π∑“ß∑’เ่ ป็‡Ë ªìนπคุ§ÿณ≥ต่µàอÕชีว™’ติ«µ‘ มนุ¡πÿษ…ย์¬åกล่
°≈àา“วคื
«§◊อÕ ®–จะส่ßà ง‡เสริ√‘¡ม·≈–ªÑ
ประการนี
และป้Õอß°—
งกัπน
„Àâม¡นุπÿษ…ย์¬åม¡ี’สÿ¢ุข¿“æ
À¡“¬∂÷งß คุ§ÿณ≥ภาพที
¿“æ∑’่ดË¥ีท’∑ั้ง—Èßทางร่
∑“ß√àา“งกาย
ß°“¬
ให้
ภาพ (Health) ที∑’่ดË¥ี ’ (ซึ(´÷่งËßหมายถึ
…≥–¢Õß°“√¡’ร√า่ “à งกายแข็
ß°“¬·¢Áงßแรงไม่
·√ß‰¡àเป็‡ªìนπโรค
‚√§ ¡’มี§ค«“¡ª≈Õ¥¿—
(Physical) „π¡’
ในลั≈ก°— ษณะของการมี
วามปลอดภั¬ย·≈–
และ
§«“¡ –¥«° ∫“¬„π°“√¥”‡π‘
∑“ß¥âา“นจิ
π®‘ตµใจ„® (Mental) „π≈—
ความสะดวกสบายในการดำ
�เนินπชี™’ว«ติ µ‘ เป็‡ªìนπต้µâนπ ทางด้
ในลั°ก…≥–
ษณะ
¢Õß§«“¡¡—่นËπใจ
„® §«“¡æ÷
∫“¬„®‰¡àµตâÕ้อßÀ«“¥√–·«ßµà
ของความมั
ความพึßงæÕ„®·≈–
พอใจและสบายใจไม่
งหวาดระแวงต่ÕอÕ—อัπนµ√“¬®“°
ตรายจาก
·«¥≈âอÕม¡ สิ‘πน§âค้“าº≈‘
สิ่ง‘Ëßแวดล้
ผลิµต¿—ภั≥ณ±åฑ์Àห√◊รืÕอÕ“À“√
อาหาร À√◊
หรืÕอ®“°°“√„™â
จากการใช้∫บ√‘ริ°ก“√„π°‘
ารในกิ®จ°“√µà
การต่“าßÊ
งๆ
∑“ß¥âา“นสั
π ง—ßคม
§¡ (Social) „π≈—
ทางด้
ในลั°ก…≥–¢Õß°“√Õ¬Ÿ
ษณะของการอยูà√่รà«่ว¡°—
มกัπนÕ¬à
อย่“าß‡ªì
งเป็นπสุขÿ¢ ‰¡à
ไม่√รÿ°ุก≈Èล้”ำ�À√◊
หรืÕอ
≈–‡¡‘ด¥สิท‘∑ธิ∏‘ซ´ึ่ง÷Ëßกั°—นπและกั
·≈–°—นπและอยู
·≈–Õ¬Ÿ่ใà„นขนบธรรมเนี
π¢π∫∏√√¡‡π’ย¬มประเพณี
¡ª√–‡æ≥’อÕัน—πดี¥’งßาม
“¡ เป็‡ªìนπต้µâนπ))
ละเมิ
๓๗
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-----

-----

§ÿâ¡§√Õßª√–™“™π
™ÿ¡™π ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√ §πß“π/ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π
¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ °“√Õπ“¡—¬
°“√Õ“™’« °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈
Õπ“¡—¬
Õ“À“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

‡ªÑ“À¡“¬

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∑—Èßπ’È‡æ√“–Õß§åª√–°Õ∫∑—Èß Û ª√–°“√¥—ß°≈à“« ‡ªìπ ‘Ëß∑’ËªØ‘‡ ∏
‰¡à‰¥â ·µà°≈—∫¥”√ßÕ¬Ÿà§«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µà“ßÊ „π™’«‘µª√–®”«—π¢Õß
¡πÿ…¬å‡√“°≈à“«§◊Õ π—∫µ—Èß·µàµ◊ËππÕπ ‡¢â“ â«¡ Õ“∫πÈ” ≈â“ßÀπâ“ ÀÿßÀ“Õ“À“√
∑”¡“À“°‘π µ≈Õ¥®πæ—°ºàÕπ πÕπÀ≈—∫ œ≈œ „π∑ÿ°°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘π‰ª
≈â«π·µà‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ËµâÕß„™â ‘Èπ‡ª≈◊Õß‰ª ‰¡à«à“®–‡ªìπ¥‘π πÈ” ≈¡ ‰ø
À√◊Õ∑√—æ¬“°√Õ◊πË Ê ·≈â«°‘®°√√¡π—πÈ °Á°Õà „Àâ‡°‘¥º≈‘µº≈∑—ßÈ ∑’‡Ë ªìπ¢Õß¥’ ·≈–∑’‡Ë ªìπ
¢Õß‡ ’¬À√◊Õ¡≈æ‘…ÕÕ°¡“‰¡à«à“®–‡ªìπ¢Õß‡ ’¬ (Õÿ®®“√– ªí “«–) ¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬
πÈ”‡ ’¬ πÈ”∑‘Èß ΩÿÉπ ‡¢¡à“ ‡∂â“ §«—π ‡ªìπµâπ ´÷Ëß ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß
„¥°Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫Õß§åª√–°Õ∫¥â“πæƒµ‘°√√¡¢Õß¡πÿ…¬å‡ªìπ ”§—≠ ·≈–‡¡◊ËÕ°≈à“«
”À√—∫°‘®°√√¡¢π“¥„À≠à∑’Ë ≈—∫´—∫´âÕπ¡“°¢÷Èπ ‡™àπ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
ª√–‡¿∑µà“ßÊ √«¡∑—ßÈ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈â« °Á¬ß‘Ë ‡¥àπ™—¥«à“°‘®°“√‡À≈à“π—πÈ µâÕß„™â
«—µ∂ÿ¥‘∫À√◊Õ∑√—æ¬“°√·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®”π«π¡“° ‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√º≈‘µ ‡æ◊ËÕ
„Àâ‰¥âº≈‘µ¿—≥±åµà“ßÊ ∑’Ëπ”‰ª„™âª√–‚¬™πå ·µà¢≥–‡¥’¬«°—π °Á‡°‘¥¡≈æ‘…À√◊Õ
¢Õß‡ ’¬∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”√ß™’æ¢Õß¡πÿ…¬å¡“°¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ´÷Ëß
ความรุ
แรงของผลกระทบจะมากจะน้
§«“¡√ÿπน·√ß¢Õßº≈°√–∑∫®–¡“°
®–πâอÕยก็
¬°Áข¢ึ้น÷Èπอยู
Õ¬Ÿ่กà°ับ—∫เทคโนโลยี
‡∑§‚π‚≈¬’แ·ละพฤติ
≈–æƒµ‘ก°รรม
√√¡
¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π„™â‡∑§‚π‚≈¬’π—ÈπÊ
กล่“า«‰¥â
วได้ว«่าà“ ¥ÿดุ≈ล¬¿“æ∑’
ยภาพทีË‡่เÀ¡“–
หมาะสมขององค์
ประการ
®÷จึßง°≈à
¡ ¢ÕßÕß§åปªระกอบทั
√–°Õ∫∑—้งÈß ๓Û ª√–°“√
°Á§◊Õ °“√√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡∑’Ë‰¡à‡ªìπ°“√∑”≈“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–
„™â«‘∏’°“√À√◊Õ‡∑§‚π‚≈¬’Ë„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡À√◊Õ¥”‡π‘π°“√º≈‘µ ∑’Ë “¡“√∂„Àâ
º≈º≈‘µ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á “¡“√∂§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ¢Õß‡ ’¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“«–∑’Ë‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ®–‚¥¬«‘∏’°“√∫”∫—¥À√◊Õ°”®—¥ À√◊Õ
∑”≈“¬ œ≈œ ´÷Ëßæƒµ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π∑ÿ°Ê ¢—ÈπµÕπµâÕß‡ªìπ‰ª
µ“¡À≈—°‡°≥±åÀ√◊Õ¡“µ√°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â¥â«¬
๓๘
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

· ¥ß¥ÿ≈¬¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫ Û ª√–°“√

æƒµ‘°√√¡
¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ ç ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æé
À√◊Õ ç‡°‘¥¥ÿ≈¬¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫∑—Èß Û ª√–°“√é ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ
®÷ß®”‡ªìπµâÕß„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ ∑“ß¥â“π«‘™“°“√ (Technical know-how) ∑’Ë‡°’Ë¬«
°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Ë„π∑“ß°√–∫«π°“√º≈‘µ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√§«∫§ÿ¡¢Õß‡ ’¬
“มาตรฐาน
À√◊Õ¡≈æ‘…∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ®“°°√–∫«π°“√º≈‘µπ—πÈ ´÷ßË µâÕß “¡“√∂ √ÿª‡ªìπ ç¡“µ√∞“π
หลั
À≈—ก°เกณฑ์
‡°≥±åแ·ละวิ
≈–«‘ธ∏ีก’°าร”
“√é ‡æ◊Ë Õ„™â ‡ ªì π‡°≥±å „π°“√§«∫§ÿ ¡ ·≈–µ√«® Õ∫«à“
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°‘®°√√¡π—ÈπÊ ®–‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥ ¿“«–∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬À√◊Õ
‡ªìπæ‘… À√◊Õ¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”√ß™’æ¢Õß¡πÿ…¬å ´÷Ëß°√≥’π’È‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“
„π·ßà¡ÿ¡‡™‘ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡¡◊ËÕ°≈à“«„π·ßà¡ÿ¡∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ ‡√“§ß¬Õ¡√—∫°—π«à“°“√∑’Ë¡πÿ…¬å
µâÕßÕ¬Ÿà√à«¡°—π‡ªìπ —ß§¡ ®”‡ªìπµâÕß¡’°Æ °µ‘°“ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫ ÿ¢‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß
—ß§¡ ‚¥¬‡©æ“– —ß§¡∑’Ëæ—≤π“®“°™ÿ¡™π™π∫∑‡ªìπ —ß§¡‡¡◊Õß∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π
Õ¬à“ßÀπ“·πàπ À√◊Õ®“° —ß§¡‡°…µ√°√√¡ ‡ªìπ —ß§¡Õÿµ “À°√√¡ ´÷Ëß®–¡’
§«“¡À≈“°À≈“¬„π°“√¥”‡π‘π«‘∂’™’«‘µ °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√ª√–‡¿∑µà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‚Õ°“ ∑’Ë®–°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¥â“π “∏“√≥ ÿ¢
‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ™ÿ¡™π ª√–™“™πÀ√◊Õ·¡â·µà§πß“π·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√®÷ß‡ªìπ
๓๙
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‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ
‡°‘¥‚√§

‘Ëß·«¥≈âÕ¡

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

·ºπ¿Ÿ¡‘

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

‡√◊ÕË ß∑’ÀË ≈’°‡≈’¬Ë ß‰¡à‰¥â ß— §¡®÷ß®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥°µ‘°“∑“ß ß— §¡¢÷πÈ ´÷ßË ‡√“‡√’¬°«à“
ç°ÆÀ¡“¬é ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√§«∫§ÿ¡„Àâ —ß§¡Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ ÿ¢ ¥—ßπ—Èπ
ç¡“µ√∞“π À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√é ∑“ß«‘™“°“√∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ ®÷ßµâÕßª√—∫„Àâ‡ªìπ
ç¢â
“ข้อÕกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
�หนดของท้อÕß∂‘
งถิπË ่นÀ√◊
หรืÕอ√–‡∫’
ระเบี¬ย∫¢â
บข้Õอ∫—บัßง§—คั∫บé” (Provision/Regulation) ‡æ◊ÕË „Àâ
‡°‘¥°“√∫—ß§—∫„ÀâºŸâª√–°Õ∫°“√À√◊Õ§πß“πÀ√◊Õª√–™“™πªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥
π—ÈπÊ ´÷Ëß®– àßº≈„Àâ ç ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æé ¢Õß
—ß§¡‡ªìπ®√‘ß¢÷Èπ‰¥â„π∑’Ë ÿ¥

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

๔๐
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ßÕß§åª√–°Õ∫·≈–§«“¡ ¡— æ—π∏å¢Õß ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿ∑à ‡’Ë À¡“– ¡
°—∫°“√¥”√ß™’æ °—∫°ÆÀ¡“¬
—ß§¡

™ÿ¡™π

§πß“π

---

æƒµ‘°√√¡

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

---

---

---

¡“µ√∞“π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√

°ÆÀ¡“¬
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ/√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫

๔๑
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---

‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ
‡°‘¥‚√§

‘Ëß·«¥≈âÕ¡

-----------

-----------

---------------------------------
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ºŸâª√–°Õ∫°“√

ÿ¢¿“æ

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

----

ª√–™“™π

®‘µ„®

----

√à“ß°“¬

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢Õ∫‡¢µ·≈–§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
®“°∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
„πÀ¡«¥ Û ∂÷ßÀ¡«¥ ˘ ‰¥â∫—≠≠—µ‘‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë
µâÕß§«∫§ÿ¡·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈ ´÷Ëß‰¥â·°à
หมวด
ดการสิ
ปฏิ°กŸ≈ูล·≈–¡Ÿ
และมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
À¡«¥ Û๓ «àว่“า¥âด้«ว¬ยเรื‡√◊่อËÕงß การจั
°“√°”®—
¥ ‘Ëß่งªØ‘
หมวด
À¡«¥ Ù๔ «àว่“า¥âด้«ว¬ยเรื‡√◊่อËÕงß สุขÿ¢ลั≈—ก°ษณะของอาคาร
…≥–¢ÕßÕ“§“√
หมวด
คาญ
À¡«¥ ı๕ «àว่“า¥âด้«ว¬ยเรื‡√◊่อËÕงß เหตุ
‡Àµÿร√ำ�”§“≠
หมวด
À¡«¥ ˆ๖ «àว่“า¥âด้«ว¬ยเรื‡√◊่อËÕงß การควบคุ
°“√§«∫§ÿม¡การเลี
°“√‡≈’้ยÈ¬งหรื
ßÀ√◊อÕปล่
ª≈àอÕยสั
¬ ต—µว์«å
หมวด
À¡«¥ ˜๗ «àว่“า¥âด้«ว¬ยเรื‡√◊่อËÕงß กิ°‘จ®การที
°“√∑’่เË‡ป็ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ
หมวด
่จำ�หน่
ายอาหารและสถานที
่ Ë
À¡«¥ ๘¯ ว่«àา“ด้¥âว«ยเรื
¬ ่อ‡√◊งËÕßตลาด
µ≈“¥สถานที
∂“π∑’
Ë®”Àπà
“¬Õ“À“√·≈– ∂“π∑’
– ¡Õ“À“√
À¡«¥ ˘ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß °“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
จะเห็
กฎหมายดั
าวครอบคลุ
่องเกีË¬«°—
่ยวกั∫บ°“√§«∫§ÿ
การจัดการ
®–‡ÀÁนπได้
‰¥âว«่าà“ °ÆÀ¡“¬¥—
ß°≈àงกล่
“«§√Õ∫§≈ÿ
¡ ‡√◊มเรืËÕß‡°’
¡
มู°”®—
ลฝอย
กูล สุ‘ËßขªØ‘
ลัก°ษณะอาคาร
และเหตุเดือ·≈–‡Àµÿ
ดร้อนรำ�‡คาญที
ดจากการ
¥¢¬–¡Ÿสิ่ง≈ปฏิ
ΩÕ¬
Ÿ≈ ÿ¢≈—°…≥–Õ“§“√
¥◊Õ¥√â่เÕกิπ√”§“≠
ประกอบกิ
จกรรมทุกชนิ®ด°√√¡∑ÿทั°้ง™π‘
ที่เ¥ป็น∑—การประกอบกิ
จการต่า®งๆ
่เป็น
∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘
Èß∑’Ë‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√µàและที
“ßÊ ·≈–
กิ∑’จË‡ªìกรรมประจำ
�วันในครอบครั
ว เช่น« ‡™àการเผามู
ลฝอยในบริเ‡วณบ้
การหุßงµâต้¡ม
π°‘®°√√¡ª√–®”«—
π„π§√Õ∫§√—
π °“√‡º“¢¬–„π∫√‘
«≥∫âา“นπ °“√Àÿ
อาหารในครั
สำ�หรั∫บ°‘กิ®°√√¡∑’
จกรรมทีË¡่ม’≈ีล—°ัก…≥–∑’
ษณะทีË‡ªì่เป็πน°“√ª√–°Õ∫°‘
การประกอบกิ®จ°“√
การ
Õ“À“√„π§√—ว«‡ªìเป็πนµâต้πน ·µàแต่”À√—
ทั∑—È้ßง„π
ในสถานที
อกชนหรืÕอ„π∑’
ในทีËÀ่ห√◊รืÕอ∑“ß
ทางสาธารณะโดยเฉพาะกิ
การประเภทต่“าßÊ
งๆ
∂“π∑’Ë‡่เÕ°™πÀ√◊
“∏“√≥–‚¥¬‡©æ“–°‘®จ°“√ª√–‡¿∑µà
อัÕ—πน‰¥â
ได้·แ°àก่ °‘®การเลี
้ยงสั¬È ตßว์ µ— «åกิจ°‘การที
สถานที่
°“√°“√‡≈’
®°“√∑’่เป็‡Ë ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µàอÕสุข¢ÿ ภาพ
¿“æÕ’°ตลาด
ÒÛÛ ª√–‡¿∑
จำ°‘�®หน่
ายอาหารและสถานที
ะสมอาหาร ∂“π∑’
ตลอดจนการจำ
�หน่µ≈Õ¥®π
ายสินค้าในที
่หรือ
°“√µ≈“¥
∂“π∑’Ë®”Àπà่ส“¬Õ“À“√·≈–
Ë – ¡Õ“À“√
°‘®°“√
ทางสาธารณะ
ควบคุ
มให้ดำ�เนิ¬—ßน∂Ÿกิ°จ§«∫§ÿ
การให้¡ถ„Àâูกต้¥อ”‡π‘
งด้πว°‘ยสุ®°“√„Àâ
ขลักษณะตาม
®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ยัËÀง√◊ถูÕก∑“ß
“∏“√≥–
∂Ÿ°µâÕß
ข้¥âอ«กำ¬�หนดหรื
อมาตรฐานด้
วย ซึ่งÕสามารถแสดงเป็
มิได้ด¥ß‡ªì
ังนี้ π·ºπ¿Ÿ¡‘
ÿ¢≈—°…≥–µ“¡¢â
Õ°”Àπ¥À√◊
¡“µ√∞“π¥â«¬ น´÷แผนภู
Ëß “¡“√∂·
‰¥â¥—ßπ’È
๔๒
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

°‘®°“√„π ∂“π∑’Ë‡Õ°™π
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬
µàÕ ÿ¢¿“æ
µ≈“¥
∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√
∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
°‘®°“√‡°Á∫¢π°”®—¥
‘ËßªØ‘°Ÿ≈ ¡Ÿ≈ΩÕ¬

°‘®°“√„π∑’Ë/∑“ß
“∏“√≥–
°“√®”Àπà“¬
‘π§â“
°“√‡≈’È¬ß/
ª≈àÕ¬ —µ«å

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

µâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–

--- „π‡√◊ËÕß-‰

‰

๔๓
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µâÕß‰¡à°àÕ‡Àµÿ√”§“≠
µâÕß°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈
¡Ÿ≈ΩÕ¬„Àâ∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–
µâÕß®—¥Õ“§“√„Àâ∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

ß‚§√ß า√âง“ß °“√√–∫“¬Õ“°“»
ที∑’่ตËµั้งâÕโครงสร้
· ß «à“ß
°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ/ª√ÿßª√–°Õ∫/
®”Àπà“¬/‡°Á∫ – ¡ (Õ“À“√, ‘π§â“
«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬)
‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â ¿“™π–Õÿª°√≥å
ÿ¢≈—°…≥– à«π∫ÿ§§≈¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

°“√ª√–°Õ∫°‘®°√√¡∑ÿ°™π‘¥

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß¢Õ∫‡¢µ‡π◊ÕÈ À“§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
æ.». ÚıÛı

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

หมวด
๓ Ë การจั
ดการสิ¥่งปฏิ
À¡«¥∑’
Û °“√°”®—
‘ËßªØ‘ก°ูลŸ≈และมู
·≈–¡Ÿล≈ฝอย
ΩÕ¬
(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ
®“°§”®”°—¥§«“¡µ“¡¡“µ√“ Ù √–∫ÿ«à“
ç“สิ่‘ËงßªØ‘
Õªíอปัส“«–
ß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß
ปฏิ°กŸ≈ูล À¡“¬§«“¡«à
หมายความว่“ าÕÿ®อุ®“√–À√◊
จจาระหรื
สาวะ√«¡∂÷
และหมายความ
‡ªì
π ‘Ëßง‚สิ่ง‚§√°À√◊
πé อมีกลิ่นเหม็น”
รวมถึ
อื่นใดซึÕ่ง¡’เป็°น≈‘สิËπ่ง‡À¡Á
โสโครกหรื
ç¡Ÿ
“มู≈ลΩÕ¬
ฝอย À¡“¬§«“¡«à
หมายความว่“า ‡»…°√–¥“…
เศษกระดาษ ‡»…ºâ
เศษผ้“า ‡»…Õ“À“√
เศษอาหาร‡»…
เศษสิ‘πน§âค้“า
∂ÿเศษวั
ßæ≈“ตถุµ‘ถุ°งพลาสติ
¿“™π–∑’ก Ë„ภาชนะที
àÕ“À“√ ่ใ¡Ÿส่≈อาหาร
—µ«å À√◊
√«¡µ≈Õ¥∂÷
เถ้Õา ´“°
มูลสัต—µว์«å ซากสั
ตว์ หรืßอสิ‘Ëß่งÕ◊อืËπ่น„¥∑’
ใดทีË ่
‡°Á
µ≈“¥ ที∑’่เลีË‡≈’้ยÈ¬งสัß ต—µว์«åหรื
À√◊อÕที∑’่อËÕื่น◊Ëπé และหมายความรวมถึงมูลฝอย
เก็∫บ°«“¥®“°∂ππ
กวาดจากถนน ตลาด
´÷ßË ®–‡ÀÁ
°≈Ÿ π—πÈ §√Õ∫§≈ÿ
ติดเชื้อ มูลฝอยที
่เป็นπพิ‰¥âษ«หรื“à อßË‘ อัªØ‘
นตรายจากชุ
มชน” ¡∂÷ßπÈ”‡ ¬’ ∑’‡Ë °‘¥®“°§√—«‡√◊Õπ
À√◊Õ ∂“πª√–°Õ∫°“√¥â
¡Ÿ≈กูล—µนั«å้น´ครอบคลุ
÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß‚มถึ‚§√°
≈‘Ëπ‡À¡Áวπเรืπ—อÈπน
ซึ่งจะเห็นได้ว«่า¬ สิ·µà
่งปฏิ
งน้ำ�เสี·≈–¡’
ยที่เกิด°จากครั
∂◊หรืÕอ‰¥âสถานประกอบการด้
«à“‡ªìπ¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‡æ√“–«à
„π§”®”°—
≈ΩÕ¬√–∫ÿ
‰«â™ก—¥ลิ่น‡®π
วย “แต่
มูลสัตว์¥ซ§«“¡¢Õß¡Ÿ
ึ่งเป็นสิ่งโสโครก
และมี
เหม็¢¬–
นนั้น
Õ—ถืπอได้
µ√“¬
Õ—π‰¥âเพราะว่
·°à ¢¬–Õ—
“π‡√◊Õลπฝอยระบุ
‡™àπ À≈Õ¥‰øøÑ
Õπ
ว่าเป็µàน“มูßÊลฝอย
าในคำπ�จำµ√“¬®“°∫â
�กัดความของมู
ไว้ชัดเจน “มูπ’ลÕฝอย
∂àอั“นπ‰ø©“¬À√◊
Ë ‡ªìπµâπ ·≈–‚¥¬∑’
≈ΩÕ¬ °”Àπ¥„Àâ
√«¡∂÷่ ßเป็‘ËßนÕ◊ต้Ëπน
ตรายจากชุÕม·∫µ‡µÕ√’
ชน เช่น หลอดไฟฟ้
านีออน ถ่Ë ¡Ÿานไฟฉายหรื
อแบตเตอรี
„¥∑’
Ë‡°Á∫°«“¥®“°∑’
ËÕ◊Ëπ ¥—ßπ—Èπ ¢¬–µ‘¥ไม่‡™◊วÈÕา่ จะเป็
∑’Ë‡°‘น¥เศษวั
®“° ต∂“πæ¬“∫“≈
มูลฝอยติ
ดเชือ้ ทีเ่ กิดจากสถานพยาบาล
ถุ พลาสติก เข็‰¡àม«ฉีà“ด®–ยา  
‡ªì
µ∂ÿ æ≈“ µ‘° าซั‡¢Áบ¡เลื©’อ¥ด¬“∑’
™â·≈â«µ≈Õ¥®π‡»…ºâ
´—∫·º≈
ที่ใπช้‡»…«—
แล้วตลอดจนเศษผ้
ซับË„แผลและอื
่นๆ ก็นับว่“า´—เป็∫น‡≈◊มูÕล¥ฝอยด้
วย
·≈–Õ◊ËπÊ °Áπสำ—∫�«àหรั“‡ªìบπเศษสิ
¡Ÿ≈ΩÕ¬¥â
นค้าหรื«¬อวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ก็นับว่า
”À√—∫�จำ‡»…
§â“À√◊Õน«—กัน¥ÿ‡À≈◊ซึ่งÕเราอาจแยกได้
∑‘ßÈ ®“°‚√ßß“πÕÿเป็µน “À°√√¡
°Áπ∫— «à“อ
เป็นมูลฝอยตามคำ
�กัดπ‘ความเช่
๒ ประเภทคื
‡ªì
‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑§◊
(๑)π¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ“¡§”®”°—
ฝอยทั่วไป ได้แก่¥§«“¡‡™à
เศษวัสดุπท°—ี่ไπม่เป็´÷นËß‡√“Õ“®·¬°‰¥â
พิษที่เกิดจากกระบวนการผลิ
ต หรืÕอ
(Ò)
¢¬–∑—Ë«‰ª ‰¥â�นั·ก°àงาน‡»…«—
ªìπæ‘ต…สาหกรรมที
∑’Ë‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√º≈‘
Õ
เศษกระดาษจากสำ
และ¥ÿ∑(๒)’Ë‰¡à‡กากอุ
่เป็นพิษ ซึ่งเป็นµมูลÀ√◊
ฝอย
‡»…°√–¥“…
®“°่ง โดยหน้
”π—°ß“πาที·≈–
(Ú) °“°Õÿญµญัต“À°√√¡∑’
Ë‡ªìπæ‘ข…พ.ศ.
´÷Ëß‡ªì๒๕๓๕
π¢¬–
อันตรายชนิดหนึ
่ตามพระราชบั
ิการสาธารณสุ
Õ—มูπลµ√“¬™π‘
“¡æ√–√“™∫—≠ว≠—นท้µอ‘°งถิ
“√ ่น“∏“√≥
æ.». ÚıÛı
ฝอยเหล่¥านีÀπ÷้ก็อËß ยู‚¥¬Àπâ
่ในการดู“∑’แËµลของราชการส่
แต่เนื่อÿ¢งจากเหตุ
ผล ๒
¡Ÿประการ
≈ΩÕ¬‡À≈à
คือ“π’È°ÁÕ¬Ÿà„π°“√¥Ÿ·≈¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·µà‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿº≈ Ú
ª√–°“√ §◊Õ
๔๔
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À√◊Õ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µญ‘œ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊∫อÕกำ¥Ÿ°”°—
�·กั≈µ“¡æ√–√“™∫—
บ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
(๑) æ√–√“™∫—
พระราชบัญ≠ญั≠—ตµิโ‘‚รงงาน
มาตรา ¯๘ ∫—บั≠ญ≠—ญัµต‘«ิวà“่า‡æ◊เพืËÕ่อ
(Ò)
√ßß“π พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı ¡“µ√“
ª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ
¡°“√ª√–°Õ∫°‘
√—∞¡πµ√’¯«∫—à“°“√°√–∑√«ß
(Ò) æ√–√“™∫—
≠≠—µ‘‚√ßß“π®°“√‚√ßß“π
æ.». ÚıÛı„Àâ¡“µ√“
≠≠—µ‘«à“ ‡æ◊ËÕ
Õÿª√–‚¬™πå
µ “À°√√¡
¡’Õ”π“®µ“¡¢â
Õ ¯ (ı)®°“√‚√ßß“π
°”Àπ¥¡“µ√∞“π·≈–«‘
’°“√§«∫§ÿ¡
„π°“√§«∫§ÿ
¡°“√ª√–°Õ∫°‘
„Àâ√—∞¡πµ√’«à“∏°“√°√–∑√«ß
°“√ª≈à
¬¢Õß‡ ¡’ย’¬Õ”π“®µ“¡¢â
¡≈æ‘ษ…หรื
À√◊อÕÕสิ่ง‘Ëßใดๆ
„¥Ê
’ºลกระทบต่
≈°√–∑∫µàอÕสิ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕม∏¡’°´÷“√§«∫§ÿ
Ëß‡°‘¥®“°¡
การปล่
อÕยของเสี
มลพิ
Õÿµ “À°√√¡
¯ (ı)ที∑’่มË¡ีผ°”Àπ¥¡“µ√∞“π·≈–«‘
°“√ª√–°Õ∫°‘
°Æ°√–∑√«ß©∫—
ÚıÛı)
บ∫ที∑’่ ๒Ë Ú(พ.ศ.
๒๕๓๕)
บที่
°“√ª≈àÕ¬¢Õß‡®°“√‚√ßß“π
’¬ ¡≈æ‘…À√◊ซึ´÷Õง่ Ëßกฎกระทรวงฉบั
‘Ëß„¥Ê ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µà
Õ(æ.».
‘Ëß·«¥≈â
Õ¡ และฉบั
´÷ËßÕÕ°µ“¡
‡°‘¥®“°
แก้
ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบั
ญญัติโ∫‰¥â
รงงาน
พ.ศ.
บ¢âัญÕ ญัÒÛติ
§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠≠—µ‘‚√ßß“π
æ.». ÚıÛı
µ‘‰«â„๒๕๓๕
πÀ¡«¥
°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√‚√ßß“π
´÷Ëß°Æ°√–∑√«ß©∫—
∑’∫Ë —≠
Ú ≠—(æ.».
ÚıÛı)ได้ÙÕÕ°µ“¡
ไว้
ในหมวด
กำ�หนดให้
ระกอบการโรงงานที
หรืÒÛµอ‘
(Û)
°”Àπ¥„Àâ๔ºข้ªŸâ อ√–°Õ∫°“√‚√ßß“π∑’
ßË‘ ู้ปªØ‘
°≈Ÿ ‰¥âÀ√◊∫Õ—≠«—≠—¥ÿµ∑‘‰«â„Ë’ ™â„πÀ¡«¥
·≈â่ม«ีสิ∑’่งปฏิ
¡Ë §’ Ùก≥
ÿ ¢âูลÕ¡∫—
§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠๑๓≠—µ(๓)
‘‚√ßß“π
æ.».¡Ë ’ ผÚıÛı
วัµ“¡∑’
ที่ใË√ช้—∞แ¡πµ√’
ล้ว º°ªŸâ ที”Àπ¥
่มีคุณสมบั
ติตามที่รัฐ¡Ë มนตรี
ำ�≈Ÿ หนด
จจาµ‘
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘
(Û)สดุ°”Àπ¥„Àâ
√–°Õ∫°“√‚√ßß“π∑’
’ ßË‘ ªØ‘®ก°®“πÿ
À√◊‡∫°…“
Õ«— โดยประกาศในราชกิ
¥ÿ∑µâ„Ë’ Õ™âßªØ‘
·≈â«∫∑’—µ¡Ë ‘¥§’ —ß≥
ÿ π’È ¡∫—
นุµ“¡∑’
เบกษาË√—∞¡πµ√’
ต้องปฏิ
ิดัง„นีÀâ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘
้ π” ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ®∑®“πÿ
- °”Àπ¥
Àâบ“ัต¡¡‘
‰’Ë ¡à„‡∫°…“
™â·≈â«ÕÕ°πÕ°∫√‘
µâÕßªØ‘∫—µ‡‘¥«≥‚√ßß“π
—ßπ’È
‡«âπ·µà®–‰¥â√-—∫ÕπÿÀâ≠
“µ®“°Õ∏‘
“¡¡‘
„Àâπ” ß‘Ë ∫ªØ‘¥’°√¡‚√ßß“πÕÿ
≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ∑µ‰’Ë ¡à„“À√√¡
™â·≈â«ÕÕ°πÕ°∫√‘‡«≥‚√ßß“π
Õาตจากอธิ
ß·®â
ß√“¬≈–‡Õ’
¬√¡‚√ßß“πÕÿ
¥‡°’Ë¬«°—∫ต™π‘
ª√‘¡“≥ ≈—°…≥–§ÿ≥ ¡∫—µ‘
‡«âเว้นπแต่
·µàจ®ะได้
–‰¥âร√-บั —∫อนุ
Õπÿµâญ≠
“µ®“°Õ∏‘
µ ¥“À√√¡
บ∫ดี¥’ก°รมโรงงานอุ
สาหกรรม
·≈– ∂“π∑’‡Ë °Á- ∫ «‘µâ∏Õ°’ ß·®â
“√∑”≈“¬
°“√‡§≈◊
µ“¡À≈—≥°‡°≥±å
ß√“¬≈–‡Õ’
¬¥‡°’ÕË π¬â
Ë¬«°—“¬∫°“√¢π
™π‘¥ ª√‘ßà ¡·≈–Õ◊
“≥ πË ≈—Ê°…≥–§ÿ
¡∫—µ‘
∑’·≈–
Ë√—∞¡πµ√’
∂“π∑’°‡Ë ”Àπ¥
°Á∫ «‘∏°’ “√∑”≈“¬ °“√‡§≈◊ÕË π¬â“¬ °“√¢π ßà ·≈–Õ◊πË Ê µ“¡À≈—°‡°≥±å
´÷Ëß ‘ËßªØ‘°Ÿ≈·≈–«— ¥ÿ∑’Ë„™â·≈â«∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
‰¥â·°à “√‰«‰ø
°√àÕπส¥ÿดุ∑ท“√‡°‘
ßà“ตµ¬ิต‘µามที
“√¡’่รË√æัฐ—∞มนตรี
‘…Õ◊ËπÊก°ำ�”Àπ¥
µ—หนด
«∑”
และวั
ว«ที∑’่ม°Ë¡‘ี√ค’§‘¬ุณ
สมบั
´÷ซึ่งËßสิ่ง‘Ëßปฏิ
ªØ‘“√°—ก°Ÿ≈ูล¥·≈–«—
’Ë„ี่ใช้™âแ·¥ล้≈âªØ‘
ÿ≥“‰¥â
¡∫—
“¡∑’
¡πµ√’
≈–≈“¬∑’
‡Ë “√‰«‰ø
ÕË◊ ¡§ÿ≥สารกั
¿“æÀ√◊
Õ‰¡àอÕนπ„™â·สารเกิ
≈â“√‡°‘
« ·≈–
≈Ÿ าได้
À√◊ßงÕà“่า«—¬ย ¥ÿสารมี
∑“√¡’
‰Ë’ ¡àæ„พ™â‘…ิษ·Õ◊อื≈âËπ่น«Êๆ®“°°“√
ได้·แ°àก่ สารไวไฟ
ปฏิ‘ßË °ªØ‘
ก‘√ิร‘¬°ิย“‰¥â
ทำ�
‰¥â
“√°—ด¥กร่
°√à
¥ดªØ‘
µ—ตั«ว∑”
ª√–°Õ∫°‘
°“√‚√ßß“π‡©æ“–ª√–‡¿∑À√◊
Õ ™π‘
ละลายที‡Ë่เสืÕË◊่อ®¡§ÿ
มคุ
ณภาพหรื
ก°ูล≈Ÿ ¥À√◊
หรืÕอ(µ“¡∫—
ว« ®“°°“√
จากการ
≈–≈“¬∑’
≥
¿“æÀ√◊อÕไม่
‰¡àใ„ช้™âแ·ล้≈âว« และสิ
·≈– ่ง‘ßË ปฏิ
ªØ‘
«—วัส¥ÿดุ∑ท‰Ë’ ี่ไ≠¡àม่„ใ™’ช้™â∑แ·â “ล้≈â¬ª√–°“»
°√–∑√«ßÕÿ
“À°√√¡ ©∫—∫∑’Ë Úı æ.». ÚıÛÒ
ª√–°Õ∫°‘µ® °“√‚√ßß“π‡©æ“–ª√–‡¿∑À√◊
Õ ™π‘ ¥ ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™
(µ“¡∫— ≠ ™’ ∑â “ ¬ª√–°“»
∫—°√–∑√«ßÕÿ
≠≠—µ‘‚√ßß“π
æ.». ÚıÒÚ)
µ “À°√√¡
©∫—∫∑’Ë Úı æ.». ÚıÛÒ ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™
(Ú)æ.».
°“°ÕÿÚıÒÚ)
µ “À°√√¡∑’Ë‡ªìπæ‘… À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë
∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π
‰¡à„™â·≈â«µ“¡æ√–√“™∫—
≠—µ‘‚√ßß“ππ—
¬«‘°∏Ÿ≈’°À√◊
“√æ‘Õ«—‡»…∑’
(Ú) °“°Õÿµ≠“À°√√¡∑’
Ë‡ªìπÈπæ‘…®”‡ªì
À√◊Õπ∑’µâË‡√’Õ¬ß°”®—
°«à“ ¥¥â‘Ëß«ªØ‘
¥ÿ∑’Ë
µâ‰¡àÕ„ß„™â
™—Èπ Ÿß ≠·≈–µâ
ß„™âß∫ª√–¡“≥„π°“√®—
¥∑”√–∫∫°”®—
¥¥—ß‡°≈à
“«Ë
™â·‡≈â∑§‚π‚≈¬’
«µ“¡æ√–√“™∫—
≠—µÕ‘‚√ßß“ππ—
Èπ ®”‡ªìπµâÕß°”®—
¥¥â«¬«‘∏’°“√æ‘
»…∑’
´÷µâËßÕ‚¥¬»—
°¬¿“æ¢Õß√“™°“√
Ëπ„πªí®®ÿ∫—π ¬—ß¥‰¡à∑”√–∫∫°”®—
“¡“√∂√Õß√—
¿“√–
ß„™â‡∑§‚π‚≈¬’
™—Èπ Ÿß ·≈–µâà«Õπ∑â
ß„™âÕßß∂‘
∫ª√–¡“≥„π°“√®—
¥¥—∫ß°≈à
“«
Àπâ
“∑’Ëπ’È‰°¥â¬¿“æ¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ„πªí®®ÿ∫—π ¬—ß‰¡à “¡“√∂√Õß√—∫¿“√–
´÷Ëß‚¥¬»—
Àπâ“∑’Ëπ’È‰¥â

้าâ“นสิ
∫∑∑’Ë Ùบทที
∫∑∑’่ Ë ๔“√∫—
Ù ≠สารบั
≠—“√∫—
µญ‘¥≠â“ญัπ≠—ตµิด‘Ëß‘¥·«¥≈â
π ่ง‘Ëßแวดล้
Õ·«¥≈â
¡∑’ËµอâÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿ
ß§«∫§ÿ
¡ ม¡

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°(©∫—
“√ ∫·°â
“∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

¥—ßπ—Èπ ¢¬–Õ—πµ√“¬‡©æ“–°“°Õÿµ “À°√√¡∑’Ë‡ªìπæ‘…∑’Ë‡°‘¥®“°
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®÷ßµâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ú æ.». ÚıÛı
และฉบั
บที่แก้ไขเพิ่มเติ©∫—
ม ∫และประกาศกระทรวง
บที“∑’่ Ë¢๒๕
·≈–ª√–°“»°√–∑√«ß
∑’Ë Úı æ.». ÚıÛÒ ‡√◊ËÕฉบัßÀπâ
ÕßºŸพ.ศ.
â√—∫„∫Õπÿ๒๕๓๑
≠“µ
เรืª√–°Õ∫°‘
่ อ งหน้ า ที®°“√‚√ßß“π∑’
่ ข องผู้ รั บ ใบอนุ
ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานที
่ อ อกตามความใน
ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠≠—µ‘‚√ßß“π
æ.». ÚıÛı
พระราชบั
ญัตË«ิโรงงาน
พ.ศ. µ ๒๕๓๕
สำ�หรัπบ°“√‡°Á
ขยะทั∫่วไปจากโรงงาน
·µà ”À√—∫ญ¢¬–∑—
‰ª®“°‚√ßß“πÕÿ
“À°√√¡°Áµแต่âÕß¥”‡π‘
¢π·≈–°”®—¥
อุ‚¥¬√“™°“√
ตสาหกรรมก็à«π∑â
ต้อÕงดำß∂‘�Ëπเนิน‡«âการเก็
�จัËπด®–¡Õ∫„Àâ
โดยราชการส่
วนท้องถิ่น
π·µà√บ“™°“√ขนและกำ
à«π∑âÕß∂‘
ºŸâª√–°Õ∫°“√
เว้‚√ßß“π¥”‡π‘
นแต่ราชการส่
วนท้องถิ่นจะมอบให้
ู้ประกอบการโรงงานดำ
�เนินการแทนตาม
π°“√·∑πµ“¡¡“µ√“
Ò¯ผ«√√§
Ú
มาตรา ๑๘ วรรคสาม
·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ ¡Ÿ≈ΩÕ¬¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ °—∫
°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¡Ÿ≈ΩÕ¬

‘ËßªØ‘°Ÿ≈

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Õÿ®®“√–

ªí “«–

‘Ëß‚ ‚§√° ¢¬–∑—Ë«‰ª
∑’Ë¡’°≈‘Ëπ‡À¡Áπ

¢¬–Õ—πµ√“¬

¢¬–µ‘¥‡™◊ÈÕ ¢¬–Õ—πµ√“¬ °“°Õÿµ “À°√√¡
®“°§√—«‡√◊Õπ
∑’Ë‡ªìπæ‘…

Õ¬Ÿà„π°“√§«∫§ÿ¡¢Õß
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡
æ.√.∫.°“√ “∏“√≥ ÿ¢
æ.». ÚıÛı

Õ¬Ÿà„π°“√§«∫§ÿ¡
¢Õß°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
µ“¡ æ.√.∫. ‚√ßß“π æ.». ÚıÛı

๔๖
46

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

๔๗
47

หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ

(Ú.Ò) ‚¥¬∑’Ë°ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥‰«â«à“ ç°“√°”®—
“การเก็บ¥ขน‘ËßªØ‘
หรื°อŸ≈กำ�·≈–
จัด
¡Ÿสิ≈่งปฏิ
ΩÕ¬„π‡¢µ√“™°“√
«à π∑âÕß∂‘πË „¥„Àâวนท้
‡ªìπอÕ”π“®Àπâ
«à π∑âÕß∂‘วπË น
กูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่
งถิ่นใดให้“เป็∑’น¢Ë Õß√“™°“√
อำ�นาจของราชการส่
π—ท้Èπอéงถิ(¡“µ√“
Ò¯) ®÷๑๘)
ß∂◊Õ‰¥â
¥ ด‘Ëßการสิ
ªØ‘°Ÿ≈่งปฏิ
·≈–¡Ÿ
≈ΩÕ¬‡ªì
π¿“√–¢Õß
่นนั้น” (มาตรา
จึง«ถืà“อ°“√°”®—
ได้ว่าการจั
กูลและมู
ลฝอยเป็
นภาระ
√“™°“√
à«π∑âวÕนท้
ß∂‘Ëπองถิ
‚¥¬µ√ß
ของราชการส่
่นโดยตรง
(Ú.Ú) Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °ÆÀ¡“¬¬—ß‰¥â‡ªî¥™àÕß‰«â ç„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ
Õ—π ¡§«√é √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ“®¥”‡π‘π°“√‰¥â„π Ú °√≥’ §◊Õ
		
(ก) ¡Õ∫„Àâ
มอบให้บ∫คุ ÿ §คลใดดำ
�เนินการจั
ดการสิ¥่งปฏิ‘Ë ß ªØ‘
กลู °หรืŸ ≈อ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
(°)
§≈„¥¥”‡π‘
π °“√°”®—
ภายใต้ก°ารควบคุ
แลของราชการส่
(มาตราÒ¯๑๘«√√§
วรรคสาม)
หมายความ“
¿“¬„µâ
“√§«∫§ÿม¡ดู¢Õß√“™°“√
à«π∑âวนท้
Õß∂‘องถิ
Ëπ น่(¡“µ√“
Ú) À¡“¬§«“¡«à
ว่าจะมอบให้∂“πª√–°Õ∫°“√„¥°”®—
สถานประกอบการใดจัดการสิ
ปฏิ°กŸ≈ลู ¡Ÿหรื≈ΩÕ¬‡Õß°Á
อมูลฝอยเองก็
รือจะจ้
®–¡Õ∫„Àâ
¥ ‘Ëßง่ªØ‘
‰¥âÀไ√◊ด้Õห®–®â
“ß„Àâาง
ุคคลหรื
อเอกชนใดดำ�เนิπน°“√·∑π°Á
การแทนก็‰¥âได้ ·µàแต่
้องอยูà¿“¬„µâ
่ภายใต้°ก“√¥Ÿ
ารควบคุ
∫ÿให้§บ§≈À√◊
Õ‡Õ°™π„¥¥”‡π‘
∑—Èßทπ’ั้งÈµนีâÕ้ตßÕ¬Ÿ
·≈¢Õßม
ดูแลของราชการส่
งถิ่น“πนั้นÿ¢ในด้
นสุขลักษณะในการเก็
บ ขนและกำ
√“™°“√
à«π∑âÕß∂‘Ëπวนท้
π—Èπอ„π¥â
≈—°า…≥–„π°“√‡°Á
∫ ¢π·≈–°”®—
¥ �จัด
(¢) อนุÕπÿญ≠าตให้
“µ„Àâบ∫ุค§ÿ คลที
§≈∑’่ไ‰ด้Ë ¥âร√ับ∫— อนุ
Õπÿญ≠าตดำ
“µ¥”‡π‘
°“√√—บ∫ทำ∑”°“√
�เนินπกิ°‘จ®การรั
�การ
‡°Á∫ ¢π À√◊Õ°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‚¥¬∑”‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‚¥¬‰¥â√—∫
ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¥â«¬°“√§‘¥§à“∫√‘°“√ (¡“µ√“ Ò¯ «√√§สาม)
Ú) À¡“¬§«“¡«à“
√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË ®–„Àâ‡Õ°™π∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ò˘ ¥”‡π‘π°“√‡°Á∫ ¢π
หรืÕอกำ°”®—
�จัด¥โดยคิ
อกชนดัßง°≈à
กล่“า«®–µâ
วจะต้ÕอßªØ‘
งปฏิ∫บµ— ตั ‘ ิ
À√◊
‚¥¬§‘ด¥ค่§àา“บริ∫√‘ก°ารจากประชาชนได้
“√®“°ª√–™“™π‰¥â ·µàแต่∑ทß—È ง้ั π’นี‡È เ้Õ°™π¥—
ตามหลัก°เกณฑ์
บ ขน
หรือÀ√◊กำ�Õจั°”®—
ดสิง่ ¥ปฏิ‘ËßกªØ‘
ลู °หรืŸ≈อ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
µ“¡À≈—
‡°≥±å วิ«‘ธ∏กี ’°ารและเงื
“√·≈–‡ß◊อ่ นไขในการเก็
ËÕπ‰¢„π°“√‡°Á
∫ ¢π
µ“¡∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ ´÷Ëß√«¡∑—Èß
Õ—อัµต√“§à
ราค่“า∫√‘
บริ°ก“√¢—
ารขัÈπ้นสูŸßงµ“¡≈—
ตามลั°ก…≥–°“√„Àâ
ษณะการให้∫บ√‘ริ°ก“√∑’
ารทีË‡่เÕ°™ππ—
อกชนนัÈπ้น®–æ÷
จะพึßง‡√’เรีย¬°‡°Á
กเก็∫บ‰¥â
ได้
µ“¡¡“µ√“ Ú(ı)
¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ °√≥’°‘®°“√√∂∫√‘°“√ Ÿ∫ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ ®–µâÕß¢Õ
Õπÿ≠“µµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°àÕπ¥”‡π‘π°“√ ·≈–®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡
À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥ ‡™àπ °“√°”Àπ¥„Àâ

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ºŸâª√–°Õ∫°“√µâÕß¡’√∂∑’Ë¡’ ¿“æ¥’Õ¬à“ß‰√ „™â√–∫∫ Ÿ∫‚¥¬∑àÕ∑’Ë‰¡à√—Ë«´÷¡ ¡’°“√
ª°ªî¥¡‘¥™‘¥ ‰¡à ßà °≈‘πË ‡À¡Áπ ¡’ ∂“π∑’°Ë ”®—¥ ßË‘ ªØ‘°≈Ÿ ¥â«¬√–∫∫∑’∂Ë °Ÿ ¢ÿ ≈—°…≥–
¡’°“√≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥√∂·≈–∑àÕ Ÿ∫¥â«¬ “√‡§¡’·≈–°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§ ·≈–¡’
Õÿª°√≥åªÕÑ ß°—π ”À√—∫ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π √«¡∑—ßÈ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√∑’®Ë –‡√’¬°‡°Á∫‰¥â ‡ªìπµâπ
(Ú.Û) ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫„π
°“√‡°Á
¡Ÿ≈อΩÕ¬
„Àâ√“™°“√
à«π∑âวÕนท้
ß∂‘Ëอπงถิ
¡’Õ่น”π“®ÕÕ°
การเก็∫บ ¢π·≈–°”®—
ขนและกำ�จั¥ดสิ‘Ëß่งªØ‘
ปฏิ°กŸ≈ูลหรื
มูลฝอย
ให้ราชการส่
มีอำ�นาจ
¢âออกข้
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘Ëπอ‰¥â
Ú) ๒๐)
อกำ�หนดของท้
งถิ¥่น—ßได้π’ดÈ (¡“µ√“
ังนี้ (มาตรา
(°) เรื‡√◊่อËÕงการห้
ß°“√Àâา“มการถ่
¡°“√∂àาย“¬‡∑∑‘
À√◊อÕทำ∑”„Àâ
„π∑’่หËÀรื√◊อÕ
		
(ก)
เท ทิÈß้ง หรื
�ให้ม¡ีข’¢ึ้น÷Èπในที
∑“ß
“∏“√≥– ´÷่งËßสิ่ง‘Ëßปฏิ
ªØ‘ก°ูลŸ≈หรืÀ√◊อÕมู¡Ÿล≈ฝอย
ΩÕ¬ πÕ°®“°„π∑’
ทางสาธารณะซึ
นอกจากในทีË∑่ท’Ë√ี่ร“™°“√
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น®—จั¥ด‰«â
ไว้
„Àâ
ให้
(¢) ‡√◊ÕË ß°“√°”Àπ¥„Àâ¡∑’ √’Ë Õß√—∫ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ (´÷ßË À¡“¬∂÷ß «â ¡
À√◊ÕÕ“®À¡“¬√«¡∂÷ß∑“ß√–∫“¬πÈ”∑‘Èß À√◊ÕπÈ”‡ ’¬) À√◊Õ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬
(À¡“¬∂÷
¢¬–∑’ทีË√ร่ «∫√«¡¢¬–)
(หมายถึงß ∂—ถังßขยะ
วบรวมขยะ) ”À√—∫∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥– ·≈– ∂“π∑’Ë‡Õ°™π
´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∑’Ë√Õß√—∫ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬‰¥â¥â«¬ ‡™àπ â«¡∑’Ë
ถู∂Ÿก°สุขÿ¢ลั≈—ก°ษณะตามกฎกระทรวงกำ
หนดส้
้องด้วยสุ
ขลักษณะในร้
านจำ�หน่าย
…≥–µ“¡°Æ°√–∑√«ß �©∫—
∫∑’Ë วÚมที่ต(æ.».
ÚıÛÚ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„π
อาหาร
่องดื่ม และสถานี
บริการการจำ
�หน่¬ายน้
นเชืÕ้อ¬¢Õß∫â
เพลิงหรื
อก๊Õาซß
æ√–√“™∫—และหรื
≠≠—µอ‘√เครื
—°…“§«“¡
–Õ“¥ ·≈–§«“¡‡ªì
π√–‡∫’
∫‡√’ำ�¬มั∫√â
“π‡¡◊
สำæ.».
�หรับÚıÛı
ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ค)
งการกำ�หนดวิ∏ธ’°ีก“√ารเก็‡°Áบ∫ ขน
�จัด¥สิ่ง‘Ëßปฏิ
(§) ‡√◊เรืËÕ่อß°“√°”Àπ¥«‘
¢π และกำ
·≈–°”®—
ªØ‘ก°ูลŸ≈
À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– ”À√—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√À√◊Õ ∂“π
∑’Ë„¥Ê µ“¡ ¿“æÀ√◊Õ≈—°…≥–°“√„™âÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ëπ—ÈπÊ °√≥’¢ÕßÕ“§“√™ÿ¥
∑’Ëæ—° Õ“»—¬ ·ø≈µ Õæ“√å
‡¡πµå À√◊ Õ‚√ß‡√’ ¬ π ∂“∫—π ‚√ßß“π ∂“π
อพาร์ท∑เมนท์
ª√–°Õ∫°“√ ‡ªìπµâπ ´÷ËßÕ“®®–¡’«‘∏’°“√∑’Ë·µ°µà“ß°—π
(ß) ‡√◊Ë ÕßÕ— µ√“§à “ ∏√√¡‡π’ ¬ ¡„π°“√„Àâ∫√‘°“√‡°Á∫ ¢π
‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ´÷ËßµâÕß°”Àπ¥„πÕ—µ√“∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫
๔๘
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๔๙

Ù
∫∑∑’Ë

(ง) เรื่องการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
à¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—วµนท้
‘°“√องถิ“∏“√≥
เก็บ ขน หรือกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูล§Ÿฝอยของราชการส่
น่ หรือÿ¢บุæ.».
คคลอืÚıÛı
น่ ที่
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำ�เนินการแทน ซึ่งต้องกำ�หนดในอัตราที่เหมาะสม
®¢Õß∑â
Õß∂‘องถิ
Ëπ น่ ·≈–µâ
Õß‰¡à
กับ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘
สภาพทางเศรษฐกิ
จของท้
และต้
องไม่‡°‘เπกิÕ—นµอั√“∑’
ตราทีË°ก่”Àπ¥‰«â
�ำ หนดไว้„ใπ°Æ°√–∑√«ß
นกฎกระทรวง
«àว่“า¥âด้«ว¬Õ—
·≈–°”®—
¥ �ßË‘ จัªØ‘ดสิ°่ง≈Ÿ ปฏิ
À√◊กÕูล¡Ÿ≈ΩÕ¬
ยอัµต√“§à
ราค่“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡°“√„Àâ
มการให้∫บ√‘ริ°ก“√‡°Á
ารเก็∫บ¢π ขน
และกำ
หรือ
·≈–Õ—
µ√“§à
“∏√√¡‡π’
¡Õ◊ËπÊ ยæ.».
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠≠—µ‘
มูลฝอย
และอั
ตราค่¬าธรรมเนี
มอื่นๆÚıÙı
พ.ศ. ๒๕๔๕
ออกตามความในพระราช
°“√
ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(√“¬≈–‡Õ’(รายละเอี
¬¥¥Ÿ„π¿“§ºπ«°)
บัญญั“∏“√≥
ติการสาธารณสุ
ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ยดดูในภาคผนวก)
¢âÕ —ß‡°µ µ“¡¡“µ√“ Ú (Ù) ·≈– (ı) ª√“°Ø«à“ °ÆÀ¡“¬„Àâ
“™°“√วนท้
à«π∑âองถิÕß∂‘
∫§àก“าร∫√‘การเก็
°“√‰¥âบ‡©æ“–°“√‡°Á
อำÕ”π“®·°à
�นาจแก่ร√าชการส่
น่ Ëπเก็บค่‡°Áาบริ
ขน และกำ�จัด∫·≈–¢π‡∑à
และต้องไม่“เπ—กิÈπน
Õß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“„π°Æ°√–∑√«ß·µà
°√≥’
§à“∫√‘°่ท“√∑’
Ë∑”‡ªìπ
อั·≈–µâ
ตราในกฎกระทรวง
แต่สำ�หรับกรณีค่า”À√—
บริก∫ารที
่เอกชนที
ำ�เป็Ë‡นÕ°™π∑’
ธุรกิจสามารถ
∏ÿ√บ°‘ค่® าบริ
“¡“√∂‡°Á
∫‰¥â∑บß—È §àขน
“∫√‘°และกำ
“√°“√‡°Á
·≈–°”®—
¥¥âา«อั¬·≈–Õ“®‡°‘
π°«à“Õ—µ√“
เก็
การการเก็
�จัด∫ ¢π
ซึ่งอาจเกิ
นกว่
ตราในกฎกระทรวงได้
“™°“√
π∑âÕß∂‘ËπµâÕอß§”π÷
ß∂÷ß„π°“√ÕÕ°
ดั„π°Æ°√–∑√«ß‰¥â
งนั้น สิ่งที่ราชการส่ว¥—นท้ßπ—อÈπงถิ่น‘Ëßต้∑’อË√งคำ
�นึงถือà«ในการออกข้
กำ�หนดเกี
่ยวกับอัตรา
Ë¬«°—∫ยÕ—กเก็
µ√“บได้Ÿß ÿ¥ก็ค∑’ือË‡Õ°™π®–‡√’
Õ—µอ√“π—
µâÕอß
สู¢âงÕสุ°”Àπ¥‡°’
ดที่เอกชนจะเรี
อัตรานั้นต้¬อ°‡°Á
งไม่∫ก‰¥â
่อให้เ°Áกิ§ด◊Õความเดื
ดร้Èπอนต่
‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπµàÕª√–™“™π
ประชาชน
(®) ‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∂Ÿ°µâÕß¥â«¬ ÿ¢
≈—°…≥– ´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë°ÆÀ¡“¬‡ªî¥°«â“ß‰«â„Àâ‡ªìπÕ”π“®¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
·µà®–µâÕß¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπµ“¡À≈—°«‘™“°“√

่งแวดล้
“√∫—≠≠—บททีµ่‘¥â“๔π ‘Ëßสารบั
·«¥≈âญÕญั¡∑’ตËµิดâÕ้านสิ
ß§«∫§ÿ
¡ อมที่ต้องควบคุม
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—
µ‘œ
หรือกำ�กับดู≠แ≠—ลตามพระราชบั
ญญัติฯ

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ เรื‡√◊่อËÕงการจั
ß°“√°”®—
¥ ‘Ëß่งªØ‘
ดการสิ
ปฏิก°ูลŸ≈
¡Ÿ≈ΩÕ¬
สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¿“√–Àπâ“∑’ËÀ≈—°
‰

‰

‡°Á∫/¢π/°”®—¥‡Õß
‚¥¬‡°Á∫§à“∫√‘°“√

ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ

Ù๔
บทที
∫∑∑’่Ë

„π°√≥’∑’Ë¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√

‡√◊ËÕß°“√Àâ“¡∂à“¬‡∑∑‘Èß
‡√◊ËÕß°“√®—¥„Àâ¡’∑’Ë√Õß√—∫
‘ËßªØ‘°Ÿ≈/¡Ÿ≈ΩÕ¬

‰

‰

Õ“®¡Õ∫„Àâ∫ÿ§§≈„¥
¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ
°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈

‰

‰

‰

Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡
‰¡à‡°‘π°Æ°√–∑√«ß

Õ“®Õπÿ≠“µ„Àâ∫ÿ§§≈
∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µµ“¡
¡“µ√“ Ò˘
¥”‡π‘π°“√·∑π

‡√◊ËÕß«‘∏’°“√‡°Á∫ ¢π °”®—¥
¢Õß‡®â“¢Õß/ºŸâ§√Õ∫§√Õß
Õ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê

·µàµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡
‰

À≈—°‡°≥±å«‘∏’°“√ ‡ß◊ËÕπ‰¢ „π°“√
ªØ‘∫—µ‘¢ÕßºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
·≈–Õ—µ√“§à“∫√‘°“√
‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥

๕๐
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

หมวดË Ù๔ สุขÿ¢ลั≈—ก°ษณะของอาคาร
À¡«¥∑’
…≥–¢ÕßÕ“§“√

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Ú.Ò µ“¡æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
√“™°“√
(๒.๑)
ตามพระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕ ราชการ
«à π∑âÕß∂‘πË ®–¡’Õ”π“®„π°“√§«∫§ÿ¡¥â“π ¢ÿ ≈—°…≥–¢ÕßÕ“§“√‡∑à“π—πÈ (¡‘‰¥â‡°’¬Ë «
°—∫°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√ ´÷ËßµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.».
การใช้อÕาคารให้
ÚıÚÚ) À√◊Õ°≈à“«Õ’°π—¬Àπ÷Ëß°Á§◊Õ §«∫§ÿ¡°“√„™â
“§“√„Àâถ∂ูกŸ°สุขÿ¢ลั≈—ก°ษณะ
…≥–
°≈à“«§◊Õ
(°) µâÕß‰¡à∑”„ÀâÕ“§“√À√◊Õ à«π¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ ‘ËßÀπ÷Ëß
‘Ëß„¥´÷ËßµàÕ‡π◊ËÕß°—∫Õ“§“√ ¡’ ¿“æ™”√ÿ¥∑√ÿ¥‚∑√¡ À√◊Õª≈àÕ¬„Àâ¡’ ¿“æ
√°√ÿß√—ß®πÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢ÕßºŸâÕ¬ŸàÕ“»—¬ À√◊Õ¡’≈—°…≥–‰¡à∂Ÿ°µâÕß
¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß°“√„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ (¡“µ√“ ÚÒ)
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มาตรา Ù๔
µ“¡§”®”°—¥§«“¡„πÀ¡«¥
çÕ“§“√ À¡“¬§«“¡«à“ µ÷° ∫â“π ‡√◊Õπ ‚√ß √â“π ·æ §≈—ß ‘π§â“
”π—°ß“π À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë √â“ß¢÷ÈπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ´÷Ëß∫ÿ§§≈Õ“®‡¢â“Õ¬ŸàÀ√◊Õ‡¢â“„™â Õ¬‰¥âé
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß„¥Ê ∑’Ë∫ÿ§§≈‡¢â“Õ¬ŸàÀ√◊Õ
‡¢â“„™â Õ¬‰¥â ´÷Ëß∑”„Àâ§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰¥â«‘π‘®©—¬«à“ çÕ“§“√∑’ËÕ¬Ÿà
Õ“»—¬™—Ë«§√“«¢Õß§πß“π°àÕ √â“ßé ‡ªìπÕ“§“√™π‘¥Àπ÷Ëß ¥—ßπ—Èπ √“™°“√
à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®÷ß¡’Õ”π“®∑’Ë®–ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ µ“¡¡“µ√“ Ú (Ú) (Û)
‡®â“¢Õß ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß ºŸâ√—∫‡À¡“°àÕ √â“ß ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’∑’Ë√Õß√—∫ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ ( â«¡)
¡Ÿ≈ΩÕ¬ (∂—ß¢¬–) √«¡∑—Èß√“ß√–∫“¬πÈ”∑‘Èß‰¥â ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√°“√∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿß
°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¢Õß™ÿ¡™π°àÕ √â“ß‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‚√§Õÿ®®“√–√à«ßª√–°“√Àπ÷Ëß

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
À√◊อÕกำ°”°—
≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิฯ‘œ
หรื
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(¢) µâÕß‰¡à∑”„ÀâÕ“§“√¡’ ‘π§â“ ‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ —¡¿“√–
– ¡‰«â¡“°‡°‘π ¡§«√ À√◊Õ®—¥ ‘Ëß¢Õß‡À≈à“π—Èπ´—∫´âÕπ°—π‡°‘π‰ª ®πÕ“®‡ªìπ
‡Àµÿ„Àâ‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —µ«å„Àâ‚∑…„¥Ê À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õß
ºŸâÕ¬ŸàÕ“»—¬À√◊Õ‰¡à∂Ÿ°µâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß°“√„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ (¡“µ√“ ÚÚ)
(§) µâ Õ ß‰¡à ¬ Õ¡„Àâ ¡’ § πÕ¬Ÿà ¡ “°‡°‘ π ‰ª µ“¡‡°≥±å ∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ §◊Õ ç‡°≥±å°”Àπ¥®”π«π§π
µàÕ®”π«πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ“§“√∑’Ë∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘πไป”
‰ª (¡“µ√“
(มาตราÚÙ)
๒๔)
(๒.๒)
ปรากฏว่“ าอาคารใดไม่
ให้‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π
งาน
Ú.Ú ‡¡◊เมืËÕ่อª√“°Ø«à
Õ“§“√„¥‰¡àถ∂ูกŸ°สุขÿ¢ลั≈—ก°ษณะ
…≥–„Àâ
∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√ ®—¥°“√·°â‰¢/
เปลี่Ë¬ยπ·ª≈ß/√◊
นแปลง รืÈÕ้อ∂ÕπÕ“§“√À√◊
ถอนอาคารหรืÕอสิ‘Ëß่งÀπ÷
หนึËß่งสิ‘Ëß่ง„¥ใดซึ´÷่งËßต่µàอÕเนื‡π◊่อËÕงกั
‡ª≈’
ß°—บ∫อาคารทั
Õ“§“√∑—้งÈßหมดหรื
À¡¥À√◊อÕ
∫“ß à«π/¬â“¬ ‘π§â“ ‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ —¡¿“√–/„Àâ®—¥‡ ’¬„À¡à ·≈â«·µà°√≥’ªí≠À“
·≈–∂â“‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√·∑π‰¥â ‚¥¬‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß
เป็
หรับ∫°“√π—
การนัÈπ้น (¡“µ√“
(มาตรา ÚÛ)
๒๓)
‡ªìนπผูºŸâ‡้เสี’¬ย§àค่“าใช้„™âจ®่าà“ยสำ
¬ �”À√—

๕๒
52

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∂â“ΩÉ“Ωóπ¢âÕÀâ“¡

‰

™”√ÿ¥∑√ÿ¥‚∑√¡
¿“æ√°√ÿß√—ß

Ú. ¡’ ‘π§â“/‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ/
—¡¿“√–/ ‘Ëß¢Õß

‰

¡“°‡°‘π‰ª/´—∫
´âÕπ°—π‡°‘π‰ª

¢Õß —µ«å„Àâ‚∑…

Û. ¬Õ¡/®—¥„Àâ§π
Õ“»—¬Õ¬Ÿà

®æß.∑âÕß∂‘Ëπ

‰

®πÕ“®‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ
ÿ¢¿“æ¢Õß
ºŸâÕ¬ŸàÕ“»—¬/
‡ªìπ∑’ËÕ“»—¬

‰ ¡“°‡°‘π‰ª

ÕÕ°§” —Ëß„Àâ·°â‰¢/‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/√◊ÈÕ∂Õπ/¬â“¬À√◊Õ®—¥‡ ’¬„À¡à

∂â“‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß
‰

¡’Õ”π“®‡¢â“¥”‡π‘π°“√‰¥â
‚¥¬‡®â“¢Õß‡ªìπºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬

๕๓
53

≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

Àâ“¡‡®â“¢Õß/ºŸâ
§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√

Ò. ∑”„ÀâÕ“§“√/ à«π/ ‘Ëß
∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß¢ÕßÕ“§“√

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°“√§«∫§ÿ¡‡√◊ËÕß ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßÕ“§“√

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ ı ‡Àµÿ√”§“≠

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
อ
กำ
�
กั
บ
ดู
แ
ลตามพระราชบั
ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ

·µà‡¥‘¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù ‰¥â
°”Àπ¥≈—°…≥–µà“ßÊ ∑’∂Ë Õ◊ «à“‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠ ·µà¡‡’ ß◊ÕË π‰¢«à“ ®–µâÕß¡’ºผู√âŸ้รÕâ้อß‡√’
งเรี¬ยπน
°àก่Õอπน ®÷ß®–¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â ´÷Ëßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı ∑’Ëª√—∫ª√ÿß„À¡à ®÷ß‰¥â∫—≠≠—µ‘‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π ¡“µ√“ Úı «à“ “ในกรณี
ç„π°√≥’ท∑ี่ม’Ë¡ี ’
‡Àµÿ
Õ“®°àอÕให้„Àâเกิ‡ด°‘ความเดื
¥§«“¡‡¥◊
Õπ·°à
ºŸâÕย“»—
¬„π∫√‘
‡«≥„°≈â
เหตุอÕัน—πอาจก่
อดร้Õ¥√â
อนแก่
ผู้อาศั
ในบริ
เวณใกล้
เคียง ‡§’หรื¬อßผู้ทÀ√◊
ี่ต้อÕง
ºŸประสบกั
â∑’ËµâÕßª√–
¥—ßµà้ Õให้‰ªπ’
«à“‡ªìรำ�πคาญ”
‡Àµÿ√”§“≠é
®–‡ªìทπี่ย‡Àµÿ
บเหตุ∫°—นั้น∫ๆ‡Àµÿดัπงต่—ÈπอÊไปนี
ถือว่È „Àâ
าเป็∂น◊Õเหตุ
แม้จะเป็·¡âนเหตุ
ังไม่
∑’ก่อË¬ความเดื
—ß‰¡à°àÕ§«“¡‡¥◊
Õ¥√â
Õπ‡æ’
¬ß·µà
Õ„Àâ‡°‘งไม่
¥·≈–¬—
Õß‡√’้อ¬าศัπ¢Õß
อดร้อนเพี
ยงแต่
อาจก่
อให้Õเ“®°à
กิดและยั
มีการร้ß‰¡à
องเรี¡’°ย“√√â
นของผู
ยใน
ºŸบริÕâ เ“»—วณใกล้
¬„π∫√‘เคี‡«≥„°≈â
‡§’¬เมืß°Á่อµเจ้“¡าหน้
‡¡◊ÕË า‡®âที“่ไÀπâ
“∑’‰Ë ªª√– ซ∫‡Àµÿ
´÷ßË °”Àπ¥‰«â
„π¡“µ√“
ยงก็ตาม
ปประสบเหตุ
ึ่งกำ�หนดไว้
ในมาตรา
๒๕
Úı
°Á “¡“√∂¥”‡π‘
π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â
ก็สามารถดำ
�เนินการตามกฎหมายได้
≈—ลั°ก…≥–∑’
“µ√“ Úı
ษณะที่มË¡าตรา
๒๕ °”Àπ¥«à
กำ�หนดว่“า‡ªì
เป็πน‡Àµÿ
เหตุ√ร”§“≠π—
ำ�คาญนัÈπ้นได้‰¥âแ·ก่°à
Ò.Ò
·À≈àงßน้πÈ�ำ ”ทางระบายน้
∑“ß√–∫“¬πÈ�ำ ที” อ่ ∑’าบน้
ËÕ“∫πÈ
¡ อÀ√◊ทีใ่ Õส่∑’มË„ลู หรื
à¡Ÿ≈อ‡∂âเถ้“า À√◊
๑.๑ แหล่
�ำ ส้”วมâ«หรื
หรือÕ
∂“π∑’อ่ ÕË น่ื πË◊ ใดซึ
„¥´÷ง่ ßË อยู
Õ¬Ÿใ่ „à นทำ
π∑”‡≈‰¡à
‡À¡“– ¡ สกปรก
°ª√° ¡’มี°ก“√ารสะสมหรื
– ¡À√◊ÕอÀ¡—
สถานที
�เลไม่เหมาะสม
หมั°กÀ¡¡
หมมสิßË‘ง่ ¢Õß
ของ
¡’มีก°ารเททิ
“√‡∑∑‘ง้ Èßสิง่ ‘Ëßใดเป็
„¥‡ªìนπเหตุ‡Àµÿให้„มÀâกี ¡ลิ’°น่ ≈‘เหม็
Ëπ‡À¡Á
Õ≈–ÕÕß “√‡ªì
‘Ëßπà“น®–ที่
นหรืπอÀ√◊ละอองสารเป็
นพิษπหรืæ‘อ…เป็À√◊
นหรืÕ‡ªìอน่πาจะเป็
‡ªì
π∑’Ë‡æ“–æ—
π∏ÿåæ�“À–π”‚√§À√◊
‡°‘¥§«“¡‡
πµ√“¬อสุขภาพ
เพาะพั
นธุ์พาหะนำ
โรคหรือก่อให้Õเ°àกิÕด„Àâความเสื
่อมหรื◊ËÕอ¡À√◊
อาจเป็Õ‡ªìนอัπนÕ—ตรายต่
Ò.Ú °“√‡≈’È¬ß —µ«å„π∑’ËÀ√◊Õ‚¥¬«‘∏’„¥ À√◊Õ¡’®”π«π‡°‘π ¡§«√
®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ◊ËÕ¡À√◊Õ‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡≈’È¬ß —µ«å∑’Ë∂Ÿ°
µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬ °≈à“«§◊Õ µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µµ“¡À¡«¥ ˜ ‡√◊ËÕß°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ·≈–‡ªìπ°“√‡≈’È¬ß —µ«å∑’Ë‰¡àΩÉ“Ωóπ¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ∑’ËÕÕ°
µ“¡À¡«¥ ˆ À“°¡’°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡À¡«¥ ˆ À√◊Õ À¡«¥ ˜ ¥—ß°≈à“«
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°Á “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı ·≈–
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
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¡“µ√“ ı˘ —Ëß„Àâª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À√◊Õ —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß√Õ„Àâ‡ªìπ
‡√◊ËÕß‡Àµÿ√”§“≠
าศั¬ย¢Õß§πÀ√◊
ของคน Õ —µ«å ‚√ßß“πÀ√◊Õ ∂“π∑’Ë
Ò.Û Õ“§“√Õ—π‡ªìπ∑’ทีËÕ่อ¬ŸยูàÕ่อ“»—
ª√–°Õ∫°“√„¥‰¡à¡’°“√√–∫“¬Õ“°“» °“√√–∫“¬πÈ” °“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ À√◊Õ
°“√§«∫§ÿ¡ “√‡ªìπæ‘…À√◊Õ¡’·µà‰¡à¡’°“√§«∫§ÿ¡„Àâª√“»®“°°≈‘Ëπ‡À¡ÁπÀ√◊Õ
≈–ÕÕß “√‡ªìπæ‘…Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ◊ËÕ¡À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
¢ÿ ¿“æ ´÷ßË §√Õ∫§≈ÿ¡Õ“§“√∑’æË °— Õ“»—¬ ‚√ßß“π·≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√∑ÿ°ª√–‡¿∑
∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ®–µâÕß‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“«–
¥—ß°≈à“«
Ò.Ù °“√°√–∑”„¥Ê Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥°≈‘Ëπ · ß √—ß ’ ‡ ’¬ß
§«“¡√âÕπ ‘Ëß¡’æ‘… §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ΩÿÉπ ≈–ÕÕß ‡¢¡à“ ‡∂â“ À√◊Õ°√≥’Õ◊Ëπ„¥
®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ◊ËÕ¡À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°‘®°√√¡∑ÿ°™π‘¥
‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√°√–∑”¢Õß∫ÿ§§≈/°≈ÿà¡∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“πª√–°Õ∫°“√
À√◊Õ‚√ßß“π°Áµ“¡
Ò.ı ‡ÀµÿÕπË◊ „¥∑’√Ë ∞— ¡πµ√’°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡ªî¥™àÕß‰«â¢Õß°ÆÀ¡“¬ °√≥’∑’Ë≈—°…≥–¢Õß‡Àµÿ√”§“≠ Ù ª√–°“√
¢â“ßµâπ ¬—ß‰¡à “¡“√∂§√Õ∫§≈ÿ¡ªí≠À“∑—ÈßÀ¡¥‰¥â °ÁÕ“®®–‡ πÕ„ÀâÕÕ°‡ªìπ
ª√–°“»°√–∑√«ß‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ ‚¥¬Õ”π“®¢Õß√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ‰¥â

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ò) ®—¥∑”∑“ß√–∫“¬πÈ”/∑’ËÕ“∫πÈ”
â«¡/∑’Ë„ à¡Ÿ≈‡∂â“/ ∂“π∑’Ë

(Ú) °“√‡≈’È¬ß —µ«å

- „π∑”‡≈‰¡à‡À¡“– ¡

‰ - °ª√°/À¡—°À¡¡

‰

®π‡°‘¥ ë °≈‘Ëπ‡À¡Áπ
ë ละอองสารเป็
≈–ÕÕß “√æ‘…นพิษ
ë ·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå
æ“À–π”‚√§

‰ „π∑’Ë/‚¥¬«‘∏’„¥

/¡“°‡°‘π‰ª

‰ ® π ‡ ªì π ‡ À µÿ „ Àâ

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

ë °“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈/ “√æ‘…
- ¡’ ·µà‰¡à¡’°“√§«∫§ÿ¡®π‡°‘¥
ë °≈‘Ëπ‡À¡Áπ/≈–ÕÕß
“√æ‘…นพิษ
ละอองสารเป็

(Ù) °“√°√–∑”„¥

‰

‡ ◊Ë Õ ¡À√◊ Õ Õ“®‡ªì π
‰ Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ

„Àâ‡°‘¥ °≈‘Ëπ ‡¢¡à“ ‡∂â“ ΩÿÉπ ≈–ÕÕß · ß ‡ ’¬ß √—ß ’
§«“¡√âÕπ §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ‘Ëß¡’æ‘…

(ı) ‡ÀµÿÕ◊Ëπ„¥∑’Ë√—∞¡πµ√’ ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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‰

‰ - ‰¡à¡’ ë °“√√–∫“¬Õ“°“»/πÈ”∑‘Èß

‰

(Û) Õ“§“√/‚√ßß“π/
∂“πª√–°Õ∫°“√

‰

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
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ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

·ºπ¿Ÿ¡‘ √ÿª≈—°…≥–¢Õß‡Àµÿ√”§“≠ µ“¡¡“µ√“ Úı

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

๕๗
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≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√
(๒) การควบคุ(Ú)มของราชการส่
วนท้องถิ่น à«π∑âÕß∂‘Ëπ
(Ú.Ò) °ÆÀ¡“¬‰¥â √— ∫ √ÕßÕ”π“®¢Õß‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π
µ“¡¡“µ√“ Úˆ „π°“√ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
(°) Àâ“¡ºŸâÀπ÷ËßºŸâ„¥°àÕ‡Àµÿ√”§“≠ √«¡∑—Èß°“√√–ß—∫
‡Àµÿ√”§“≠¥â«¬ ∑—Èß„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–À√◊Õ„π∑’Ë‡Õ°™π
(¢) „ÀâºŸâÀπ÷ËßºŸâ„¥ ¥Ÿ·≈ ª√—∫ª√ÿß ∫”√ÿß√—°…“ ∫√√¥“
∂ππ ∑“ß∫° ∑“ßπÈ” √“ß√–∫“¬πÈ” §Ÿ §≈Õß ·≈– ∂“π∑’Ëµà“ßÊ „π‡¢µ¢Õßµπ„Àâ
ª√“»®“°‡Àµÿ√”§“≠
(Ú.Ú) „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ√”§“≠‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊ÕÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ„π∑’ËÀ√◊Õ
∑“ß “∏“√≥– °ÆÀ¡“¬µ“¡¡“µ√“ Ú˜ „ÀâÕ”π“®·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ¥—ßπ’È
(°) ÕÕ°§” —Ë ß ‡ªì π Àπ— ß ◊ Õ „Àâ ∫ÿ § §≈∑’Ë ‡ ªì π µâ π ‡Àµÿ /
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°àÕÀ√◊ÕÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠π—Èπ √–ß—∫À√◊ÕªÑÕß°—π‡Àµÿ
√”§“≠¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√
(¢) ÕÕ°§” ß—Ë „Àâ°√–∑”°“√‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡Àµÿ√”§“≠
‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°„πÕπ“§µ ‚¥¬°”Àπ¥«‘∏’°“√‰«â„π§” —Ëß√–ß—∫‡Àµÿ√”§“≠°Á‰¥â
(§) ∂â“ºŸ‰â ¥â√∫— §” ßË— ‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡§” ßË— ·≈–‡Àµÿ√”§“≠
π—ÈπÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ÿ¢¿“æ „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‡¢â“√–ß—∫‡Àµÿ
π—Èπ ·≈–®—¥°“√µ“¡§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°°Á‰¥â ‚¥¬ºŸâ‰¥â√—∫
§” —Ëß‡ªìπºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬
(Ú.Û) „π°√≥’ ∑’Ë ¡’ ‡ Àµÿ √”§“≠‡°‘ ¥ ¢÷È π „π ∂“π∑’Ë ‡ Õ°™π
°ÆÀ¡“¬µ“¡¡“µ√“ Ú¯ „ÀâÕ”π“®·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√≥’
¢âÕ Ú.Ú ∑—Èß¢âÕ (°), (¢)
(§) ∂â“ºŸâ‰¥â√—∫§” —Ëß‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß °Á‡¢â“√–ß—∫·≈–
®—¥°“√µ“¡§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°°Á‰¥â ·≈–∂â“°“√π—Èπ‡°‘¥®“°

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
อ
กำ
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แ
ลตามพระราชบั
ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

°“√°√–∑”À√◊Õ°“√≈–‡≈¬ À√◊Õ°“√ºàÕπº—π¢Õß‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ë
π—Èπ ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ëπ—Èπ °ÁµâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬¥â«¬
(ß) °√≥’∑’Ë‡Àµÿ√”§“≠π—ÈπÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬√â“¬·√ßµàÕ
ÿ¢¿“æÀ√◊Õ¡’º≈°√–∑∫µàÕ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —ËßÀâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß„™âÀ√◊Õ
¬‘π¬Õ¡„Àâ∫ÿ§§≈„¥„™â ∂“π∑’Ëπ—Èπ∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π‰¥â ®π°«à“®–‡ªìπ∑’ËæÕ„®
«à“‰¥â√–ß—∫‡Àµÿ√”§“≠π—Èπ·≈â«
¢âÕ —ß‡°µ
- ¡“µ√“ Úˆ ‡ªìπ∫∑∫—≠≠—µ‘∑’Ë√—∫√ÕßÕ”π“®‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
„Àâ —Ëß„Àâ∫ÿ§§≈„¥√–ß—∫‡Àµÿ√”§“≠À√◊Õ¥Ÿ·≈ª√—∫ª√ÿß ∫”√ÿß√—°…“ ∂ππ ∑“ßπÈ”
·≈–Õ◊πË Ê „π‡¢µ¢Õßµπ‰¥â·µà‰¡à¡’ ¿“æ∫—ß§—∫‚¥¬µ√ß‡æ√“–‰¡à¡∫’ ∑°”Àπ¥‚∑…‰«â
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ “¡“√∂„™âÕ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ùı ‰¥â
∞“π‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
- °√≥’ ‡ °‘ ¥ ‡Àµÿ √”§“≠„π∑’Ë À √◊ Õ ∑“ß “∏“√≥– µâ Õ ß‡ªì π ‡Àµÿ
√”§“≠∑’ËÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬√â“¬·√ßµàÕ ÿ¢¿“æ °ÆÀ¡“¬®÷ß®–„ÀâÕ”π“®„π°“√
‡¢â “ ‰ª√–ß— ∫ ·≈–®— ¥ °“√µ“¡§«“¡®”‡ªì π ‰¥â · µà ° √≥’ ‡ °‘ ¥ „π ∂“π∑’Ë ‡ Õ°™π
‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡ªìπ‡Àµÿ∑’ËÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ÿ¢¿“æ °Á¡’Õ”π“®
‡¢â“‰ª√–ß—∫·≈–®—¥°“√„π ∂“π∑’Ë‡Õ°™π‰¥â ·≈–∂â“Õ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬√â“¬·√ß
µàÕ ÿ¢¿“æ °ÆÀ¡“¬¬—ß„ÀâÕ”π“® —ËßÀâ“¡„™âÕ“§“√/ ∂“π∑’Ë‰¥â ®π°«à“®–·°â‰¢
·≈â«‡ √Á®

๕๘
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°“√§«∫§ÿ¡¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π‡√◊ËÕß‡Àµÿ√”§“≠

‰

—Ëß„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë°àÕ‡Àµÿ
√–ß—∫/ªÑÕß°—π
¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√

จพง.ท้
®æß.∑âอÕงถิ
ß∂‘Ëπ่น
มี¡’อÕำ�”π“®
นาจ

‰

∂â“‰¡à·°â‰¢·≈–Õ“®
‡ªìπÕ—πµ√“¬√â“¬·√ß

∂â“‰¡à·°â‰¢
‰

‡¢â“‰ª√–ß—∫/®—¥°“√‰¥â
‚¥¬∫ÿ§§≈°àÕ‡Àµÿ‡ªìπ
ºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬

—Ëß„Àâ‡®â“¢Õß/ºŸâ§√Õ∫§√Õß
∂“π∑’Ë √–ß—∫/·°â‰¢
¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√

‡¢â“‰ª√–ß—∫/®—¥°“√‰¥â
‰ ‚¥¬‡®â“¢Õß/ºŸâ§√Õ∫§√Õß
∂â“‡°’Ë¬«¢âÕßµâÕß‡ ’¬
§à“„™â®à“¬
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∂â“‡ªìπ°√≥’∑’ËÕ“®
‡ªìπÕ—πµ√“¬√â“¬·√ß
—ËßÀâ“¡„™â/¬‘π¬Õ¡„Àâ
„™â ∂“π∑’Ëπ—Èπ®π°«à“
·°â‰¢‰¥â
‰

≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

‡°‘¥¢÷Èπ„π ∂“π∑’Ë
‡Õ°™π

‡°‘¥À√◊ÕÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ
„π∑’Ë/∑“ß “∏“√≥–

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

‡Àµÿ√”§“≠

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ ˆ °“√§«∫§ÿ¡°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
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À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ

‡π◊ËÕß®“°°ÆÀ¡“¬¡‘‰¥â„Àâ§”®”°—¥§«“¡‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“– ¥—ßπ—Èπ
°“√æ‘®“√≥“§«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ¢Õß‡√◊ËÕßπ’È®÷ßµâÕß„™â§«“¡À¡“¬∑—Ë«‰ª∑’Ë
«‘≠êŸ™π®–‡¢â“„®‰¥â ดั„π∑’
งนี้Ëπ’ÈºŸâ‡¢’¬π¢Õ‡ πÕ¢Õ∫‡¢µ¢Õß‡√◊ËÕßπ’È‰«â¥—ßπ’È
Ò.Ò —µ«å À¡“¬∂÷ß —µ«å∑ÿ°™π‘¥‰¡à«à“®–‡ªìπ —µ«å‡≈’È¬ßÀ√◊Õ
—µ«åªÉ“À√◊Õ —µ«å™π‘¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë§π‡√“ “¡“√∂π”¡“‡≈’È¬ß‰¥â ‡æ√“–∂â“π”¡“‡≈’È¬ß
ไม่ไ‰ด้¥âก°็คÁ§งไม่
‰¡à
ß‰¡àม¡ีป’ªัญí≠หาที
À“ ∑’่จË®ะต้–µâอÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
Ò.Ú °“√‡≈’È¬ß À¡“¬∂÷ß °√√¡«‘∏’À√◊Õ«‘∏’°“√∑’Ë®–¥Ÿ·≈„Àâ —µ«åπ—Èπ
‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ·≈–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‰¥â ‡æ◊ËÕ‰«â¢“¬À√◊Õ°“√§â“ À√◊Õ‡æ◊ËÕæ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®
À√◊Õ‡ªìπß“πÕ¥‘‡√° ‡™àπ °“√∑”ø“√å¡ ‰°à ‡ªì¥ À¡Ÿ ‚§ °√–∫◊Õ ‡æ◊ËÕ¢“¬ À√◊Õ
‡≈’È¬ßª≈“µŸâ π°æ‘√“∫ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ‡≈àπ
Ò.Û °“√ª≈àÕ¬ Õ“®æ‘®“√≥“‰¥â Ú ¢âÕ §◊Õ (Ò) Õ“®®–‡ªìπ
°“√‡≈’È¬ß·∫∫ª≈àÕ¬ ‡™àπ °“√ª≈àÕ¬‚§°‘πÀ≠â“∑’Ë π“¡ °“√ª≈àÕ¬ ÿπ—¢«‘Ëß‡≈àπ„π
หมูบ่∫à า้“â นπ‡ªìเป็πนµâต้πนÀ√◊หรืÕอ (Ú)
(๒) Õ“®®–‡ªì
อาจจะเป็πน°“√ª≈à
การปล่Õอ¬ยสัµ— ต«åว์„ใÀâห้‡เป็ªìนπอิÕ‘สระ
การปล่Õอ¬π°
ยนก
À¡Ÿ
√– ‡™àเช่นπ °“√ª≈à
ปล่Õอ¬ª≈“
ยปลา ª≈à
ปล่Õอ¬ßŸ
ยงู ‡ªìเป็πนµâต้πน
ª≈à
´÷Ëß∑—Èßª√–‡¿∑¢Õß —µ«å∑’Ë‡≈’È¬ß °√√¡«‘∏’°“√‡≈’È¬ß ·≈–°“√ª≈àÕ¬ —µ«å
∑’Ë®–§«∫§ÿ¡µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥ ˆ π—Èπ®–µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π
°“√√—°…“ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ¢Õßª√–™“™π·≈–
‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬®“°‡™◊ÈÕ‚√§∑’Ë‡°‘¥®“° —µ«å

๖๐
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

´÷ßË ¢÷πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡‡®√‘≠¢Õß™ÿ¡™π §«“¡Àπ“·πàπ¢Õß™ÿ¡™π ≈—°…≥–
°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¢Õß§π„π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–≈—°…≥–ªí≠À“¢Õß°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬
—µ«å·µà≈–ª√–‡¿∑ ‡™àπ °“√‡≈’È¬ß ÿ°√ „π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’§«“¡‡®√‘≠¡’ª√–™“°√
หนาแน่
แล้«ว√“™°“√
ราชการส่à«π∑â
วนท้Õอß∂‘งถิËπ่นอาจประกาศให้
งถิËπ่น∑—ทัÈß้งÀ¡¥‡ªì
หมดเป็πน
Àπ“·πàπน·≈â
Õ“®ª√–°“»„Àâพæื้น◊Èπที∑’่ขË¢องท้
Õß∑âอÕß∂‘
‡¢µÀâ“¡‡≈’¬È ß °ÿ √‚¥¬‡¥Á¥¢“¥°Á‰¥â À√◊Õ∫“ß∑âÕß∂‘πË Õ“®®–æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“„πæ◊πÈ ∑’Ë
ที∑’Ë่ไม่‰¡àม¡ีช’™ุมÿ¡ชนมากนั
รได้ ·µà
แต่µตâÕ้อß‰¡à
งไม่‡เ°‘กิπน ı
๕๐
™π¡“°π—ก°ก็°ÁอÕาจประกาศให้
“®ª√–°“»„Àâเ‡ป็ªìนπเขตให้
‡¢µ„Àâเ‡ลี≈’้ยÈ¬งสุ
ß ÿ°ก√‰¥â
µ—«°Á‰¥â·≈–ºŸâ∑’Ë‡≈’È¬ß ÿ°√µ—Èß·µà Òı µ—«¢÷Èπ‰ªµâÕß®—¥∑”∂—ßÀ¡—°·°ä (√–∫∫
°”®—¥¡Ÿ≈ ÿ°√) Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ∂—ß°Á‰¥â ‡ªìπµâπ ´÷Ëß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¿“æªí≠À“¢Õß°“√
‡≈’È¬ß —µ«å·µà≈–ª√–‡¿∑·≈–§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß™ÿ¡™ππ—ÈπÊ
(Ú.Ú) °√≥’∑’Ë¡’°“√ª≈àÕ¬ —µ«å„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–À√◊Õ„π‡¢µ
ห้Àâ“า¡ª≈à
มปล่Õอ¬ยโดยไม่
ให้เ‡จ้®âา“พนั
ำ�นาจดำ�เนิπน°“√µ“¡
การตาม
‚¥¬‰¡àปªรากฏเจ้
√“°Ø‡®âาของ
“¢Õß„Àâ
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπมี¡’Õอ”π“®¥”‡π‘
¡“µ√“ Û ‰¥â¥—ßπ’È
๖๑
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≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(Ú.Ò) °ÆÀ¡“¬‰¥â„ÀâÕ”π“®·°à√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√ÕÕ°¢âÕ
°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥À√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ◊Èπ∑’Ë„π‡¢µ
Õ”π“®¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ‡ªìπ ç‡¢µ§«∫§ÿ¡°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«åé
‰¥âµ“¡¡“µ√“ Ú˘ ‚¥¬Õ“®°”Àπ¥‡ªìπ
(°) ‡¢µÀâ“¡‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å∫“ß™π‘¥‚¥¬‡¥Á¥¢“¥À√◊Õ
(¢) ‡¢µÀâ“¡‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å∫“ß™π‘¥‡°‘π°«à“®”π«π∑’Ë°”Àπ¥
À√◊Õ
(§) ‡¢µ„Àâ ‡ ≈’È ¬ ßÀ√◊ Õ ª≈à Õ ¬ — µ «å ∫ “ß™π‘ ¥ ‚¥¬µâ Õ ßÕ¬Ÿà ¿ “¬„µâ
¡“µ√°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

บทที่

๔

สารบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
หรือกำ�กับดูแลตามพระราชบัญญัติฯ

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

		
(ก) กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ถ้ามี
เจ้าของมารับภายใน ๓๐ วัน ให้ผนู้ น้ั เสียค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการเลีย้ งสัตว์นน้ั ตามที่
ได้ใช้จ่ายจริงแก่ราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าปรับอีกตามโทษที่
กำ�หนดไว้ใในมาตรา
นมาตรา ๗๓
๗๓วรรคสอง
วรรค ๒ คืคืออ ปรัปรับบไม่ไม่เกิเกินน๕,๐๐๐
๕,๐๐๐บาท
บาท
		
(ข) เมื่อพ้นกำ�หนด ๓๐ วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
ของ ให้สสัตัตว์ว์นนั้นั้นตกเป็
ตกเป็นนของราชการส่
ของราชการส่ววนท้นท้อองถิงถิ่น่น
เจ้าของให้
		
(ค) กรณีที่การกักสัตว์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้น
หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขายหรือ
ขายทอดตลาดสัตตว์ว์นนั้นั้นก่ก่ออนครบกำ
ขายทอดตลาดสั
นครบกำ�หนด ๓๐ วัวันนก็ไก็ด้ได้แแล้
ล้ววหัหักกค่ค่าาใช้ใช้จจาย่ายและ
และ
เก็บส่วนที่เหลือแทนสัตว์ได้ เช่น การจับวัวที่เดินอยู่ตามท้องถนน ปรากฏว่าขณะ
ที่จับนั้นวัววิ่งหนีและเกิดอุบัติเหตุขาหัก โดยที่เจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนาทำ�ให้เกิด
เช่นนั้น หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าจะเป็นภาระมากในการดูแลและวัวนั้น
อาจตายได้ ก็อาจจะขายเลยก็ได้ เป็นต้น
		
(ง) กรณีที่ปรากฏว่า สัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจจะเป็น
อันตรายต่อประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจทำ�ลายหรือจัดการตามที่เห็น
สมควรได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของ เพราะสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อคงไม่มีเจ้าของมา
ประกอบกับบสัสัตตว์ว์นนั้นั้นจะเป็
จะเป็นนอัอันนตรายต่
ตรายต่ออชุชุมมชนชน
แสดงตัวประกอบกั

๖๒

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‰

‰

‰

‰

°√≥’‡®â“¢Õß
¡“√—∫¿“¬„π Û «—π

°√≥’‰¡à¡’ºŸâ„¥
¡“√—∫

°√≥’∑’ËÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬
µàÕ —µ«åÕ◊Ëπ/µâÕß‡ ’¬
§à“„™â®à“¬‡°‘π ¡§«√

°√≥’∑’Ë —µ«åπ—Èπ
‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ
Õ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬
µàÕª√–™“™π
‰

‰

‰

‰

¢“¬/¢“¬∑Õ¥
µ≈“¥‰¥â

„Àâ —µ«åπ—Èπµ°‡ªìπ¢Õß
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

¡’Õ”π“®∑”≈“¬
À√◊Õ®—¥°“√µ“¡ ¡§«√

‰

‡®â“¢ÕßµâÕß‡ ’¬
§à“„™â®à“¬„π°“√
‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈–‡ ’¬
§à“ª√—∫

À—°‡ß‘π§à“„™â®à“¬
‡°Á∫‡ß‘π à«π‡À≈◊Õ
‡ªìπ‡«≈“ Û «—π
·∑π —µ«å
‰

‰

∂â“¡’‡®â“¢Õß¡“√—∫
„Àâ¡Õ∫‡ß‘π à«π∑’Ë
‡À≈◊Õ®“°§à“ª√—∫

∂â“‰¡à¡’ºŸâ„¥¡“√—∫
„Àâ‡ß‘ππ—Èπµ°‡ªìπ¢Õß
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

๖๓
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≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
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®æß.∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®
°—° —µ«å∑’Ë‰¡à¡’‡®â“¢Õß
‰¥â‡ªìπ‡«≈“ Û «—π

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ßÕ”π“®¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√°—° —µ«å‡√à√àÕπ∑’Ë‰¡àปรากฏ
ª√“°Æ
‡®â“¢Õß

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
≠—ตµิก‘°Úıı)
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ(©∫—
่มà¡ือ◊Õ∫พระราชบั
ารสาธารณสุ
·°âæ√–√“™∫—
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ญ
¡≠ญั
æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

หรื
กำ°”°—
�ÕÕกั°”°—
บ∫ดู¥Ÿแ∫·∫ลตามพระราชบั
ญ≠ญั≠—≠≠ตµ≠—ิฯ≠—‘œµµ‘œ‘œ
À√◊อÀ√◊
ÕÀ√◊
¥Ÿ≈µ“¡æ√–√“™∫—
°”°—
¥Ÿ··≈µ“¡æ√–√“™∫—
≈µ“¡æ√–√“™∫—

ญ“√∫—
อÕมที
้อâÕงควบคุ
ม¡ ¡¡
บทที
่ ∫∑∑’
∫∑∑’∫∑∑’
Ë ๔ÙË Ë ÙÙสารบั
“√∫—“√∫—
≠ญั≠—≠≠ตµ≠—ิด≠—‘¥้าµâ“µนสิ
‘¥π‘¥â“â“่งπ‘Ëßπแวดล้
‘Ëß‘Ëß·«¥≈â
·«¥≈â
ÕÕ่ต¡∑’
¡∑’
Ëµ¡∑’
Ëµß§«∫§ÿ
·«¥≈â
ËµâÕâÕß§«∫§ÿ
ß§«∫§ÿ

À¡«¥ ˜ °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
À¡«¥ ˜ °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ

(Ò)
(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ
§«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ

°‘กิจ®การที
°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µà
ÿ¢¿“æในทางวิ
„π∑“ß«‘
Õ¡À¡“¬∂÷
อสุÕÕขภาพ
ชาการย่™™อ“°“√¬à
มหมายถึ
ง กิจการßß
°‘®°“√∑’เ่ ป็Ë‡ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µà
ÿ¢¿“æ „π∑“ß«‘
“°“√¬à
Õ¡À¡“¬∂÷
°‘®°“√∑’
Ë¡’°√–∫«π°“√º≈‘
µÀ√◊Õ°√√¡«‘
“√º≈‘
µ ∑’Ë°àÕ„Àâษ‡°‘หรื
¥¡≈æ‘
À√◊ำ�ให้Õ เกิ‘Ëßด∑’Ë
ีกระบวนการผลิ
ตหรือกรรมวิ
ีการผลิ∏∏ต’°’°“√º≈‘
ที่ก่อให้
อสิ่งที……่ทÀ√◊
°‘ที®่ม°“√∑’
Ë¡’°√–∫«π°“√º≈‘
µÀ√◊Õธ°√√¡«‘
µ เกิ∑’ดË°มลพิ
àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘
Õ ‘Ëß∑’Ë
∑”„Àâ‡°‘ซึ¥ง่ จะมี
‚√§ผลกระทบต่
´÷Ëß®–¡’º≈°√–∑∫µà
Õ ÿ¢¿“æÕπ“¡—
¬¢Õßª√–™“™π∑’
ËÕ¬Ÿาà„งเคี
π∫√‘ยงนั
‡«≥
โรค
อ
สุ
ข
ภาพอนามั
ย
ของประชาชนที
อ
่
ยู
ใ
่
นบริ
เ
วณข้
∑”„Àâ‡°‘¥‚√§ ´÷Ëß®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π∑’ËÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥น้
¢â“ß‡§’
¬ßπ—Èπ ่อ‰¡àงมลพิ
«à“®–‡ªì
π‡√◊ËÕß¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»
∑“ßπÈ
” ∑“ß¥‘
∑“ß‡ ’¬ß ·อนß
ว่าจะเป็
ษทางอากาศ
ำ�  ทางดิ∑“ßπÈ
น ทางเสี
ยง ππแสง
¢âไม่“ß‡§’
¬ßπ—นÈπเรื‰¡à
«à“®–‡ªì
π‡√◊ËÕß¡≈æ‘…ทางน้
∑“ßÕ“°“»
” ∑“ß¥‘
∑“ß‡ความร้
’¬ß · ß
§«“¡√â
Õ่นπสะเทื
§«“¡
—Ëπรังสี–‡∑◊ฝุ่นÕπละออง
√—ß ’ Ωÿเขม่
Éπ≈–ÕÕß
‡¢¡à“ ‡∂â“ œ≈œ
ความสั
อ
น
า
เถ้
า
ฯลฯ
§«“¡√âÕπ §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ √—ß ’ ΩÿÉπ≈–ÕÕß ‡¢¡à“ ‡∂â“ œ≈œ
‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı ¡“µ√“
‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı ¡“µ√“
ÛÒ °”Àπ¥ ç„Àâ√—∞¡πµ√’ («à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢) ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
ÛÒ °”Àπ¥ ç„Àâ√—∞¡πµ√’ («à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢) ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√ ( “∏“√≥ ÿ¢) ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ °”Àπ¥„Àâ
§≥–°√√¡°“√ ( “∏“√≥ ÿ¢) ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ °”Àπ¥„Àâ
°‘®°“√„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æé ¥—ßπ—Èπ°‘®°“√„¥∑’ปรากฏ
Ëª√“°Æ„π
°‘®°“√„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æé ¥—ßπ—Èπ°‘®°“√„¥∑’Ëª√“°Æ„π
∫—≠™’À√◊Õ°‘®°“√∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ∂◊Õ«à“‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬
∫—≠™’À√◊Õ°‘®°“√∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ∂◊Õ«à“‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬
µàต่Õอสุÿ¢ข¿“æ
¡®–æ‘จ®ารณาตามหลั
“√≥“µ“¡À≈—°«‘™“°“√«à“า กิ°‘จ®การนั
°“√π—Èπ
ภาพ ´÷´÷ซึËËßß่ง‚¥¬À≈—
โดยหลั°°ก°°“√°Á
การก็ย¬¬่อààÕÕมจะพิ
µàÕ ÿ¢¿“æ
‚¥¬À≈—
°°“√°Á
¡®–æ‘®“√≥“µ“¡À≈—ก°วิ«‘ช™าการว่
“°“√«à“ °‘®°“√π—È้πน
Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§¢÷Èπ
Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§¢÷Èπ
¢≥–π’มÈ ปี‰¥âระกาศกระทรวงสาธารณสุ
¡’°“√ª√–°“»°√–∑√«ß ข“∏“√≥
ı/ÚıÛ¯
‡√◊ËÕß
โดยได้
เรือ่ ง ÿ¢ กิ∑’จËการที
เ่ ป็นอันตราย  
¢≥–π’È ‰¥â¡’°“√ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ı/ÚıÛ¯ ‡√◊ËÕß
µ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æจจานุ
´÷Ëßª√–°“»„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫ª√–°“»ข     
ต่°‘อ®สุ°“√∑’
ขภาพË‡ªìπÕ—ซึง่πประกาศในราชกิ
เบกษา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ´÷Ëßª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫ª√–°“»
๕/๒๕๓๘
เรือ่ ง กิµÕπ∑’
จการทีË ı¯
เ่ ป็นอั≈ß«—
นตรายต่
อสุขภาพ
ประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
∑—ทีË«่ ‰ª
‡≈à¡∑’Ë ÒÒÚ
π∑’Ë Ú
°√°Æ“§¡
ÚıÛ¯ ·≈–ª√–°“»
∑—Ë«‰ª ‡≈à¡∑’Ë ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ı¯ ≈ß«—π∑’Ë Ú °√°Æ“§¡ ÚıÛ¯ ·≈–ª√–°“»
เล่ม ๑๑๒ “∏“√≥
ตอนที่ ๕๘
ที่ ๒๗Ë‡ªìπกรกฎาคม
°√–∑√«ß
ÿ¢ ‡√◊งËÕßลงวั
°‘®น°“√∑’
Õ—πµ√“¬µàÕ๒๕๓๘
ÿ¢¿“æประกาศกระทรวง
(©∫—∫∑’Ë Ù) ´÷Ëß
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ (©∫—∫∑’Ë Ù) ´÷Ëß
ª√–°“»„π√“™°‘
‡∫°…“
∫∑—Ë«อ‰ª
‡≈à¡∑’(ฉบั
Ë ÒÚ
‡»… ÒÚÛจจาß
สาธารณสุ
ข เรือ่ ง ®กิ®“πÿ
จการที
เ่ ป็นอัน©∫—
ตรายต่
สุขภาพ
บที่ ๔)µÕπæ‘
ประกาศในราชกิ
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫∑—Ë«‰ª ‡≈à¡∑’Ë ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÛ ß
π∑’Ë Ú¯
≈“§¡ ตอนพิ
ÚıÙˆเศษ®”π«π
´÷Ëß·∫àตุลßาคม
ÕÕ°‡ªì๒๕๔๖
π ÒÛ ซึ°≈ÿ
นุ≈ß«—
เบกษา
เล่ม µÿ๑๒๐
๑๒๓ÒÛÛ
ง ลงวั°‘®น°“√
ที่ ๒๘
ง่ ได้à¡  
≈ß«—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ®”π«π ÒÛÛ °‘®°“√ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ ÒÛ °≈ÿà¡
ª√–‡¿∑°‘
®°“√ ‰¥â·°à
ยกเลิ
กความในประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ข ที่ ๑๒/๒๕๔๒ เรื่อง กิจการที่เป็น
ª√–‡¿∑°‘®°“√ ‰¥â·°à
อันตรายต่อสุÒ)
ขภาพ°‘®°“√∑’
(ฉบับË‡ที°’่ Ë¬๒)«°—∫และประกาศกระทรวงสาธารณสุ
°“√‡≈’È¬ß —µ«å ¡’ Û °‘®°“√ ขที่ ๑๓/๒๕๔๓
Ò) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈’È¬ß —µ«å ¡’ Û °‘®°“√
เรือ่ ง กิจการทีÚ)เ่ ป็°‘น®อั°“√∑’
นตรายต่
สุข∫ภาพ—µ«å·(ฉบั
บทีµ่ ¿—๓)≥±åต่อ¡’มาได้
ระกาศกระทรวง
Ë‡°’Ë¬อ«°—
≈–º≈‘
¯ °‘ม®ปี °“√
Ú) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ —µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±å ¡’ ¯ °‘®°“√
สาธารณสุข เรือ่ งกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ประกาศในราชกิจจา
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๖๔

À√◊Õ‰¡à

≠≠—Õµ‘„ÿ¢πæ√–√“™∫—
‘ “∏“√≥
ÿ¢ Ë‡æÿªì∑π∏»—
°√“™“
(Ú) °‘®°“√∑’‡π◊Ë‡ªìËÕß®“°∫∑∫—
πÕ—πµ√“¬µà
¿“æ®”‡ªìπ≠µâ≠—Õµß¡’
≈—°…≥–∑’
°“√§â
การซึßË่ง‡ªì
เป็นπที∑’่นπË ่า“à รั√—งßเกี‡°’ย¬จหรื
ÚÙ¯Ù (°ÆÀ¡“¬‡¥‘¡) ‰¥â∫≠
— ≠—µ„‘ Àâ¡°’ “√§«∫§ÿ¡ กิ°‘®จ°“√´÷
®À√◊อÕ
À√◊Õ‰¡à

อาจเป็นπอัÕ—นπตรายต่
Õ“®‡ªì
µ√“¬µàอÕสุข¢ÿ ภาพ
¿“æ µàÕ¡“‰¥âª√—∫ª√ÿß‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
‡π◊ËÕß®“°∫∑∫—≠≠—µ‘„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™
æ.». ÚıÛı ·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ°“√§«∫§ÿ
¡ °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
ÚÙ¯Ù (°ÆÀ¡“¬‡¥‘¡) ‰¥â∫≠
— ≠—µ„‘ Àâ¡°’ ๖๕
“√§«∫§ÿ¡ °‘®°“√´÷ßË ‡ªìπ∑’πË “à √—ß‡°’¬®À√◊Õ
®÷ß¡’¢âÕ ß —¬«à“ °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æπ’È ®”‡ªìπµâÕß‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë¡’
Õ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ µàÕ¡“‰¥âª√—∫ª√ÿß‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ

สารบั¡Õ¡∑’
ญญัËµตâÕิดß§«∫§ÿ
้านสิ่งแวดล้
บทที
“√∫—≠∫∑∑’≠—Ë µÙ‘¥â“π “√∫—
‘Ëß·«¥≈â
≠≠—Õµ¡∑’
‘¥â“Ëµ่πâÕ๔ß§«∫§ÿ
‘Ëß·«¥≈â
¡ อมที่ต้องควบคุม
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—
≠—µ‘œหรือกำ�กั≠บดู≠—แµลตามพระราชบั
ญญัติฯ
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≠≈µ“¡æ√–√“™∫—
‘œ

Ù
∫∑∑’Ë

Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§¢÷Èπ
¢≥–π’È ‰¥â¡’°“√ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ı/ÚıÛ¯ ‡√◊ËÕß
่มือ พระราชบัญญั®ต®“πÿ
ิการสาธารณสุ
ข พ.ศ.
๒๕๓๕
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ´÷Ëคูßª√–°“»„π√“™°‘
‡∫°…“ ©∫—
∫ª√–°“»
∑—Ë«‰ª ‡≈à¡∑’Ë ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ı¯ ≈ß«—π∑’Ë Ú °√°Æ“§¡ ÚıÛ¯ ·≈–ª√–°“»
นุเบกษา เล่“∏“√≥
ม ๑๒๔ÿ¢ ตอนพิ
๑๒๐Ë‡ªìπง Õ—ลงวั
นที่ ๒๐
นยายน
°√–∑√«ß
‡√◊ËÕß เ°‘ศษ®°“√∑’
πµ√“¬µà
Õ ÿ¢กั¿“æ
(©∫—๒๕๕๐
∫∑’Ë Ù) และ
´÷Ëß
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
่อง∫§Ÿà¡กิ∑—◊ÕจË«การที
ตรายต่
อสุขภาพ
(ฉบั
บÚıÛı
ที่ ๖)ß
ª√–°“»„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“ข เรื©∫—
‰ª
‡≈à่เป็¡น∑’≠อัË น≠—ÒÚ
‡»…
ÒÚÛ
æ√–√“™∫—
µ‘°“√ µÕπæ‘
“∏“√≥
ÿ¢ æ.».
ประกาศในราชกิ
จจานุÚıÙˆ
เบกษา ®”π«π
เล่ม ๑๒๗
เศษ ´÷๖Ëß(©∫—·∫à
ง ∫ลงวั
นทีË¡่‡µ‘๑๔
มกราคม
≈ß«—
π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡
ÒÛÛตอนพิ
°‘®°“√
ßÕÕ°‡ªì
π¡ æ.».
ÒÛ
°≈ÿà¡
·°â
‰¢‡æ‘
Úıı)
๒๕๕๓ โดยมี
ª√–‡¿∑°‘
®°“√ ๑๓๕
‰¥â·°à กิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๓ กลุ่มประเภทกิจการ ได้แก่
Û) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√
‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ πÈ”¥◊Ë¡ ¡’ Úˆ °‘®°“√
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—
Ò) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈’
È¬ß —µ«å ¡’≠≠—Ûµ°‘‘°®“√°“√“∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
Ù) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¬“ ‡«™¿—≥±å Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬åË¡‡µ‘‡§√◊
ËÕß ”Õ“ß
Ú) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ —µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±å ¡’(©∫—¯∫·°â°‘®‰¢‡æ‘
°“√ ¡ æ.». Úıı)
º≈‘µ¿—≥±å™”√–≈â“ß ¡’ ı °‘®°“√
Û) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ πÈ”¥◊Ë¡ ¡’ Úˆ °‘®°“√
ı) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°…µ√
°‘®°“√
64 ≥±å¡’Õÿ˘ª°√≥å
Ù) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¬“ ‡«™¿—
°“√·æ∑¬å ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß
ˆ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‚≈À–À√◊Õ·√à ¡’ ˆ °‘®°“√
º≈‘µ¿—≥±å™”√–≈â“ß ¡’ ı °‘®°“√
˜) °‘®°“√∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫¬“π¬πµå ‡§√◊ÕË ß®—°√À√◊Õ‡§√◊ÕË ß°≈ ¡’ ˜ °‘®°“√
ı) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°…µ√ ¡’ ˘ °‘®°“√
¯) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‰¡â ¡’ ¯ °‘®°“√
ˆ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‚≈À–À√◊Õ·√à ¡’ ˆ °‘®°“√
˘) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ ¡’ Òı °‘®°“√
˜) °‘®°“√∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫¬“π¬πµå ‡§√◊ÕË ß®—°√À√◊Õ‡§√◊ÕË ß°≈ ¡’ ˜ °‘®°“√
Ò) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑Õ ¡’ ¯ °‘®°“√
¯) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‰¡â ¡’ ¯ °‘®°“√
ÒÒ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫À‘π ¥‘π ∑√“¬ ´’‡¡πµåÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
˘) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ ¡’ Òı
๑๗ °‘®°“√
¡’ ÒÒ °‘®°“√
Ò) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑Õ ¡’ ¯ °‘®°“√
ÒÚ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ªî‚µ√‡≈’Ë¬¡ ∂à“πÀ‘π “√‡§¡’ ¡’ Ò˜ °‘®°“√
ÒÒ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫À‘π ¥‘π ∑√“¬ ´’‡¡πµåÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
ÒÛ) °‘®°“√Õ◊ËπÊ ¡’ Ò °‘®°“√
¡’ ÒÒ °‘®°“√
(√“¬™◊ËÕ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ∑—ÈßÀ¡¥ ÒÛÛ °‘®°“√
ÒÚ) °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ªî‚µ√‡≈’Ë¬¡ ∂à“πÀ‘π “√‡§¡’ ¡’ Ò˜ °‘®°“√
¥Ÿ®“°ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ „π¿“§ºπ«°)
ÒÛ) °‘®°“√Õ◊ËπÊ ¡’ Ò °‘®°“√
(√“¬™◊ËÕ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ∑—ÈßÀ¡¥ ÒÛÛ °‘®°“√
(Ú)
°‘
®
°“√∑’
Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ®”‡ªìπµâÕß¡’≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√§â“
¥Ÿ®“°ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ „π¿“§ºπ«°)

∫∑∑’Ë

Ù

สารบัญÕ¡∑’
ญัตËµิดâÕ้าß§«∫§ÿ
นสิ่งแวดล้
“√∫—≠≠—บทที
µ‘¥่ â“π๔ ‘Ëß·«¥≈â
¡ อมที่ต้องควบคุม
หรื
อ
กำ
�
กั
บ
ดู
แ
ลตามพระราชบั
ญญัติฯ
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘œ

À√◊Õ‰¡à

‡π◊ËÕß®“°∫∑∫—≠≠—µ‘„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™
คู่มÚÙ¯Ù
ือ พระราชบั
ญญัติการสาธารณสุ
(°ÆÀ¡“¬‡¥‘
¡) ‰¥â∫≠
— ≠—ขµพ.ศ.
„‘ Àâ¡°’ ๒๕๓๕
“√§«∫§ÿ¡ °‘®°“√´÷ßË ‡ªìπ∑’πË “à √—ß‡°’¬®À√◊Õ
Õ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ µàÕ¡“‰¥âª√—∫ª√ÿß‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
การทีË‡่เป็ªìนπอัÕ—นπตรายต่
æ.». ÚıÛı ·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ°“√§«∫§ÿ¡ °‘กิ®จ°“√∑’
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ
¢âÕ ß —¬≠«à“≠—µ°‘‘°®“√°“√∑’
Ë‡ªìπÕ—ÿ¢πµ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æπ’È ®”‡ªìπµâÕß‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë¡’
§Ÿ®÷à¡ß◊Õ¡’æ√–√“™∫—
“∏“√≥
æ.». ÚıÛı
(©∫—
·°â ‰¢‡æ‘Ë¡Ë‡‡µ‘ªì¡π°“√§â
æ.». Úıı)
≈—°∫…≥–∑’
“À√◊Õ‰¡à
„π‡√◊ËÕßπ’È‰¥â¡’§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ (°√√¡°“√√à“ß
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°ÆÀ¡“¬ §≥–∑’Ë ¯) µ“¡Àπ—ß Õ◊ ∑’Ë π√ ˆÒ/ˆÙı
≈ß«—π∑’Ë Û ¡‘∂πÿ “¬π ÚıÛˆ
‰¥â«‘π‘®©—¬«à“ ∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÛÒ À¡“¬§«“¡«à“ çÀ“°√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ ¡§«√
√—∞¡πµ√’¬àÕ¡°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ„π°“√°”°—∫°“√¥Ÿ·≈·≈–§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æµ“¡°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬¡‘µâÕß‡ªìπ°‘®°“√§â“‰¥âé ·≈–
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“µ“¡∂âÕ¬§”µ“¡¡“µ√“ ÛÒ ç¡‘‰¥â¡ÿàß®”°—¥‡©æ“–°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ°“√§â“
การ „π¡“µ√“ ÛÒ ª√– ß§å®–„ÀâÀ¡“¬∂÷ß
·µàÕ¬à“ß„¥‡≈¬ ‡æ√“–À“°§”«à“ กิ°‘จ®°“√
‡©æ“–°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ°“√§â“·≈â«°Á‰¡à®”‡ªìπµâÕß„™â§”«à“ „π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√§â“
„π¡“µ√“ ÛÛ Õ’°é ¥—ßπ—Èπ°‘®°“√∑’Ë‡¢â“¢à“¬‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
®÷ß‰¡à®”‡ªìπµâÕß¥”‡π‘π°‘®°“√„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√§â“ ‡™àπ °“√‡≈’È¬ß —µ«å‰«â
¥Ÿ‡≈àπ‡ªìπß“πÕ¥‘‡√° °“√´àÕ¡√∂¢Õßµπ‡Õß ‡ªìπµâπ °Á∂◊Õ«à“‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ

(Û) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

แม้«วà“่ารั√—ฐ∞¡πµ√’
มนตรี«วà“่า°“√
การกระทรวงสาธารณสุ
ขจะได้ปËÕระกาศรายชื
·¡â
“∏“√≥ ÿ¢®–‰¥âª√–°“»√“¬™◊
°‘®°“√∑’Ë‡ªì่อπ
การที่เป็Õนอั¢ÿ น¿“æ„πª√–°“»°√–∑√«ß
ตรายต่อสุขภาพในประกาศกระทรวงสาธารณสุ
Õ—กิπจµ√“¬µà
“∏“√≥ ¢ÿ ·≈â« ·µà°Á¬—ß‰¡àขแล้
¡’ºว≈∫—แต่
ß§—ก∫็ย„™âัง
ไม่มผี ลบังคับใช้ใà«นเขตราชการส่
น่ ต่างๆ∫∑∫—
ทัง้ นี≠เ้ พราะบทบั
ตมิ าตรา
๓๒(๑)
„π‡¢µ√“™°“√
π∑âÕß∂‘Ëπµà“ßÊวนท้∑—อÈßπ’งถิÈ‡æ√“–
≠—µ‘¡“µ√“ญญัÛÚ
(Ò) °”Àπ¥
กำ�√หนดให้
งถิ่นมีอำ�นาจออกข้
อกำ�หนดของท้
องถิ่น(ซึß ¢â่งÕหมายถึ
„Àâ
“™°“√ ร«à าชการส่
π∑âÕß∂‘วπË นท้
¡’Õอ”π“®ÕÕ°¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘πË (´÷ßË À¡“¬∂÷
∫—≠≠—µง‘
ข้อบัßญ
ญัตกิ รุงเทพมหานคร/จั
งหวัด/อบต./เมื
งพัท·≈–‡∑»∫—
ยา และเทศบั
ิ แล้«ว·µà
แต่°ก√≥’
รณี)
°√ÿ
‡∑æ¡À“π§√/®—
ßÀ«—¥/Õ∫µ./‡¡◊
Õßæ—∑อ¬“
≠≠—ญµญั‘ ต·≈â
“กำ�หนดประเภทของกิจ®การตามมาตรา
๓๑ ∫“ß°‘
บางกิ®จ°“√À√◊
การหรืÕอ∑ÿทุ°ก°‘กิ®จ°“√
การ „Àâ
ให้‡เªìป็πน
ç°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß°‘
°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÒ
การทีตµ่Ë อ้Õâ งควบคุ
ในท้อÕงถิ
หมายความว่“า °‘กิ®จ°“√∑’
การที‡Ë ªìเ่ ป็πนÕ—อัπนµ√“¬
ตราย
°‘กิ®จ°“√∑’
ß§«∫§ÿม¡„π∑â
ß∂‘น่ πË นัπ—น้ πÈ ”é ก็°Áไ‰ด้¥â ´÷ซึßË ง่ À¡“¬§«“¡«à
ภาพทีË√่ร—∞ัฐ¡πµ√’
มนตรีªป√–°“»π—
ระกาศนัÈπ้นจะมี
ราชการส่วà«นπ
µàต่Õอสุÿ¢ข¿“æ∑’
®–¡’ผลใช้
º≈„™âบัง∫คั—ß§—บ∫ในท้
„π∑âองถิ
Õß∂‘่นËπใด„¥√“™°“√
∑âÕß∂‘πË π—πÈ ®–µâÕßÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕ๖๖ß∂‘πË °”Àπ¥„Àâ‡ªìπ°‘®°“√∑’µË Õâ ß§«∫§ÿ¡„π
∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ‡ ’¬°àÕπ·≈–‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥∑ÿ°ª√–‡¿∑°‘®°“√ °≈à“«§◊Õ

ญัติดÕ้า¡∑’
นสิËµ่งแวดล้
อมที¡่ต้องควบคุม
บทที≠่ ๔
“√∫—
≠—µ‘¥สารบั
â“π ‘Ëßญ·«¥≈â
âÕß§«∫§ÿ
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·หรื≈µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µ‘œ ญญัติฯ
อกำ�กับดูแลตามพระราชบั

Ù
∫∑∑’Ë

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√/®—ßÀ«—¥/Õ∫µ./‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–‡∑»∫—≠≠—µ‘ ·≈â«·µà°√≥’)
ç°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß°‘®°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÒ ∫“ß°‘®°“√À√◊Õ∑ÿ°°‘®°“√ „Àâ‡ªìπ
ญญัติการสาธารณสุ
๒๕๓๕
°‘®°“√∑’µË Õâ ß§«∫§ÿ¡„π∑âÕß∂‘πË π—πÈ éคู°Á่ม‰ือ¥âพระราชบั
´÷ßË À¡“¬§«“¡«à
“ °‘®°“√∑’‡Ë ªìขπพ.ศ.
Õ—πµ√“¬
µàÕ ÿ¢¿“æ∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»π—Èπ ®–¡’º≈„™â∫—ß§—∫„π∑âÕß∂‘Ëπ„¥√“™°“√ à«π
§Ÿà¡Õ◊Õß∂‘æ√–√“™∫—
≠≠—µ‡ªì‘°π“√°‘®“∏“√≥
æ.». ÚıÛı
∑âÕß∂‘πË π—πÈ ®–µâÕßÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑â
πË °”Àπ¥„Àâ
°“√∑’µË Õâ ÿ¢ß§«∫§ÿ
¡„π
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ‡ ’¬°àÕπ·≈–‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥∑ÿ°ª√–‡¿∑°‘
®°“√ °≈à“«§◊Õ
®–°”Àπ¥°‘®°“√∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ∑—ßÈ À¡¥ À√◊Õ‡æ’¬ß∫“ß «à π ‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë
ต้µâอÕงควบคุ
้นเป็นÈπปั‡ªìญπหาในเขตท้
องถิ่น
ß§«∫§ÿม¡ในท้
„π∑âอÕงถิß∂‘่นËπก็°Áได้‰¥âทั้ง∑—นีÈß้ π’ขึÈ้นอยู
¢÷66
Èπ่กÕ¬Ÿับว่à°า—∫กิ«àจ“การนั
°‘®°“√π—
ªí≠À“ „π‡¢µ
นั∑âÕ้นß∂‘
ๆ Ëπหรืπ—Èπอไม่
Ê À√◊Õ‰¡à
ซึ´÷Ë่งßจะเห็
บทบั≠ญ≠—ญัµต‘·ิแÀàห่ßงæ√–√“™∫—
พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
®–‡ÀÁนπได้
‰¥âว«่าà“ ∫∑∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข
พ.ศ.
�นาจในการควบคุ¡ม„Àâให้·แ°àก่√“™°“√
ราชการ
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı นัπ—้นÈπ มี¡’ล≈ัก—°ษณะการกระจายอำ
…≥–°“√°√–®“¬Õ”π“®„π°“√§«∫§ÿ
ส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น (À¡“¬∂÷ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡∑»∫“≈ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ Õß§å°“√∫√‘À“√
à«π®—ßÀ«—¥ ·≈–Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈)
πÕ°®“°π’È∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÛÚ(Ú) ·≈–¡“µ√“ ÛÛ ¬—ß„ÀâÕ”π“®
แก่
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่นในการควบคุ
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลการประกอบกิ
·°à√ร“™°“√
„π°“√§«∫§ÿม¡ กำ°”°—
≈°“√ª√–°Õ∫°‘จ®การที
°“√∑’่เË‡ป็ªìนπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ„π¥â“π ÿ¢≈—°…≥– °“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬
¥â«¬ ‚¥¬„ÀâÕ”π“®·°à√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ Û ª√–°“√ ¥—ßπ’È
Û.Ò)
๓.๑) อำÕ”π“®„π°“√Õπÿ
�นาจในการอนุ≠ญ“µ
าต
‚¥¬∑’Ë∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÛÛ «√√§·√° °”Àπ¥«à“ ç‡¡◊ËÕæâπ
°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—π∑’Ë¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ÛÚ(Ò) „™â∫—ß§—∫ Àâ“¡¡‘„Àâ
ผูºŸâ„้ใ¥¥”‡π‘
ดดำ�เนิπน°‘กิ®จ°“√µ“¡ª√–‡¿∑∑’
การตามประเภททีË¡่ม’¢ีขâÕ้อ°”Àπ¥¢Õß∑â
กำ�หนดของท้Õอß∂‘งถิËπ่นกำ°”Àπ¥„Àâ
�หนดให้‡เªìป็πน°‘กิ®จ°“√
การ
¡µ“¡¡“µ√“
ÛÚ(Ò)๓๒(๑)
„π≈—°ในลั
…≥–∑’
Ë‡ªìπ°“√§â
“‡«âπา·µàเว้®น–‰¥â
„∫
ที∑’Ë่µตâÕ้อß§«∫§ÿ
งมีการควบคุ
มตามมาตรา
กษณะที
่เป็นการค้
แต่√จ—∫ะได้
≠“µ®“°‡®â
“æπ—°ß“π∑â
ß∂‘ËπÇé
รัÕπÿบใบอนุ
ญาตจากเจ้
าพนักÕงานท้
องถิ่น...”
À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√„¥Ê ∑’Ë‡¢â“¢à“¬‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë
µâÕß§«∫§ÿ¡„π∑âÕß∂‘πË µ“¡∑’√Ë “™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË °”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ ÛÚ(Ò) ‰¡à«“à
®–‡ªìπ°√≥’∑’Ëประกอบกิ
ª√–°Õ∫°‘®จ°“√Õ¬Ÿ
การอยูà°่กàÕ่อπ∑’
นที่Ë¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëππ’È®–¡’°“√∫—ß§—∫„™â
À√◊Õ‡ªìπ°√≥’∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√¿“¬À≈—ß∑’Ë¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ¥—ß°≈à“«¡’º≈
∫—ß§—∫„™â ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√π—ÈπÊ ∑—Èß Õß°√≥’ ®–µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µµàÕ‡®â“æπ—°ß“π
ทีข่ «อ้ —πกำ∑’�หนดของท้
องถิน่ มีผÕลบั
∑âท้อÕงถิ
ß∂‘น่ Ëπ ภายใน
¿“¬„π๙๐˘วัน «—นัπบแต่π—ว∫นั ·µà
Ë¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑â
ß∂‘Ëπงคั¡’บºใช้≈∫—ในท้ß§—อ∫งถิ„™âน่ „นัπน้
∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
๖๗

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
อ
กำ
�
กั
บ
ดู
แ
ลตามพระราชบั
ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√°“√°“√Õπÿญ
≠“µπ’
‰¥âว«่าà“เป็
‡ªìนπมาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡∑’ทีË่
ซึ´÷Ë่งßมาตรการการอนุ
าตนี้È ถื∂◊อÕได้
”§—≠ ‡æ√“–‡ªìπ°“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¡’°√–∫«π°“√º≈‘µ À√◊Õ
°“√ª√–°Õ∫°“√∑’ÕË “®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ¢Õß§πß“πºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π ·≈–™ÿ¡™π
ตัµ—ง้ßÈ แต่
จะต้Õอß¡’งมี°ก“√µ√«®
ารตรวจสอบอาคารสถานที
ะประกอบกิ®จ°“√
การ
·µàเ‡บื∫◊อ้ ÕÈ งต้
ßµâนπ กล่
°≈àา“วคื
«§◊อÕ ®–µâ
Õ∫Õ“§“√ ∂“π∑’Ë ∑’ท่ ®Ë จ่ี –ª√–°Õ∫°‘
‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕÿª°√≥å √–∫∫°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬À√◊ÕÕÿ∫—µ‘¿—¬ √–∫∫°“√°”®—¥
‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬ ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’Ë®”‡ªìπ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß
§√∫∂â«πµ“¡À≈—°«‘™“°“√°Áæ®‘ “√≥“Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°‘®°“√‰¥â ·µàÀ“°«à“‰¡à∂°Ÿ
µâÕß·≈– “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢‰¥â °ÁÕ“®„Àâ‡«≈“„π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°àÕπ®÷ß®–
Õπÿ≠“µ à«π°√≥’∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡ ‰¡à∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¡àÕ“®·°â‰¢‰¥â °Á “¡“√∂
¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°‘®°“√ ≥ ∑’Ëπ—ÈπÊ ‰¥â ·≈â«·µà°√≥’
๓.๒) Õ”π“®„π°“√°”Àπ¥À≈—
อำ�นาจในการกำ�หนดหลั°ก‡°≥±å
เกณฑ์·แ≈–‡ß◊
ละเงืËÕπ‰¢∑—
่อนไขทัË«‰ª
่วไป
Û.Ú)
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÛÚ ∫—≠≠—µ‘«à“ ç‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π
°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ (∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ) „Àâ√“™°“√ à«π
�หนดหลัก°‡°≥±å
เกณฑ์
∑âÕß∂‘πË ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘πË µ“¡¡“µ√“ ÛÚ(Ú) กำ°”Àπ¥À≈—
และเงื่อËÕนไขทั
·≈–‡ß◊
π‰¢∑—่วË«ไป‰ª ”À√—∫„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÚ(Ò) ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫
°“√¥Ÿ· ≈ ¿“æÀ√◊ Õ ÿ¢≈— ° …≥–¢Õß ∂“π∑’Ë ∑’Ë „™â ¥”‡π‘π°‘® °“√·≈–¡“µ√°“√
ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æé
πÕ°®“°°“√§«∫§ÿ¡¥â«¬¡“µ√°“√°“√Õπÿ≠“µ·≈â« °ÆÀ¡“¬
ให้Õอ”π“®·°à
ำ�นาจแก่√ร“™°“√
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘งถิËπ่นในการกำ
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„πª√–°“»°√–∑√«ßœ∑’
Ë ı/ÚıÛ¯
ในประกาศกระทรวง
·≈–©∫—∫∑’Ë Ù

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

¡’Õ”π“®ÕÕ°
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ

°”Àπ¥„π„∫Õπÿ≠“µ
‰

‰

‰

‰

‰

๔

µâÕßªØ‘∫—µ‘

‰

µâÕßªØ‘∫—µ‘

∑’Ë‰¡à‡ªìπ≈—°…≥–
°“√§â“

∑’Ë‡ªìπ≈—°…≥–
°“√§â“

----------------------‰

‰

‰

----------------------------------------------------‰

‰

‰

°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢
‡©æ“– µ“¡ ¡.ÛÛ

À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢
∑—Ë«‰ª µ“¡ ¡.ÛÚ (Ú)

°”Àπ¥√“¬™◊ËÕ°‘®°“√œ
∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡„π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
µ“¡ ¡.ÛÚ (Ò)

ª√–™“™π
ºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√
µ“¡ ¡.ÛÚ (Ò)
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๗๑

µâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µµàÕ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

บทที่

√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

สารบัญญัติด้านสิ่ง∫∑∑’
แวดล้
่ต้องควบคุ
Ë Ùอมที“√∫—
≠≠—µ‘¥มâ“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡
หรือกำ�กับดูแลตามพระราชบัÀ√◊ญÕญั°”°—
ติฯ∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘œ

ªØ‘∫µ— µ‘ “¡æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı ∑’‡Ë °’¬Ë «‡π◊ÕË ß°—∫ °Æ
À¡“¬Õ◊πË Ê´÷ßË ‡√◊ÕË ßπ’‰È ¥â‡¢â“ °Ÿà “√æ‘®“√≥“„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ¢ÿ
§√—ßÈ ∑’Ë Ò/ÚıÛ¯ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Ú˜ ‡¡…“¬π
‚¥¬¡’
π‘ ®‘ ©—¬¥—ß√“¬≈–‡Õ’
¥„π
คู่มือÚıÛ¯
พระราชบั
ญญั¡ตµ‘ิก«ารสาธารณสุ
ข พ.ศ. ¬๒๕๓๕
¿“§ºπ«°

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
อ
กำ
�
กั
บ
ดู
แ
ลตามพระราชบั
ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

À¡«¥ ¯
µ≈“¥ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
(Ò) §«“¡À¡“¬·≈–¢Õ∫‡¢µ

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘„π¡“µ√“ Ù ‰¥â„Àâ§«“¡À¡“¬ ‰«â¥—ßπ’È
Ò.Ò µ≈“¥ À¡“¬∂÷ß ∂“π∑’Ë´÷Ëßª°µ‘®—¥‰«â„ÀâºŸâ§â“„™â‡ªìπ∑’Ë™ÿ¡πÿ¡
‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑ —µ«å ‡π◊ÈÕ —µ«å º—° º≈‰¡â À√◊ÕÕ“À“√Õ—π¡’ ¿“æ‡ªìπ
¢Õß ¥ ª√–°Õ∫À√◊Õª√ÿß·≈â«À√◊Õ¢Õß‡ ’¬ßà“¬ ∑—Èßπ’È‰¡à«à“®–¡’°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“
ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫√‘‡«≥´÷Ëß®—¥‰«â ”À√—∫„Àâ
ºŸ§â “â „™â‡ªìπ∑’™ชุË ม¡ÿ นุ™π‡æ◊
ม ÕË ®”Àπà“¬ π‘ §â“ª√–‡¿∑¥—ß°≈à“«‡ªìπª√–®”À√◊Õ‡ªìπ§√—ßÈ §√“«
À√◊Õµ“¡«—π∑’Ë°”Àπ¥
¥—ßπ—Èπ µ≈“¥®÷ß‡ªìπ ∂“π∑’Ë™ÿ¡πÿ¡¢ÕßºŸâ§â“ºŸâ¢“¬ ´÷Ëß®–µâÕß‡ªìπ°“√
®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑¢Õß ¥¢Õß‡ ’¬ßà“¬ ‡ªìπ ”§—≠ °√≥’µ≈“¥‚∫ä‡∫ä ∑’Ë¢“¬
‡ ◊ÈÕºâ“®÷ß‰¡à„™àµ≈“¥„π§«“¡À¡“¬π’È ·≈–®–‡ªìπµ≈“¥ª√–®”À√◊Õµ≈“¥π—¥‡ªìπ
§√—ßÈ §√“«°Á‰¥â ·µà ”À√—∫ ´Ÿª‡ªÕ√å¡“√å‡°Áµ À√◊Õ°≈ÿ¡à ¡‘π¡‘ “√å∑π—πÈ ‰¡à∂Õ◊ «à“‡ªìπµ≈“¥
‡æ√“–‚¥¬∑—Ë«‰ª®–¡’‡®â“¢Õß§π‡¥’¬«‡ªìπºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√ ´÷Ëß®—¥‡ªìπ ç ∂“π∑’Ë
– ¡Õ“À“√é
Ò.Ú ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ À¡“¬∂÷ß Õ“§“√ ∂“π∑’Ë À√◊Õ∫√‘‡«≥
„¥Ê ∑’¡Ë „‘ ™à∑À’Ë √◊Õ∑“ß “∏“√≥–∑’®Ë ¥— ‰«â‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫Õ“À“√À√◊Õª√ÿßÕ“À“√ ®π ”‡√Á®
·≈–®”Àπà“¬„ÀâºŸâ´◊ÈÕ “¡“√∂∫√‘‚¿§‰¥â∑—π∑’ ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√®”Àπà“¬‚¥¬
®—¥„Àâ¡’∫√‘‡«≥‰«â ”À√—∫°“√∫√‘‚¿§ ≥ ∑’Ëπ—Èπ À√◊Õπ”‰ª∫√‘‚¿§∑’ËÕ◊Ëπ°Áµ“¡
¥—ßπ—Èπ ®÷ß°≈à“«ßà“¬Ê ‰¥â«à“ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °Á§◊Õ √â“πÕ“À“√
π—Ëπ‡Õß ∑’Ë ”§—≠§◊Õ µâÕß‡ªìπ√â“πÕ“À“√„π∑’Ë‡Õ°™π∑’Ë¡‘„™à∑’Ë/∑“ß “∏“√≥– ·≈–
µâÕß¡’∫√‘‡«≥‡µ√’¬¡ª√ÿßª√–°Õ∫Õ“À“√ ´÷Ëß®–¡’∑’Ë√—∫ª√–∑“πÀ√◊Õ‰¡à°Á‰¥â
๗๒
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Ú.Ò ‡√◊ËÕßµ≈“¥
Ú.Ò.Ò µ“¡¡“µ√“ ÛÙ °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ ºŸâ∑’ËµâÕß°“√®—¥
µ—Èßµ≈“¥ µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°àÕπ √«¡∑—ÈßºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
·≈â« ®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¢¬“¬À√◊Õ≈¥ ∂“π∑’Ëµ≈“¥ °ÁµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°
‡®â
æπ—ก°งานท้
ß“π ∑âอÕงถิß∂‘่นËπก่°àอÕนπ ®÷ß®–¥”‡π‘π°“√‰¥â
เจ้า“พนั
‡«âπ·µà ‡ªìπ°“√®—¥µ—Èßµ≈“¥¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √“™°“√
à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊ÕÕß§å°“√¢Õß√—∞∑’Ë®—¥µ—Èßµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ®“°
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ·µàµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ Õ“®°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡©æ“–∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ°Á‰¥â
Ú.Ò.Ú √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘πË ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈‰¥â„π‡√◊ÕË ßµàÕ‰ªπ’È (µ“¡¡“µ√“ Ûı, ¡“µ√“
Û˜)

๗๓
73

≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

Ò.Û ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ À¡“¬∂÷ß Õ“§“√ ∂“π∑’Ë À√◊Õ∫√‘‡«≥„¥Ê
∑’Ë¡‘„™à∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫‡°Á∫Õ“À“√Õ—π¡’ ¿“æ‡ªìπ¢Õß ¥ À√◊Õ
¢Õß·ÀâßÀ√◊ÕÕ“À“√„π√Ÿª≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥ ´÷ËßºŸâ´◊ÈÕµâÕßπ”‰ª∑” ª√–°Õ∫ À√◊Õª√ÿß
‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π¿“¬À≈—ß
∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ °Á§◊Õ √â“π¢“¬¢Õß™” ´÷ËßµâÕß‡ªìπ√â“π¢“¬
¢Õß™”„π∑’Ë‡Õ°™π∑’Ë¡‘„™à∑’Ë/∑“ß “∏“√≥–‰¡à«à“®–¢“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑„¥°Áµ“¡ ´÷Ëß
ºŸâ´◊ÈÕµâÕßπ”‰ª∑” ª√–°Õ∫ ª√ÿßÕ’°§√—Èß ¥—ßπ—Èπª√–‡¿∑´Ÿª‡ªÕ√å¡“√å‡°Áµ ¡‘π‘¡“√å∑
®÷ß®—¥Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡π’È

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

Ù๔

สารบั
“√∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡
หรื
อ
กำ
�
กั
บ
ดู
แ
ลตามพระราชบั
ญ
ญั
À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—ตµิฯ‘œ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(°) ‡√◊Ë Õ ß‡°’Ë ¬ «°— ∫ ∑’Ë µ—È ß ‡π◊È Õ ∑’Ë ·ºπº— ß ·≈–
À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß·≈– ÿ¢≈—°…≥– ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß∫√‘‡«≥
¢“¬ ‘π§â“ Õ“§“√‚§√ß √â“ß ∫√‘‡«≥∑’Ëæ—°¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬ ∫√‘‡«≥∑’Ë®Õ¥√∂ ÀâÕß â«¡
√«¡∑—Èß ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫∑’Ëµ—Èß∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡ªìπµâπ
(¢) ‡√◊Ë Õ ßÀ≈— ° ‡°≥±å ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ °“√®— ¥ ∂“π∑’Ë
°“√«“ß ‘Ëß¢Õß ·≈–°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µ≈“¥ ‡™àπ °“√®—¥
À¡«¥À¡Ÿàª√–‡¿∑¢ÕßÕ“À“√ °“√®—¥«“ß¢Õß∑’Ë·ºß ‡ªìπµâπ
(§) °“√°”Àπ¥‡«≈“‡ªî¥·≈–ªî¥µ≈“¥ ´÷Ëß√“™°“√
«à π∑âÕß∂‘πË Õ“®°”Àπ¥‡«≈“°“√ªî¥µ≈“¥ ‡æ◊ÕË „Àâ¡‡’ «≈“„π°“√‡°Á∫°«“¥ ∑”§«“¡
–Õ“¥°Á‰¥â
(ß) ‡√◊ËÕßÀ≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
„Àâ®—¥µ—Èßµ≈“¥µâÕßªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈√—°…“§«“¡ –Õ“¥‡√’¬∫√âÕ¬¿“¬„π
µ≈“¥ °“√®—¥„Àâ¡’∑’Ë√«∫√«¡À√◊Õ°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ ¡Ÿ≈ΩÕ¬ °“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
°“√√–∫“¬Õ“°“» ·≈–°“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠·≈–°“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ
(®) ‡√◊ËÕßÀ≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ¢“¬¢Õß·≈–
ºŸ™â «à ¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µâÕßªØ‘∫µ— ‡‘ °’¬Ë «°—∫°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥∫√‘‡«≥∑’¢Ë “¬¢Õß
ÿ¢≈—°…≥– à«π∫ÿ§§≈ °≈à“«§◊Õ µâÕß‰¡à‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ ¡’ ÿ¢«‘∑¬“ à«π∫ÿ§§≈
∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß ÿ¢≈—°…≥–„π°“√„™â°√√¡«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ª√–°Õ∫ ª√ÿß ‡°Á∫À√◊Õ
– ¡Õ“À“√À√◊Õ ‘π§â“Õ◊Ëπ ·≈–°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥¢Õß¿“™π–Õÿª°√≥å πÈ”„™â
·≈–¢Õß„™âµà“ßÊ
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

แผนภู¡ม‘ ิ ·แสดงการควบคุ
มของราชการส่
่นในเรื
่องตลาด
·ºπ¿Ÿ
¥ß°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√
à«π∑âวนท้
Õß∂‘อËπงถิ„π‡√◊
ËÕßµ≈“¥

°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡

‰

‰

µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢¬“¬/≈¥
¢π“¥µ≈“¥

‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ
·µàµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡

‰

‰

‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

‰

ë
ë
ë
ë
ë
ë

‰

‰

¢âÕ°”Àπ¥œ

‰

¡’Õ”π“®ÕÕ°

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡
¢âÕ°”Àπ¥œ
ÿ¢≈—°…≥–‡°’Ë¬«°—∫
∑’Ëµ—Èß ·ºπº—ß ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë °“√«“ß ‘Ëß¢Õß
°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥
°“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬ °“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
°“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠·≈–°“√√–∫“¥¢Õß‚√§
ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßºŸâ¢“¬·≈–ºŸâ™à«¬¢“¬„πµ≈“¥
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‡ß◊ËÕπ‰¢‡©æ“–
∑’Ë·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

‡Õ°™π

บทที
∫∑∑’่ Ë ๔Ù สารบั
“√∫—ญ≠ญั≠—ตµิด‘¥้าâ“นสิ
π ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈âอÕมที
¡∑’่ตËµ้อâÕงควบคุ
ß§«∫§ÿม¡

ºŸâ®—¥µ—Èßµ≈“¥

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Ú.Ú ‡√◊ËÕß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
Ú.Ú.Ò µ“¡¡“µ√“ Û¯ °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ ºŸâ∑’ËµâÕß°“√®—¥
µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√ µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ·≈–µâÕß·®âß‰«â¥—ßπ’È §◊Õ
(°) °√≥’∑’Ë®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√
∑’¡Ë æ’ πÈ◊ ∑’‡Ë °‘π Ú µ“√“ß‡¡µ√ ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥ ต้µâอÕงขออนุ
ß¢ÕÕπÿญ≠าต
“µ
®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
(¢) °√≥’∑’Ë®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√
∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π Ú µ“√“ß‡¡µ√ ·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥ µâต้Õอß·®â
งแจ้งß
µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
´÷Ëß§«“¡À¡“¬¢Õß°“√Õπÿ≠“µ°—∫°“√·®âß®–‰¥â
™’È·®ß„π∫∑∑’Ë ı µàÕ‰ª
Ú.Ú.Ú √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘Ëπ µ“¡¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ
– ¡Õ“À“√ ∑’Ë‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ·≈–Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß‰¥â¥—ßπ’È
(°) °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬/ – ¡
Õ“À“√ µ“¡ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“À“√ À√◊Õµ“¡≈—°…≥–¢Õß ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫ À√◊Õµ“¡
«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°”Àπ¥ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß·µà≈–ª√–‡¿∑
√«¡∑—Èß°“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡
(¢) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥µ—Èß „™â·≈–
¥Ÿ·≈√—°…“ ∂“π∑’Ë·≈– ÿ¢≈—°…≥–¢Õß∫√‘‡«≥∑’Ë„™â®”Àπà“¬Õ“À“√ (∫√‘‡«≥∑’Ë«“ß
Õ“À“√‡æ◊ËÕ¢“¬Àπâ“√â“π) ∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫∫√‘‚¿§Õ“À“√ (∑’Ë√—∫ª√–∑“πÕ“À“√) ∑’Ë„™â
∑”ª√–°Õ∫ ª√ÿßÕ“À“√ (∫√‘‡«≥§√—«) ·≈–∑’Ë„™â – ¡Õ“À“√ ∫√‘‡«≥ÀâÕß/∑’Ë‡°Á∫
Õ“À“√ «—µ∂ÿ¥‘∫¢Õß√â“π
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
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≈µ“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิฯ‘œ
หรืÀ√◊อÕกำ°”°—
�กับ∫ดู¥Ÿแ·ลตามพระราชบั

(§) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π¡‘„Àâ
‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ ‡™àπ °“√°”Àπ¥„Àâ¡’√–∫∫°“√√–∫“¬
§«—π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª√ÿßÕ“À“√ (‡™àπ ª≈àÕß√–∫“¬§«—π∑’Ë¡’æ—¥≈¡¥Ÿ¥) √–∫∫∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬·≈–°“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬ √«¡∑—Èß√–∫∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß∑“ß ÿ¢“¿‘∫“≈
Õ“À“√ ‡™àπ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ“À“√ «Õª¿“™π–Õÿª°√≥å‡ªìπª√–®” ‡ªìπµâπ
(ß) °”Àπ¥‡«≈“®”Àπà“¬Õ“À“√ ∂â“√“™°“√ à«π
∑âÕß∂‘Ëπ‡ÀÁπ‡ªìπ°“√®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ°“√§«∫§ÿ¡ ÿ¢≈—°…≥–À√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π‚√§
µ‘¥µàÕ °Á°”Àπ¥‡«≈“®”Àπà“¬Õ“À“√¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬/ – ¡Õ“À“√‰¥â
(®) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥– à«π
∫ÿ§§≈¢ÕßºŸâ®”Àπà“¬Õ“À“√ ºŸâª√ÿß·≈–ºŸâ„Àâ∫√‘°“√ À¡“¬∂÷ß ÿ¢«‘∑¬“ à«π∫ÿ§§≈
„π‡√◊ËÕß°“√·µàß°“¬ ÿ¢π‘ —¬‡°’Ë¬«°—∫°“√‡เสิ√‘รø์ฟÕ“À“√ ¿“™π–Õÿª°√≥åµ≈Õ¥®π
°“√µ√«® ÿ¢¿“æ√à“ß°“¬ª√–®”ªï‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§
(©) °”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å‡ °’Ë¬«°—∫ ÿ ¢≈—°…≥–¢Õß
Õ“À“√ °√√¡«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ∑” ª√–°Õ∫ ª√ÿß ‡°Á∫√—°…“À√◊Õ – ¡Õ“À“√ ‡™àπ
«‘∏’°“√≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥º—° ¥ °“√À’∫ÀàÕÕ“À“√ °“√ª°ªî¥Õ“À“√ª√ÿß ”‡√Á®
‡æ◊ËÕªÑÕß°—π·¡≈ß«—π °“√„™â‡¢’¬ß‰¡àª–ªπ°—π√–À«à“ßÕ“À“√¥‘∫°—∫Õ“À“√ ÿ°
°“√Àâ“¡¡‘„Àâπ”Õ“À“√‡À≈◊Õ§â“ß¡“®”Àπà“¬„π«—πµàÕ‰ª ‡ªìπµâπ
(™) °”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å‡ °’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß
¿“™π–Õÿª°√≥å πÈ”„™â·≈–¢Õß„™âÕ◊ËπÊ ‡™àπ ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫¿“™π–Õÿª°√≥å∑’Ë
§«√„™âÀ√◊ÕÀâ“¡„™â °“√∑”§«“¡ –Õ“¥¿“™π–Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â
·≈–°“√®—¥‡°Á∫∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– √«¡∑—Èß√–∫∫πÈ”„™â ‡ªìπµâπ
¢âÕ —ß‡°µ
‚∑…∑’‡Ë °‘¥®“°°“√ΩÉ“Ωóπ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘πË ∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫µ≈“¥„π¢âÕ
(°) ·≈– (ß) ·≈–‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√ ¢âÕ (¢) ·≈– (§) ®–
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡’‚∑… Ÿß§◊Õ ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ˆ ‡¥◊ÕπÀ√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”
∑—Èßª√—∫ à«π°“√ΩÉ“Ωóπ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ„π¢âÕÕ◊Ëπ®–¡’‚∑…ª√—∫ ∂“π‡¥’¬«
§◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π ı, ∫“∑ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ ·≈â«·µà°√≥’ (¥Ÿ√“¬
≈–‡Õ’¬¥„π∫∑∑’Ë ˆ)
·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË „π‡√◊ÕË ß ∂“π∑’®Ë ”Àπà“¬/ – ¡
Õ“À“√
‰

°√≥’∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë¡“°°«à“ Ú µ√.¡.
·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥

‰

µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ
‰

ºŸâ®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë
®”Àπà“¬/ – ¡
Õ“À“√

‰
‰

‰

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘Ëπ

‰

µâÕß·®âß

ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘Ëπ
‰

°√≥’∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π Ú µ√.¡.
·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥

√“™°“√ à«π
∑âÕß∂‘Ëπ/®æß.
∑âÕß∂‘Ëπ

‰
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ÿ¢≈—°…≥–‡°’Ë¬«°—∫
ë ∑’Ëµ—Èß °“√„™â ∂“π∑’Ë
ë Õ“À“√ °√√¡«‘∏’°“√ª√ÿß ∑”
®”Àπà“¬ ‡°Á∫ – ¡
วิท∑ยาส่
ë สุÿ¢ข“«‘
¬“ วà«นบุ
π∫ÿค§คล
§≈
ë ¿“™π–Õÿª°√≥åπÈ”„™â ·≈–¢Õß„™â
ë °“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠·≈–
°“√√–∫“¥¢Õß‚√§

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
∫·°â
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ÿ¢ข¡ æ.».
æ.». ÚıÛı
Úıı)
“√
“∏“√≥
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก(©∫—
ารสาธารณสุ
พ.ศ.
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Ë¡“µ√“ Ù ·Àà
≠—µ‘°“√ À¡“¬∂÷
“∏“√≥ß ÿ¢ ∂“π∑’
æ.». ËÀÚıÛı
‰¥â„Àâ§”®”°—¥‚¥¬∑’
§«“¡‡©æ“–§”«à
“ ç∑’ßæ√–√“™∫—
ËÀ√◊Õ∑“ß ≠“∏“√≥–é
√◊Õ∑“ß
´÷‰¥âËß„¡‘Àâ„§™à”®”°—
‡ªìπ¢Õß‡Õ°™π·≈–ª√–™“™π
ª√–‚¬™πå
À√◊Õß„™â∂“π∑’
—≠®√‰¥â
®÷ß
¥§«“¡‡©æ“–§”«à“ ç∑’ËÀ√◊Õ“¡“√∂„™â
∑“ß “∏“√≥–é
À¡“¬∂÷
ËÀ√◊Õ∑“ß
§√Õ∫§≈ÿ
Èπ∑’Ë‡ªìπ «π “∏“√≥– ∂ππÀπ∑“ß
“·≈–∑“ßπÈ
Ëª√–™“™π
´÷Ëß¡‘„™à‡ªì¡πæ◊¢Õß‡Õ°™π·≈–ª√–™“™π
“¡“√∂„™âª∑“ß‡∑â
√–‚¬™πå
À√◊Õ„™â ”—≠∑’®√‰¥â
®÷ß
—≠®√‰ª¡“µ“¡ª°µ‘
§√Õ∫§≈ÿ
¡æ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ «π “∏“√≥– ∂ππÀπ∑“ß ∑“ß‡∑â“·≈–∑“ßπÈ” ∑’Ëª√–™“™π
—≠®√‰ª¡“µ“¡ª°µ‘
”À√—∫§”«à“ ‘π§â“ ¡‘‰¥â¡’§«“¡À¡“¬‡©æ“–‰«â ®÷ßπà“®–À¡“¬∂÷ß
¢â“«¢Õß «— ¥ÿ”À√—
∑ÿ°™π‘
¥ “∑’Ëπ‘π”¡“¢“¬
“¬‰¥â ´÷Ëß√«¡∑—ÈßÕ“À“√·≈–πÈ
”¥◊Ë¡ß
∫§”«à
§â“ ¡‘‰¥â®”Àπà
¡’§«“¡À¡“¬‡©æ“–‰«â
®÷ßπà“®–À¡“¬∂÷
πÈ¢â“”«¢Õß
·¢Áß¥â«¬«— À√◊
π√Ÿª∏√√¡°Á
À“∫‡√à´÷Ëß√«¡∑—
·ºß≈Õ¬
∑’Ë®”Àπà“¬„π∑’
¥ÿ∑Õÿ°°≈à
™π‘“«Õ¬à
¥ ∑’“Ëπß‡ªì”¡“¢“¬
®”Àπà§◊Õ“¬‰¥â
ÈßÕ“À“√·≈–πÈ
”¥◊Ë¡Ë
À√◊
Õ∑“ß
‡Õß “ß‡ªì
‡æ√“–°ÆÀ¡“¬√–∫ÿ
«à“ºŸâ®”Àπà
“¬ ‘π§â∑’“„π∑’
Õ∑“ßË
πÈ”·¢Á
ß¥â«¬“∏“√≥–π—
À√◊Õ°≈àÈπ“«Õ¬à
π√Ÿª∏√√¡°Á§◊Õ À“∫‡√à
·ºß≈Õ¬
Ë®”ÀπàËÀ“√◊¬„π∑’
«à“®–‡ªìπÈ °“√®”Àπà
“¬‚¥¬≈—°…≥–«‘«∏à“’°ºŸ“√®—
¥«“ß
Ë„¥
À√◊“∏“√≥–‰¡à
Õ∑“ß “∏“√≥–π—
‡Õß ‡æ√“–°ÆÀ¡“¬√–∫ÿ
â®”Àπà
“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀπ÷√◊ËßÕ∑’∑“ß
‡ªì“∏“√≥–‰¡à
πนª°µ‘
¬ายสิ‘π§âน∏“ค้’°„π∑’
Õรื∑“ß
เป็
ปกติ À√◊
หรื«Õอà“‡√à®–‡ªì
เร่¢ข“¬ายπ∂◊°“√®”Àπà
ถืÕ«àอ“ว่‡ªìาเป็π น“°“√®”Àπà
การจำ
า“√®—
ในทีËÀ¥√◊่ห«“ß
อทางสาธารณะ
¬‚¥¬≈—�หน่
°“…≥–«‘
‘π§â“∏“√≥–
“„π∑’ËÀπ÷Ëß∑’Ë„¥
‡ªìπª°µ‘ À√◊Õ‡√à¢“¬ ∂◊Õ«à“‡ªìπ °“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
(Ú) °“√§«∫§ÿ
à«π∑âÕß∂‘‡®âËπ“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡
Ú.Ò¡¢Õß√“™°“√
°ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥„Àâ

¥Ÿ·≈ ∑’ÀË √◊Õ∑“ß
ÕË ª√–‚¬™πå
„™â ‡Õ¬¢Õßª√–™“™π∑—
Ú.Ò“∏“√≥–‡æ◊
°ÆÀ¡“¬‰¥â
°”Àπ¥„Àâ
®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ«‰ª¡’µ“¡¡“µ√“
Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿÙÒ¡
´÷¥ŸËß·∂◊≈Õ∑’‰¥âÀË √◊«Õà“∑“ß
‡ªìπÀπâ
“∑’ËÀ≈—°∑’ÕË Ë‡ª√–‚¬™πå
®â“æπ—°ß“π∑â
Õß∂‘Ëπ®–µâÕß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå
Õß
“∏“√≥–‡æ◊
„™â Õ¬¢Õßª√–™“™π∑—
«Ë ‰ª µ“¡¡“µ√“¢ÙÒ
ประชาชนผู
จรไปมาเป็
การที
ะอนุ
ารจำ
�หน่“า¬ยสิ‘πน§âค้¢“าÕß
ใน
ª√–™“™πºŸ
â ้ส—≠ัญ
≠ญ°°“√∑’
“µาตให้
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Ú.Ú °ÆÀ¡“¬®÷ß∫—ß§—∫„Àâº∑Ÿâ ®Ë’ ”Àπà“¬ π‘ §â“„π∑’ÀË √◊Õ∑“ß “∏“√≥–
‰¡àว«่าà“จะเป็
®–‡ªìπน°“√®”Àπà
‡ªìนπปกติ
ª°µ‘
ไม่
การจำ�หน่“า¬‚¥¬≈—
ยโดยลั°ก…≥–«‘
ษณะวิ∏ธ’°ีก“√®—
ารจั¥ด«“ß
วางสิ‘πน§âค้“า„π∑’
ในทีËÀ่หπ÷นึËß่ง∑’ทีË„¥่ใดเป็
À√◊Õ‡√à¢“¬ ®–µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
´÷Ëß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ®–√–∫ÿ™π‘¥À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß ‘π§â“
≈—°…≥–«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë®–®—¥«“ß ‘π§â“ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ÀÁπ
สมควรไว้
ในใบอนุ≠ญ“µ°Á
าตก็‰ไ¥âด้ (µ“¡¡“µ√“
(ตามมาตรา ๔๑
พราะการจำ�หน่“า¬ย
¡§«√ „π„∫Õπÿ
ÙÒ วรรคสอง)
«√√§ Ú) ∑—ทัÈß้งπ’นีÈ‡้เæ√“–°“√®”Àπà
π‘ §â“·µà≈–ª√–‡¿∑ ‚¥¬‡©æ“–‡√◊ÕË ßÕ“À“√ πÈ”¥◊Ë¡ ®–¡’§«“¡‡ ¬Ë’ ßµàÕ°“√ªπ‡ªóÕô π
¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§ ·≈– ‘Ëß °ª√°‰¥âßà“¬ ·≈–‡°’Ë¬«æ—π°—∫≈—°…≥–«‘∏’°“√¢“¬ª√–‡¿∑
‘π§â“ ≈—°…≥–«‘∏’°“√®”Àπà“¬ À√◊Õ ∂“π∑’Ë®—¥«“ß ‘π§â“ ´÷Ëß®–¡’º≈µàÕ°“√
√–∫“¥¢Õß‚√§‰¥âßà“¬¥â«¬
„π°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßª√–‡¿∑≈—°…≥–«‘∏°’ “√À√◊Õ ∂“π∑’®Ë ”Àπà“¬ π‘ §â“
ºŸ‰â ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ®–µâÕß·®âßµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË °àÕπ¥”‡π‘π°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
´÷Ëß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ®–‰¥â®¥·®âß„π„∫Õπÿ≠“µµàÕ‰ª (¡“µ√“ ÙÒ วรรคสี
«√√§ Ù)่)
Ú.Û ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß
“∏“√≥– °ÆÀ¡“¬¬—ß„Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÙÛ ¥—ßπ’È
(°) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥– à«π∫ÿ§§≈¢Õß
ºŸâ®”Àπà“¬À√◊ÕºŸâ™à«¬®”Àπà“¬ ‘π§â“ ¢ÿ ≈—°…≥–„π°“√„™â°√√¡«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ∑”
ª√–°Õ∫ ª√ÿß À√◊Õ – ¡Õ“À“√À√◊Õ ‘π§â“Õ◊Ëπ √«¡∑—Èß°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥¢Õß
¿“™π– πÈ”„™â ·≈–¢Õß„™âµà“ßÊ
(¢) À≈— ° ‡°≥±å ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ °“√®— ¥ «“ß ‘ π §â “ ·≈–°“√‡√à ¢ “¬
‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥– ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈–ªÑÕß°—π
°“√ªπ‡ªóôÕπ°√≥’∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√
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‡°‘¥ªí≠À“®√“®√¥â«¬
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·≈–ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ √«¡∑—Èß°“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠·≈–‚√§µ‘¥µàÕ
´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“¢âÕ°”Àπ¥∑’Ë°ÆÀ¡“¬„ÀâÕ”π“®„π°“√
§«∫§ÿ¡π—Èπ à«π„À≠à®–§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢âÕ°”Àπ¥„π‡√◊ËÕß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ
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‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß πÈ”¡—π‰ø·™Á§ À√◊Õ ‘π§â“ª√–‡¿∑∑à’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ß¥—ß ‡ªìπµâπ ´÷Ëß°Á
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„¥¢Õßæ◊Èπ∑’Ë¥—ß°≈à“«
- ‡ªìπ‡¢µÀâ“¡®”Àπà“¬À√◊Õ´◊ÈÕ ‘π§â“‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ´÷Ëß
À¡“¬∂÷ß«à“ºŸâ„¥¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ´◊ÈÕ ‘π§â“„π‡¢µ¥—ß°≈à“«¡’§«“¡º‘¥
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‡™àπ „πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë °ª√°¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß¡“°°ÁÕ“®°”Àπ¥„ÀâÀâ“¡¢“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑
Õ“À“√ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡‰¥â
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∫∑∑’Ë ı

°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ

®“°∫∑∑’Ë Ù ‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ °ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥„Àâ°‘®°“√À≈“¬
ª√–‡¿∑∑’
°“√®–µâ Õอß¢ÕÕπÿ
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นË πก่°àอÕนπ
ประเภทที่ËผºูŸâ้∑ท’Ëี®่จ–¥”‡π‘
ะดำ�เนิπนการจะต้
งขออนุ≠
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าตต่Õอ‡®âเจ้“าพนั
¥”‡π‘π°“√ ´÷Ëß à«π„À≠à¡—°®–‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ “∏“√≥™π ‡™àπ
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÀ≈“¬ª√–‡¿∑∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ß ‡¢¡à“ §«—π
À√◊Õ “√æ‘… ∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ™ÿ¡™π¢â“ß‡§’¬ßÀ√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ∫“ßª√–‡¿∑°Á
Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥πÈ”‡ ’¬ °≈‘Ëπ‡πà“‡À¡Áπ √«¡∑—Èß¡≈æ‘…Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
À√◊Õ°‘®°“√µ≈“¥ √â“πÕ“À“√ ·≈–À“∫‡√à ·ºß≈Õ¬®”Àπà“¬Õ“À“√°Á‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë
Õ“® àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§·≈– ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™πºŸâ∫√‘‚¿§
‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß‚¥¬‡©æ“–µ≈“¥¬—ßÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¥â“π¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–
πÈ”‡ ’¬Õ’°¥â«¬ π’Ë‡ªìπ‡Àµÿº≈ª√–°“√∑’ËÀπ÷Ëß
Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß °Á‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π¡‘„Àâ°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡À≈à“π’È
‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬ª√“»®“°°“√§«∫§ÿ¡·≈–µâÕß‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
‡À¡“– ¡¢Õß ∂“π∑’Ëµ—Èß ‚§√ß √â“ß Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â √«¡∑—Èß√–∫∫
ªÑÕß°—πÀ√◊Õ∫”∫—¥¢Õß‡ ’¬·≈–°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‡ªìπµâπ °àÕπ∑’Ë®–Õπÿ≠“µ
„Àâ¥”‡π‘π°‘®°“√ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®À√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π«à“ °‘®°“√‡À≈à“π’È
®–‰¡à°àÕ‡Àµÿ‡¥◊Õ¥√âÕπ √”§“≠ À√◊ÕÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π
„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ”À√—∫°‘®°“√ª√–‡¿∑µà“ßÊ ¥—ß°≈à“« æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘œ ‰¥â°”Àπ¥‰«â¥—ßπ’È
๘๓
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·≈–§àา“ปรัªà√บ—∫
และค่

°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫

บทที
∫∑∑’่ Ë ๕ı การออกใบอนุ
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต“µ หนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß ค่§àาà“ธรรมเนี
∏√√¡‡π’ย¬ม¡

∫

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

ı๕

การออกใบอนุ
หนัßงสื◊Õอ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง §àค่à“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡ม
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต
“µ Àπ—
·≈–§àา“ปรั
ªà√บ—∫
และค่

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Ò. „Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‡°’Ë¬«
°—∫À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√¢Õ·≈–°“√ÕÕ° √«¡∑—Èß°“√µàÕ„∫Õπÿ≠“µ
µ“¡¡“µ√“ ıÙ ´÷ßË À¡“¬§«“¡«à“ √“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË ¡’Õ”π“®∑’®Ë –°”Àπ¥√Ÿª·∫∫
«‘∏’°“√ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√¢Õ·≈–°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ‰¥â ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡À¡◊Õπ
°—π„π·µà≈–∑âÕß∂‘Ëπ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à¢—¥ À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
Ú. ºŸªâ √–°Õ∫°“√®–µâÕß¬◊πË §”¢Õ„∫Õπÿ≠“µ°àÕπ¥”‡π‘π°‘®°“√ À√◊Õ
°àÕπ«—πÀ¡¥Õ“¬ÿ µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ µ“¡¡“µ√“ ıı
Û. ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπµâÕßµ√«®§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
¢Õß§”¢Õ
- ∂â“‰¡à ¡∫Ÿ√≥åÀ√◊Õ‰¡à∂Ÿ°µâÕß µâÕß·®âß„Àâ·°â‰¢∑—ÈßÀ¡¥„π
§√“«‡¥’¬«°—π¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π‰¥â√—∫§”¢Õ µ“¡¡“µ√“ ıˆ วรรคหนึ
«√√§ Ò ่ง
- ∂â“ ¡∫Ÿ√≥å ∂Ÿ°µâÕß „ÀâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π Û «—π
π—∫·µà«—π‰¥â√—∫§”¢Õµ“¡¡“µ√“ ıˆ «√√§
Ú
วรรคสอง
- ∂â“®–‰¡àÕπÿ≠“µµâÕß¡’Àπ—ß ◊Õ·®âßæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ
¢ÕÕπÿ≠“µ∑√“∫¿“¬„π Û «—π π—∫·µà«—π‰¥â√—∫§”¢Õ µ“¡¡“µ√“ ıˆ วรรคสอง
«√√§ Ú
- „π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπÕ“®®–¢¬“¬‡«≈“„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
À√◊Õ¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ‰¥â‰¡à‡°‘π Ú §√—ÈßÊ ≈– ‰¡à‡°‘π Òı «—π ‚¥¬µâÕß¡’Àπ—ß ◊Õ
·®âß°“√¢¬“¬‡«≈“·≈–‡Àµÿ®”‡ªìπ·µà≈–§√—Èß¥â«¬ µ“¡¡“µ√“ ıˆ «√√§∑â“¬
Ù. „∫Õπÿ≠“µ∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’Õ“¬ÿ Ò ªï π—∫·µà«—π∑’Ë
ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ·≈–„Àâ„™â‰¥â‡æ’¬ß„π‡¢µÕ”π“®¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë‡ªìπ
ºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µπ—Èπ‡∑à“π—Èπ µ“¡¡“µ√“ ıı ¥—ßπ—Èπ„∫Õπÿ≠“µ∑’ËÕÕ°µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù ´÷Ëß°”Àπ¥„ÀâÀ¡¥Õ“¬ÿ„π«—π∑’Ë
ÛÒ ∏—π«“§¡ π—πÈ °Á®–¡’º≈‡À¡◊Õπ‡¥‘¡‰¡à‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ‡æ√“–‡¡◊ÕË µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
§◊Õ Ò ¡°√“§¡ °Á®–¡’Õ“¬ÿ∂÷ß ÛÒ ∏—π«“§¡ ‡™àπ‡¥‘¡ à«π°‘®°“√∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µ
๘๔
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

¢âÕ —ß‡°µ

®–‡ÀÁ
æ√–√“™∫—≠
Õπ
จะเห็πน‰¥â
ได้«วà“่า พระราชบั
ญ≠—ญัµต‘„ิฯÀ¡àนีπ้ได้’È‰¥âก°ำ�”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’
หนดระยะเวลาที่แË·น่πàนπอน
”À√—∫ °“√¥”‡π‘π°“√„π·µà ≈–¢—È πµÕπ ∑—È ßπ’È ‡ æ◊ËÕ ª√–‚¬™πå¢Õßª√–™“™π
ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ °≈à“«§◊Õ®–‰¥â∑√“∫¢—ÈπµÕπ√–¬–‡«≈“∑’Ë™—¥‡®π·≈–
Õ’°¥â“πÀπ÷ßË ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‰¡à∂°Ÿ °≈—πË ·°≈âß À√◊Õ¥÷ß‡√◊ÕË ß°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß Õ◊
√—∫√Õß°“√·®âß„Àâ¬◊¥‡¬◊ÈÕ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“ª√–‚¬™πåÕ—π¡‘™Õ∫‰¥â
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®—¥µ—Èß„À¡à°Á®–µâÕßπ—∫«—πÀ¡¥Õ“¬ÿ¢Õß„∫Õπÿ≠“µ‡¡◊ËÕ§√∫ Ò ªï π—∫·µà«—π∑’Ë
ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ∏√√¡·°àºŸâª√–°Õ∫°“√

บทที
∫∑∑’่ Ë ๕ı การออกใบอนุ
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต“µ หนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß ค่§àาà“ธรรมเนี
∏√√¡‡π’ย¬ม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‰

·®âßºŸâª√–°Õ∫°“√¿“¬„π
Òı «—π ‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–·°â‰¢

°√≥’∂Ÿ°µâÕß

‡¡◊ËÕ·°â‰¢∂Ÿ°µâÕß

°√≥’‰¡à·°â‰¢
„Àâ∂Ÿ°µâÕß
‰

(Û) ®æß.∑âÕß∂‘Ëπ ¡Õ∫„Àâ
®æß. “∏“√≥ ÿ¢ µ√«® ∂“π∑’Ë
¥â“π ÿ¢≈—°…≥–

‰

‡ªìπ°“√ ≈– ‘∑∏‘
°“√¬◊Ëπ§”¢Õ
µâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–

‰¡àµâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–

---------- ¿“¬„π Û «—π ----------‰

‰

ı๕

°√≥’‰¡à∂Ÿ°µâÕß

(Ú) ®æß.∑âÕß∂‘Ëπ æ‘®“√≥“§”¢Õ

‰

บทที
∫∑∑’่Ë

(Ò) ºŸâª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ§”¢Õæ√âÕ¡À≈—°∞“π
µ“¡∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ °”Àπ¥
µàÕ ®æß. ∑âÕß∂‘Ëπ
‰

การออกใบอนุ
หนัßงสื◊Õอ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง §àค่à“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡ม
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต
“µ Àπ—
·≈–§àา“ปรั
ªà√บ—∫
และค่

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß¢—ÈπµÕπ°“√¢Õ„∫Õπÿ≠“µ

(¢¬“¬‰¥â Ú §√—ÈßÊ ≈– ‰¡à‡°‘π Òı «—π)

‰

‰

(Ù) ®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ

(Ù) ®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ

๘๖
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

๘๗
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°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
°”Àπ¥„Àâ°‘®°“√ª√–‡¿∑ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√·≈– – ¡Õ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π
Ú µ“√“ß‡¡µ√ µâÕß·®âßµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‚¥¬‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ
°≈à“«§◊Õ ‡æ’¬ß·µà·®âß°Á “¡“√∂¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‡≈¬·≈–‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ®–
µ√«® Õ∫§”¢Õ·≈–ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π ´÷Ëß≈—°…≥–
¥—ß°≈à“«∂◊Õ«à“‡ªìπ ç¡“µ√°“√°”°—∫¥Ÿ·≈é ∑—Èßπ’È‡æ√“– ¡—¬√—∞∫“≈π“¬Õ“π—π∑å
ªíπ¬“√™ÿπ ‰¥â¡π’ ‚¬∫“¬∑’®Ë –≈¥∫∑∫“∑°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√—∞ „Àâ‡ªìπ·∫∫°”°—∫¥Ÿ·≈
§◊Õ„Àâ‡Õ°™π¡’‚Õ°“ ª√–°Õ∫°‘®°“√‚¥¬ ÿ®√‘µ‰¥âÕ‘ √–¡“°¢÷Èπ ‚¥¬√—∞®–‰ª
µ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬„π¿“¬À≈—ß ´÷Ëß°ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥∂÷ß«‘∏’°“√
·≈–¢—ÈπµÕπ°“√·®âß·≈–ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß‰«â¥—ßπ’È
Ò. ºŸªâ √–°Õ∫°“√µ“¡¡“µ√“ Û¯ ∑’¡Ë æ’ πÈ◊ ∑’‰Ë ¡à‡°‘π Ú µ“√“ß‡¡µ√
µâÕß·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡¡“µ√“ Ù¯ วรรคหนึ
«√√§ Ò ่ง
ใบรับ∫แก่
Ú. ‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π µâ Õ ßÕÕ°„∫√—
·°àผºู้Ÿâแ·จ้®âงß เพื
‡æ◊่อË Õใช้„™âเ‡ป็ªìนπ
À≈—°∞“π„π°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‰¥â„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
µ“¡¡“µ√“ Ù¯ วรรคสอง
«√√§ Ú
Û. ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπµâÕßµ√«®§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß°“√·®âß
ë °√≥’ ∑’Ë ° “√·®â ß ∂Ÿ ° µâ Õ ß µâ Õ ßÕÕ°Àπ— ß ◊ Õ √— ∫ √Õß°“√
·®âß¿“¬„π ˜ «—π π—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß µ“¡¡“µ√“ Ù¯ «√√§
Û
วรรคสาม
ë °√≥’∑’Ë°“√·®âß‰¡à∂Ÿ°µâÕß À√◊Õ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘ËπµâÕß·®âß„ÀâºŸâ·®âß∑√“∫¿“¬„π ˜ «—π∑”°“√ π—∫·µà«—π‰¥â√—∫·®âß‡æ◊ËÕ·°â‰¢
∂â“‰¡à·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß¿“¬„π ˜ «—π∑”°“√ π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß®“°‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ°“√·®âßπ—Èπ‡ªìπÕ—π ‘Èπ ÿ¥ ·µà∂â“

บทที
∫∑∑’่ Ë ๕ı การออกใบอนุ
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต“µ หนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß ค่§àาà“ธรรมเนี
∏√√¡‡π’ย¬ม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ı๕

·ºπ¿Ÿ¡‘ · ¥ß¢—ÈπµÕπ°“√·®âß·≈–ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
ºŸâ·®âßµâÕß·®âßµàÕ ®æß. ∑âÕß∂‘Ëπ
µ“¡·∫∫∑’Ë à«π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥
‰

∫∑∑’่Ë
บทที

ผูºŸแ้·â จ้®âงßแก้
หนด ให้‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิπËน่ ÕÕ°Àπ—
ออกหนัßงสืÕ◊อ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง
·°âไ‰ขภายในเวลาที
¢¿“¬„π‡«≈“∑’ก่ °Ë �ำ ”Àπ¥„Àâ
¿“¬„π ˜ «—π∑”°“√µ“¡¡“µ√“ Ù¯ «√√§∑â“¬
Ù. ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë·®âßµ“¡¡“µ√“ Ù¯ ·≈â« ª√– ß§å®–‡≈‘°À√◊Õ
‚Õπ°‘®°“√„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ „Àâ·®âß·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫¥â«¬

®æß.∑âอÕงถิß∂‘่นËπต้µâอÕงออกใบรั
ßÕÕ°„∫√—บ∫แจ้ง
จพง.ท้
·≈–µ√«®
Õ∫§”¢Õ
และตรวจสอบคำ
�ขอ

∂â“·°â‰¢
¿“¬„π ˜ «—π
∑”°“√

‰

‰

‰

°√≥’∑’Ë∂Ÿ°µâÕß

°√≥’∑’Ë§”¢Õ‰¡à∂Ÿ°µâÕß
µâÕß·®âß„ÀâºŸâ·®âß·°â‰¢
¿“¬„π ˜ «—π∑”°“√
π—∫·µà‰¥â√—∫§”¢Õ

‰

‰

°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต
“µ หนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß §àค่à“า∏√√¡‡π’
การออกใบอนุ
ธรรมเนี¬ย¡ม
·≈–§àา“ปรั
ªà√บ—∫
และค่

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∂â“‰¡à·°â‰¢
¿“¬„π ˜ «—π
∑”°“√

‰
‰

®æß.∑âÕß∂‘ËπµâÕßÕÕ°Àπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß°“√·®âß¿“¬„π ˜ «—π∑”°“√
π—∫·µà«—π∑’ËªØ‘∫—µ‘∂Ÿ°µâÕß/π—∫·µà
«—π∑’Ë·®âß

®æß.∑âÕß∂‘Ëπ —Ëß„Àâ
°“√·®âß‡ªìπÕ—π ‘Èπº≈
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫

®“°∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ı ‰¥â°”Àπ¥„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ ´÷Ëßµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı °”Àπ¥„Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ “¡“√∂
‡°Á∫§à“∏√√¡‡π’¬¡‰¥â„π Û °√≥’ §◊Õ
(°) §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√„Àâ∫√‘°“√„π°“√‡°Á∫ ·≈–¢π ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡¡“µ√“ Ú (Ù)
(¢) §à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ò˘ (°‘®°“√
‡°Á∫ ¢π °”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë∑”‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π
¥â«¬°“√§‘¥§à“∫√‘°“√) ¡“µ√“ ÛÛ (°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ) ¡“µ√“ ÛÙ
(°“√®—¥µ—Èßµ≈“¥) ¡“µ√“ Û¯ ( ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‡°‘π°«à“
Ú µ“√“ß‡¡µ√) ¡“µ√“ ÙÒ (°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–)
(§) §à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßµ“¡¡“µ√“ Ù¯
ª√–°Õ∫¡“µ√“ ˆı ( ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬À√◊Õ – ¡Õ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π Ú
µ“√“ß‡¡µ√)
๘๙
89

·≈–§àา“ปรัªà√บ—∫
และค่

πÕ°®“°π’°È ÆÀ¡“¬¬—ß‰¥â∫≠
— ≠—µ„‘ ÀâºªŸâ √–°Õ∫°“√∑’‰Ë ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ
À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßµâÕß· ¥ß„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß·≈â«
·µà°√≥’‰«â‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥ ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë
ª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ µ“¡¡“µ√“ ı˜ ¡“µ√“ Ù˘ „π°√≥’∑’Ë„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß°“√·®âß Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ™”√ÿ¥„π “√– ”§—≠ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ„∫·∑π
„∫Õπÿ≠“µ À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß ¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫‡Àµÿπ—Èπ
µ“¡¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ı

บทที
∫∑∑’่ Ë ๕ı การออกใบอนุ
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต“µ หนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß ค่§àาà“ธรรมเนี
∏√√¡‡π’ย¬ม¡

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

ı๕

การออกใบอนุ
หนัßงสื◊Õอ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง §àค่à“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡ม
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าต
“µ Àπ—
·≈–§àา“ปรั
ªà√บ—∫
และค่

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

πÕ°®“°π’È°ÆÀ¡“¬¬—ß‰¥â°”Àπ¥‰«â¥—ßπ’È
ºŸâ∑’ËµâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕµâÕß·®âßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’Àπâ“∑’Ë
µâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥
(¡“µ√“ ˆı) ·µàÕ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡®–°”Àπ¥‡°‘πÕ—µ√“„π°Æ°√–∑√«ß‰¡à‰¥â
(¡“µ√“ ˆÛ) ·≈–°√≥’∑’Ë‰¡à™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ®–µâÕß
‡ ’¬§à“ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’° Ú% ¢Õß®”π«π‡ß‘π∑’Ë§â“ß™”√– (¡“µ√“ ˆı)
¥—ßπ—Èπ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ®”‡ªìπ®–µâÕßÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ
(๑)
กำ�หนดอัµต√“§à
ราค่“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนีย¬ม¡ ‚¥¬¥Ÿ
โดยดูÕอµ— ัต√“®“°°Æ°√–∑√«ß
ราจากกฎกระทรวงว่«à“า¥âด้«ว¬ย
(Ò) °”Àπ¥Õ—
Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√„Àâ∫√‘°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–
Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡Õ◊ËπÊ ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı ´÷Ëßª√–°“»„™â‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—π¬“¬π ÚıÙı (‚ª√¥¥Ÿ¿“§ºπ«°‹)
(Ú) µâต้Õอß°”Àπ¥‡«≈“¢Õß°“√™”√–§à
∏√√¡‡π’ย¬ม¡ ‚¥¬‡©æ“–°‘®°“√
(๒)
งกำ�หนดเวลาของการชำ�ระค่า“ธรรมเนี
∑’µË Õâ ß·®âß‡æ√“–Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õß°“√·®âß‰¡à¡°’ “√µàÕÕ“¬ÿ ´÷ßË ·µ°µà“ß®“°„∫Õπÿ≠“µ
∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ Ò ªï ‡¡◊ÕË ¡“µàÕÕ“¬ÿ°®‘ °“√®–¡’°“√‡°Á∫§à“∏√√¡‡π’¬¡∑ÿ°ªï ·≈–°“√°”Àπ¥
‡«≈“¥—ß°≈à“« ®–∑”„Àâ√«Ÿâ “à µâÕß‡ ¬’ §à“ª√—∫‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Ú% ‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥‡«≈“‡¡◊ÕË ‰√
”À√— ∫ §à “ ∏√√¡‡π’ ¬ ¡À√◊ Õ §à “ ª√— ∫ °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ ‡ ªì π
√“¬‰¥â¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ (¡“µ√“ ˆÙ) ´÷Ëß√«¡∂÷ß§à“ª√—∫∑’Ë‰¥â®“°°“√
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡¡◊ËÕ¡’°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬
·≈–°√≥’∑’ËºŸâ¡’Àπâ“∑’ËµâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡ §â“ß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“ Ú §√—Èß À¡“¬∂÷ß°“√‰¡à™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡µ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ§√—Èß∑’Ë
Û ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÀ¬ÿ¥°“√¥”‡π‘π°“√‰«â‰¥â®π°«à“®–‡ ’¬
ค่§àา“ธรรมเนี
�นวน (ตามมาตรา
ปกติ°ก“√§â
ารค้“าßง
∏√√¡‡π’ย¬มและค่
¡·≈–§àา“ปรัª√—บ∫จนครบจำ
®π§√∫®”π«π
(µ“¡¡“µ√“๖๕ˆıวรรคสอง)
«√√§ Ú) ª°µ‘
ชำ™”√–§à
�ระค่“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡มสำ”À√—
�หรั∫บ°‘กิ®จ°“√∑’
การทีËµ่ตâÕ้อß¢Õ„∫Õπÿ
งขอใบอนุ≠ญ“µาตซึ´÷่งËßต้µâอÕงต่
ญ“µ
าต
ßµàอÕอายุ
Õ“¬ÿ„ใบอนุ
∫Õπÿ≠
∑ÿ°ªï ¡—°®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ·µà°‘®°“√∑’ËµâÕß·®âßÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡æ√“–°ÆÀ¡“¬¡‘‰¥â
°”Àπ¥„ÀâµâÕßµàÕÕ“¬ÿÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
๙๐
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫∑∑’Ë ˆ

¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡

®“°∫∑∑’Ë Ù ‡√“‰¥â°≈à“«∂÷ß¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡¢Õß√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË
·≈–‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π·µà≈–‡√◊ËÕß‰«â·≈â« „π∫∑π’È®÷ß¢Õ √ÿª¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡
„π¿“æ√«¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‰«â¥—ßπ’È

(Ò) °“√ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ

√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË „π∞“π–Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË µâÕß¥”‡π‘π
การออกข้
กำ�หนดท้Õอß∂‘
งถิËπ่นตามที
ใช้‡เªìป็πน
°“√ÕÕ°¢âÕอ°”Àπ¥∑â
µ“¡∑’่พระราชบั
Ëæ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิได้‘‰¥âให้„ÀâอÕำ�นาจไว้
”π“®‰«âเพื
‡æ◊Ë่Õอ„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∫—ß§—∫„ÀâºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°‘®°√√¡„¥Ê µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡
¢âÕ°”Àπ¥π’È ‡æ√“–∂◊Õ«à“‡ªìπ°ÆÀ¡“¬¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ∑’Ëª√–™“™π·≈–ºŸâª√–°Õ∫
°‘®°“√„π‡¢µ∑âÕß∂‘Ëππ—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡ ´÷Ëß„π°√–∫«π°“√°“√ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥
∑âÕß∂‘Ëπ¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®–¡’¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
(Ò.Ò) °“√¬°√à“ß ºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√¬°√à“ß¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ ‰¥â·°à
Ò) ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ Ú) ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπµ—Èß·µà Ú §π¢÷Èπ‰ª
Û) ª√–™“™π∑’Ë¡’ ‘∑∏‘„π°“√‡≈◊Õ°µ—Èß„π‡¢µ∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ√«¡°—π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–
ı “¡“√∂æ‘®“√≥“¬°√à“ß·≈–‡ πÕµàÕ ¿“∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â
(๑.๒) °“√æ‘
การพิ®“√≥“
จารณา‡ªìπเป็Õ”π“®¢Õß
นอำ�นาจของ
แก่ สภา
(Ò.Ú)
ç ¿“∑â“สภาท้
Õß∂‘πË อéงถิ‰¥â่น·”°à ได้¿“‡∑»∫“≈
เทศบาล
สภาองค์
หารส่ว¿“°√ÿ
นตำ�บล
สภาองค์การบริ
¿“Õß§å°“√∫√‘
À“√การบริ
à«πµ”∫≈
ß‡∑æ¡À“π§√
¿“‡¡◊หารส่
Õßæ—ว∑นจั¬“งหวั
‡ªìπดµâπสภา
´÷Ëß
กรุงเทพมหานคร
สภาเมื¡“™‘
องพั° ท¿“∑â
ยา Õเป็ß∂‘นπË ต้‚¥¬‡
น ซึ่ง¬’ จะเป็
นการพิ
จารณาของสมาชิ
®–‡ªì
π°“√æ‘®“√≥“¢Õß
ß¢â“ß¡“°
‚¥¬µâ
Õßæ‘®“√≥“‡ªìπก
องถิ§◊น่ Õโดยเสี
างมาก
องพิจารณาเป็
น ๓ วาระ§คื«“¡‡ÀÁ
อ วาระรั
บหลักการ
Ûสภาท้
«“√–
«“√–√—ยงข้
∫À≈—
°°“√โดยต้
«“√–·ª√≠—
µµ‘ ·≈–«“√–„Àâ
π™Õ∫
วาระแปรญัตติ และวาระให้ความเห็นชอบ
๙๑
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�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

บทที
∫∑∑’่Ë

ˆ๖

มาตรการควบคุ
�หนดโทษ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ò.Û) °“√Õπÿ¡—µ‘ ‡ªìπÕ”π“®¢ÕßÕß§å°√°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡°ÆÀ¡“¬
ได้·แ°àก่ ºŸâ«ผูà“้ว√“™°“√®—
่าราชการจั
สำ�หรั
บกรณี
ร่างจากสภาเทศบาล
ทยา
‰¥â
ßÀ«—งหวั
¥ ด”À√—
∫°√≥’
√à“ß®“°
¿“‡∑»∫“≈ ¿“‡¡◊สภาเมื
Õßæ—∑อ¬“งพั·≈–
สภาองค์การบริ”À√—หารส่
วนจั√งà“หวั
ด และนายอำ
�เภอสำ
กรณีร่างจากสภาองค์
การß
π“¬Õ”‡¿Õ
∫°√≥’
ß®“°
¿“Õß§å°“√∫√‘
À“√�หรัà«บπµ”∫≈
´÷Ëß®–æ‘®“√≥“∂÷
บริหารส่วนตำ«�¬°ÆÀ¡“¬„π°“√ÕÕ°¢â
บล ซึง่ จะพิจารณาถึงความชอบด้
ยกฎหมายในการออกข้
อบัญญัติ
§«“¡™Õ∫¥â
Õ∫—≠≠—µ‘¢วÕß∑â
Õß∂‘Ëπ °≈à“«§◊Õ ÕÕ°‚¥¬¡’
ของท้องถิ่น Õกล่
าวคือÀออกโดยมี
อำ�“นาจไว้
หรือไม่Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ
หรือออกเกินกว่า
°ÆÀ¡“¬„Àâ
”π“®‰«â
√◊Õ‰¡à À√◊กÕฎหมายให้
ÕÕ°‡°‘π°«à
¢Õ∫‡¢µ∑’
ขอบเขตทีÕ่ก‰¡àฎหมายกำ
หนดให้
อำ�πนาจหรื
อไม่ หรืË°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â
อร่างที่เสนอเป็นไปตามแบบที
Õ”π“®À√◊
À√◊Õ√à“�ß∑’
Ë‡ πÕ‡ªì
‰ªµ“¡·∫∫∑’
À√◊Õ‰¡à À“° ่
�หนดไว้
ไม่ หากถู
มัตπิให้«à“ป‰¡àระกาศใช้
บต่อไป∫
∂Ÿกฎหมายกำ
°µâÕß°Á®–Õπÿ
¡—µ‘„Àâหªรือ√–°“»„™â
∫—ß§—ก∫ต้µàอÕงก็
‰ªจะอนุ
À“°‡ÀÁ
∂Ÿ°µâÕß°Áบ‡ังคัπÕ°≈—
หากเห็
ไม่Ëπถæ‘ูก®ต้“√≥“‡
องก็เสนอกลั
„Àâ
¿“∑âนว่Õาß∂‘
’¬„À¡àบ‰ให้
¥â สภาท้องถิ่นพิจารณาเสียใหม่ได้
(Ò.Ù) °“√ª√–°“»„™â ‡¡◊ÕË √à“ß°ÆÀ¡“¬∑âÕß∂‘πË ‰¥âº“à π¢—πÈ µÕπµà“ßÊ
จนได้
การอนุ¡ม—µัต‘·ิแ≈âล้«ว À—หั«วÀπâ
หน้“ΩÉาฝ่“¬∫√‘
ายบริÀห“√¢Õß√“™°“√
ารของราชการส่à«π∑â
วนท้
้อง
®π‰¥â√ร—∫ับ°“√Õπÿ
Õß∂‘องถิ
Ëππ—่นÈπนั้น°Áµก็âÕตß≈ß
ลงนามและนำ
�ไปประกาศ
โดยกฎหมายจะกำ�หนดให้
้องปิดประกาศไว้
ดย
π“¡·≈–π”‰ªª√–°“»
‚¥¬°ÆÀ¡“¬®–°”Àπ¥„Àâ
µÕâ ßªî¥ตª√–°“»‰«â
‚¥¬‡ªî¥โ‡º¬
เปิ
สำ�นักงานราชการส่
้น ซึº่ง≈„™â
จะมี∫ผ—ßลใช้
่อพ้นกำ�หนด
≥ดเผย
”π—°ณß“π√“™°“√
à«π∑âÕß∂‘วนท้
Ëππ—อÈπงถิ´÷่นËßนั®–¡’
§—∫บ‡¡◊ังËÕคัæâบπเมื°”Àπ¥√–¬–
ระยะเวลาที
ด้ปิดประกาศแล้
วตามจำ�นวนวั
นที‰«â่ร„ะบุπ¢âไว้Õใ°”Àπ¥∑â
นข้อกำ�หนดท้
‡«≈“∑’Ë‰¥âªî¥่ไª√–°“»·≈â
«µ“¡®”π«π«—
π∑’Ë√–∫ÿ
Õß∂‘Ëπอπ—งถิÈπ ่นนั·µà้น
แต่
้ต้องไม่
น้อยกว่
าจำ�นวนวั
ที่กำ�หนดไว้
ในกฎหมายท้
งถิ่นประเภทนั
∑—Èßπ’ทÈµั้งนีâÕß‰¡à
πâÕ¬°«à
“®”π«π«—
π∑’Ë°น”Àπ¥‰«â
„π°ÆÀ¡“¬∑â
Õß∂‘Ëπอª√–‡¿∑π—
ÈπÊ ‡™à้นπๆ
เช่µâÕนß‰¡à
ต้อπงไม่
น้อ“ยกว่
วัน∫สำ‡¢µ‡∑»∫“≈
�หรับเขตเทศบาล
อไม่น“ ้อÛยกว่
๓ ∫วัน‡¢µ‡¡◊
สำ�หรัÕบß
âÕ¬°«à
˜ «—าπ๗”À√—
À√◊Õ‰¡àπหรืâÕ¬°«à
«—π า”À√—
เขตเมื
ส่ว∫นสำ‡¢µ°√ÿ
�หรับßเขตกรุ
งเทพมหานคร และองค์การบริ
ารส่วนตำ�บล
æ—∑¬“องพัà«ทπยา ”À√—
‡∑æ¡À“π§√°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ
µâÕหßª√–°“»„π
กฎหมายกำ
หนดให้‡ªìตπ้อµâงประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา เป็นต้น
√“™°‘®®“πÿ‡�∫°…“
π
เมื
ได้¡ม’°ีก“√ª√–°“»„™â
ารประกาศใช้µต“¡‡ß◊
ามเงืËÕπ‰¢∑’
่อนไขที
่กำ�หนดไว้
�หนด
‡¡◊ËÕ่อ‰¥â
Ë°”Àπ¥‰«â
·≈âแ«ล้√àว“ß¢âข้อÕกำ°”Àπ¥
¢Õß∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ¬àÕ¡¡’º≈„™â∫—ß§—∫ ´÷ËßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èßª√–™“™π·≈–ºŸâª√–°Õ∫
°‘®°“√ ®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥‡À≈à“π—Èπ„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ°ÆÀ¡“¬∑âÕß∂‘Ëπ

(Ú) °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’ËµâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µ

(Ú.Ò) °“√Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°‘®°“√ ´÷Ëß‡ªìπ
¡“µ√°“√∑’Ë®–ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ªí≠À“µ—Èß·µà‡∫◊ÈÕßµâπ ´÷Ëß‰¥â°≈à“«‡Àµÿº≈‰«â
·≈â«„π∫∑∑’Ë ı °“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
๙๒
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“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕

(Ú.Ú) °“√µàÕÀ√◊Õ‰¡àµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ ‡ªìπ¡“µ√°“√∑’Ë®–µ√«®
Õ∫«à“°‘®°“√¥—ß°≈à“«¬—ß§ß¡’ ¿“æ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å ∑’®Ë –‰¡à°Õà „Àâ‡°‘¥ªí≠À“
¥â“π¡≈æ‘… ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√°“√°“√µ√«® Õ∫‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï
(๒.๓) °“√
การสั่ ง—Ë ßให้
ห ยุÀด¬ÿดำ¥� เนิ¥”‡π‘
นการเป็
(Ú.Û)
„Àâแ·ก้°âไ‰ขหรื
¢À√◊อÕปรัª√—บ ปรุ
∫ ª√ÿง และให้
ß ·≈–„Àâ
π °“√น
มาตรการกำ
�กับดูแ∫ลกิ¥Ÿจ·การที
ด้รบั อนุ
ถ้าปรากฏว่
าผูด้ �ำ เนิ
จการปฏิ
บตั ิ
‡ªì
π¡“µ√°“√°”°—
≈ °‘®ไ่ °“√∑’
Ë‰¥âญ√—∫าตแล้
Õπÿ≠ว“µ·≈â
« ∂â“ª√“°Ø«à
“ºŸนâ¥กิ”‡π‘
π°‘®°“√
ไม่ถ∫ูก—µต้‘‰อ¡àงตามพระราชบั
ญญัติ กฎกระทรวง
ข้อกำ�หนดของท้
องถิ่น คำ�สัÕ่งß∂‘ของËπ
ªØ‘
∂Ÿ°µâÕßµ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µ‘ °Æ°√–∑√«ß
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑â
เจ้าพนั
กงานท้“æπ—
องถิ°น่ ß“π∑â
เจ้าÕพนัß∂‘กËπงานท้
งถิ°น่ ß“π∑â
มีอ�ำ นาจออกคำ
สัง่ ให้แก้ไข หรื—Ëß„Àâ
อปรั·°â
บปรุ‰¢ง
§”
—Ëß¢Õß‡®â
‡®â“อæπ—
Õß∂‘Ëπ¡’Õ�”π“®ÕÕ°§”
ให้ถÕูกª√—ต้∫องได้
ข เจ้“า‰¡à
พนั·ก°âงานท้
ามารถใช้
À√◊
ª√ÿß„Àâและถ้
∂Ÿ°µâÕาไม่
ß‰¥âแก้ไ·≈–∂â
‰¢ ‡®âอ“งถิæπ—่นก็°สß“π∑â
Õß∂‘Ëπม°Áาตรการออก
“¡“√∂„™â
คำ�สั่งให้หยุดดำ�เนิน—Ëßกิ„Àâจการนั
้นเป็นπการชั
่วคราวตามมาตรา
๔๕ วรรคหนึ่งก็Ùı
ได้
¡“µ√°“√ÕÕ°§”
À¬ÿ¥¥”‡π‘
°‘®°“√π—
Èπ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«µ“¡¡“µ√“
หรือจะใช้Ëßม°Áาตรการการสั
กใช้ใบอนุญาตตาม
«√√§Àπ÷
‰¥â À√◊Õ®–„™â่ง¡พั“µ√°“√°“√
—Ëßæ—°„™â„(๒.๔)
∫Õπÿ≠ก็“µได้µ“¡ (Ú.Ù) °Á‰¥â
(Ú.Ù) °“√ —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ ‡ªìπ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫
Õπÿ ≠ “µ·≈â « ‰¡à ª Ø‘ ∫— µ‘ À √◊ Õ ªØ‘ ∫— µ‘ ‰ ¡à ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ“¡∫∑·Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘
กฎกระทรวงหรือÕข้¢âอÕกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
�หนดของท้อÕงถิ
ให้
°Æ°√–∑√«ßÀ√◊
ß∂‘่นËπหรื
À√◊อÕเงื‡ß◊่อËÕนไขที
π‰¢∑’่รË√ะบุ
–∫ÿไ‰ว้«âใ„นใบอนุ
π„∫Õπÿญ≠าต“µ„Àâ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¡’Õ”π“® ß—Ë æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ‰¥â¿“¬„π‡«≈“∑’‡Ë ÀÁπ ¡§«√·µàµÕâ ß
‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“«—π (¡“µ√“ ı˘) ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“µâÕßÀ¬ÿ¥°‘®°“√‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«
π—Ëπ‡Õß
(Ú.ı) °“√ —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ ‡ªìπ¡“µ√°“√∑’Ë®–¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â
√—∫„∫Õπÿ≠“µ‰¥âª√–°Õ∫°‘®°“√µàÕ‰ª‡ªìπ‡«≈“Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ªï °≈à“«§◊ÕÀ“°
‡°‘¥°√≥’Àπ÷Ëß°√≥’„¥µàÕ‰ªπ’È
(°) °“√‰¡àªØ‘∫µ— À‘ √◊ÕªØ‘∫µ— ‰‘ ¡à∂°Ÿ µâÕßµ“¡¢âÕ (Ú.Û) ¢â“ßµâπ
·≈–‡Àµÿπ—Èπ°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ÿ¢¿“æÀ√◊Õ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà
¢Õßª√–™“™π
(¢) °√≥’∑’Ë‡§¬∂Ÿ°æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µµ—Èß·µà Ú §√—Èß¢÷Èπ‰ª·≈–
¡’‡Àµÿ∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°æ—°„™âÕ’° À¡“¬∂÷ß«à“ ‡¡◊ËÕµâÕß∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â§√—Èß∑’Ë Û ®– —Ëß‡æ‘°
∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ°Á‰¥âÀ√◊Õ®–¬—ß§ß —Ëßæ—°„™âÕ’°°Á‰¥â
๙๓
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�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั

(§) °√≥’ ∑’Ë µâ Õ ß§”æ‘ æ “°…“∂÷ ß ∑’Ë ÿ ¥ «à “ ‰¥â ° √–∑”º‘ ¥ µ“¡
æ√–√“™∫—≠ญ≠—ญัµตπ‘ ินÀ¡“¬§«“¡«à
’È ี้ หมายความว่
“‡ªìπาเป็
°√≥’
∑º’Ë ¥Ÿâ ท”‡π‘
¬Õ¡√—ย∫อมรั
º‘¥‡ªìบπผิ‡Àµÿ
พระราชบั
นกรณี
ี่ผู้ดπำ�°‘เนิ®°“√‰¡à
นกิจการไม่
ดเป็„นÀâ
µâÕß¥”‡π‘
π°“√∑“ß»“≈
·≈–‡¡◊และเมื
ËÕ»“≈æ‘อ่ ศาลพิ
æ“°…“∂÷
ß∑’Ë ÿ¥ง«àที“ส่ º‘ดุ ¥ว่าผิด ให้เจ้าพนักงาน
เหตุ
ให้ตอ้ งดำ
�เนินการทางศาล
พากษาถึ
„Àâ‡®â่ง“เพิ
æπ—ก°ถอนใบอนุ
ß“π∑âÕß∂‘ญπË ¡’าตได้
Õ”π“®ตามมาตรา
ßË— ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ
ท้องถิ่นมีอำ�นาจสั
๖๐ ซึ่ง≠ผู“µ‰¥â
้ที่ถูกเพิµ“¡¡“µ√“
กถอนจะ
ˆ บ´÷ใบอนุ
ËßºŸâ∑’Ë∂ญŸ°าตสำ
‡æ‘°�∂Õπ®–¢Õ√—
“µ ”À√—
Ÿ°‡æ‘น°กำ∂ÕπÕ’
ขอรั
หรับกิจการที∫่ถ„∫Õπÿ
ูกเพิก≠ถอนอี
กไม่∫ไ°‘ด้®จ°“√∑’
นกว่าË∂จะพ้
�หนด°‰¡à
๑ ‰ปี¥â
π—∫·µà๖๒)
«—π∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ (¡“µ√“ ˆÚ)
นั®π°«à
บแต่“ว®–æâ
ันถูกπสั°”Àπ¥
่งเพิกถอนÒ ªï(มาตรา
·ºπ¿Ÿ¡‘

· ¥ß¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡ ”À√—∫°‘®°“√∑’ËµâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µ
‰(Ò) µâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µ

‰

µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√

‰

�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‰ (Ú) µâÕß¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

‰

—Ëß„Àâ·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß‰¥â
∂â“‰¡à·°â‰¢

‰
‰

(Û) µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°Æ°√–∑√«ß
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
‡ß◊ËÕπ‰¢„π„∫Õπÿ≠“µ

‰

‰

∂â“‰¡àªØ‘∫—µ‘
®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
¡’Õ”π“®

‰

‰

—Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ‰¥â
§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π Òı «—π

—Ëß‡æ‘°∂Õπ „π°√≥’
„∫Õπÿ≠“µ‰¥â
‰

ºŸâ∂Ÿ°‡æ‘°∂ÕπÀâ“¡∑”
°‘®°“√π—Èπ®π°«à“®–
æâπ Ò ªï
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—Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π
°‘®°“√™—Ë«§√“«‰¥â

‰

∂Ÿ°æ—°„™â·≈â« Ú §√—Èß
·≈–∂Ÿ°æ—°„™âÕ’°

‰

µâÕß§”æ‘æ“°…“«à“º‘¥

‰

‡°‘¥Õ—πµ√“¬√â“¬·√ß
µàÕ ÿ¢¿“æ

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Û.Ò)
°“√ —Ëß่ง„Àâ
(๓.๑) การสั
ให้Àห¬ÿยุ¥ดÀ√◊
หรืÕอÀâห้“า¡¥”‡π‘
มดำ�เนิπน°“√
การ °√≥’
กรณี‰ไ¡àม่·แ®âจ้ßง
°√≥’∑’Ëº¥Ÿâ ”‡π‘π°‘®°“√∑’µË Õâ ß·®âß ·µà¡‰‘ ¥â·®âßµàÕ‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ·≈–‡§¬‰¥â√—∫‚∑…‡æ√“–‡Àµÿ∑’ËΩÉ“Ωóπ¥”‡π‘π°‘®°“√‚¥¬¡‘‰¥â·®âß¡“·≈â«
นาจสั่ง—Ëßให้
§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–¬—ßΩÉ“Ωóπ‡™àππ—ÈπÕ’° ให้„Àâเ‡จ้®âา“พนั
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘Ëπ่นมี¡’อÕำ�”π“®
„Àâผºู้นŸâπั้—Èπน
À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√®π°«à“®–¥”‡π‘π°“√·®âß ∂â“¬—ßΩÉ“ΩóπÕ’°„Àâ¡’Õ”π“® —ËßÀâ“¡
°“√¥”‡π‘π°‘®°“√π—Èπ‰«âµ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘π Ú ªï (¡“µ√“ ıÚ)
(๓.๒) การสั
ให้Àห¬ÿยุ¥ด°√≥’
กรณี∑ท’Ëªี่ปØ‘ฏิ∫บ—µัต‘‰ิไ¡àม่∂ถŸ°ูกµâต้Õอß ง
(Û.Ú)
°“√ —Ëß่ง„Àâ
„Àâ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π¢âÕ (Ù) µàÕ‰ª

(Ù) °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’Ë‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µÀ√◊ÕµâÕß·®âß

ำ�เนิπน°“√„¥Ê
การใดๆ
‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ùı √–∫ÿ«à“„π°√≥’∑’Ëªปรากฏว่
√“°Æ«àา“ผูºŸâ้¥ด”‡π‘
µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°‘®°“√∑—Èß∑’ËµâÕß¢ÕÀ√◊Õ
‰¡àµÕâ ß¢Õ„∫Õπÿ≠“µ (‡æ√“–‡Àµÿ∑¡Ë’ ‰‘ ¥â∑”‡ªìπ°“√§â“) À√◊Õ°‘®°“√∑’µË Õâ ß·®âßªØ‘∫µ— ‘
‰¡à∂°Ÿ µâÕßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È °Æ°√–∑√«ß ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘πË À√◊Õª√–°“»∑’Ë
ÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡°’Ë¬«
°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√π—Èπ„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√π—Èπ
·°â‰¢À√◊Õª√—∫ª√ÿß„Àâ∂Ÿ°µâÕß‰¥â
∂â“ºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√π—Èπ‰¡à·°â‰¢ À√◊Õ∂â“°“√¥”‡π‘π°‘®°“√π—Èπ ®–°àÕ
„Àâ‡°‘¥À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ÿ¢¿“æ¢Õß
ª√–™“™π ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ®– ßË— „ÀâºπŸâ πÈ— À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√π—πÈ ‰«â∑π— ∑’‡ªìπ°“√
ชั™—Ë«่ว§√“«
คราว ®π°«à
จนกว่“า®–‡ªì
จะเป็πน∑’ทีËæ่พÕ„®·°à
อใจแก่‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิËπ่น«àว่“าปราศจากอั
ª√“»®“°Õ—นπตรายแล้
µ√“¬·≈âว«
°Á‰¥â ·≈–§” —Ëß„Àâ·°â‰¢π—Èπ „Àâ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß‰«âµ“¡
¡§«√ ·µàµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥«—π ‡«âπ·µà‡ªìπ°√≥’∑’Ë¡’§” —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π
°‘®°“√∑—π∑’ (¡“µ√“ Ùı «√√§
Ú)
วรรคสอง)
๙๕
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�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

(Û) °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’ËµâÕß·®âß

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

·ºπ¿Ÿ¡‘

· ¥ß°“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’Ë‰¡àµâÕß¢Õ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕµâÕß·®âß

ˆ๖

‰

∂â“‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
¡’Õ”π“®
°√≥’ª°µ‘

-

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°Æ°√–∑√«ß
ª√–°“»°√–∑√«ß
¢âÕ°”Àπ¥∑âÕß∂‘Ëπ
§” —Ëß¢Õß ®æß.∑âÕß∂‘Ëπ

°√≥’∑’Ë‡°‘¥À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬
«à“®–‡°‘¥Õ—πµ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß
µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π

‰

บทที
∫∑∑’่Ë

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡

‰

มาตรการควบคุ
�หนดโทษ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

ºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√

—Ëß„Àâ·°â‰¢/ª√—∫ª√ÿß
¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“
·µàµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ ˜ «—π

‰

∂â“ºŸâª√–°Õ∫°“√
‰¡à·°â‰¢
‰
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—Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°“√∑—π∑’
‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«®π°«à“
®–ª√“»®“°Õ—πµ√“¬π—Èπ

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(ı) «‘∏’°“√ÕÕ°§” —Ëß µ“¡¡“µ√“ ıÛ ·≈– ¡“µ√“ ˆÒ ‰¥â°”Àπ¥‰«â«à“

°‘®°“√าพนั
À√◊กÕงานท้
—Ëßæ—อ°งถิ„™âน่ /ในการสั
‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ
“µ �µâเนิÕนß∑”‡ªì
ของเจ้
ง่ หยุด/ห้≠ามดำ
กิจการπÀπ—หรืßอ ◊Õ·®â
สัง่ พัßºŸกâ∂ใช้Ÿ°/เพิ—Ëßก°√≥’
ถอน
‰¡àæ∫À√◊
¬åµอÕ∫√—
À√◊Õบ„Àâคำ�ªสัî¥่ง§”
ใบอนุ
ญาตÕ‰¡àต้¬อÕ¡√—
งทำ�เป็∫§”
นหนั—Ëßงสื„Àâอแจ้àß§”
งผู้ถ—Ëßูก‚¥¬∑“ß‰ª√…≥’
สั่ง กรณีไม่พบหรื
ไม่ย∫อมรั
ให้ส—Ëß่ง
„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπย‰¥â
ßà“¬บหรื
≥ อ¿Ÿให้¡ป‘≈ิด”‡π“À√◊
คำπ—�Èπสั‰«â่งโดยทางไปรษณี
์ตอบรั
คำ�สั่งนัÕ้นไว้”π—ใ°นที∑”°“√ß“π¢ÕßºŸ
่เปิดเผยเห็นได้âπง่า—Èπย ·≈–ณ
«à“ºŸâπ—Èπอสำ‰¥â�นั√—∫ก∑√“∫§”
—Ëß·≈â«µ—้นÈßั้น·µà‡และให้
«≈“∑’Ë§ถ”ือว่—Ëßา‰ª∂÷
πªî¥§”�สั—Ëß่ง·≈â
ภู„Àâม∂ิล◊Õำ�เนาหรื
ทำ�การงานของผู
ผู้นั้นßÀ√◊
ได้รÕับ«—ทราบคำ
แล้«ว
ตั·µà้งแต่
เวลาที่คำ�สั่งไปถึงหรือวันปิดคำ�สั่งแล้วแต่กรณี
°√≥’

∫∑°”Àπ¥‚∑…

„π∫∑°”Àπ¥‚∑…µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ®“°æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù ‚¥¬ª√—∫ª√ÿß∑—Èß°“√°”Àπ¥‚∑…„Àâ Ÿß
¢÷Èπ·≈–«‘∏’¥”‡π‘π§¥’ °≈à“«§◊Õ
๑.
�หนดโทษให้สูงŸßขึ¢÷้นÈπ ®“°‡¥‘¡„Àâ√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π
Ò. การกำ
°“√°”Àπ¥‚∑…„Àâ
ı ∫“∑ ‡ªìπ‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ ·≈–¡’‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ˆ ‡¥◊ÕπÀ√◊Õ
∑—ßÈ ®”∑—ßÈ ª√—∫·≈–ª√—∫√“¬«—π¥â«¬ ´÷ßË ¢÷πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— ª√–‡¿∑¢Õß§«“¡º‘¥ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥
µ“¡µ“√“ß‚∑…µ“¡§«“¡º‘¥„π¡“µ√“µà“ßÊ (Àπâ“∂—¥‰ª)
๒.
ารดำ�เนิπน§¥’
คดี ‡¥‘¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’®–µâÕß„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë
Ú. วิ«‘∏ธ’°ีก“√¥”‡π‘
µ”√«®‡∑à“π—Èπ¥”‡π‘π°“√‰¥â à«π°“√ÕÕ°§” —Ëß‡√◊ËÕß‡Àµÿ√”§“≠√«¡∑—Èß§” —Ëßªî¥
°‘®°“√µà“ßÊ µâÕß‡ªìπÕ”π“®¢Õß»“≈‡∑à“π—πÈ ´÷ßË ∑”„Àâ°“√¥”‡π‘π§¥’µÕâ ß„™â‡«≈“¡“°
„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘„À¡à®÷ß°”Àπ¥„Àâ
		 ๒.๑
บเที¬ย∫§¥’
บคดี´÷ßËทำª√–°Õ∫¥â
�หน้าที่กลั«่น¬กรองคดี
Ú.Ò มี¡’ค§ณะกรรมการเปรี
≥–°√√¡°“√‡ª√’¬ย∫‡∑’
Ú §≥–
ความผิ
ดต่างๆ
ว่าควรจะส่
องร้∑”Àπâ
องต่อ“ศาลหรื
อไม่ เพราะถ้
(¥—
ß√“¬≈–‡Õ’
¬¥„π∫∑∑’
Ë Û ¢âงÕฟ้˘)
∑’Ë°≈—Ëπ°√Õß§¥’
§«“¡º‘าเห็
¥µàน“ว่ßÊาผู«à้ก“ระทำ
§«√�
ความผิ
รับโทษถึ
�คุกหรือ“ไม่
ฟ้องร้อง ก็ส¥ามารถเปรี
ยบ
®–
àßøÑÕดß√âไม่Õคßµàวรได้
Õ»“≈À√◊
Õ‰¡àงจำ‡æ√“–∂â
‡ÀÁπค«àวรถู
“ºŸâ°ก√–∑”§«“¡º‘
‰¡à§«√‰¥âย√บเที
—∫‚∑…
๙๗
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�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

°“√ÕÕ°§” ๕๓
—Ëß¢Õß‡®â
“æπ—°ß“π∑â๖๑Õß∂‘ได้Ëπก„π°“√
/Àâ“¡¥”‡π‘�สัπ่ง
ตามมาตรา
และมาตรา
ำ�หนดไว้—ËßวÀ¬ÿ่า ¥การออกคำ

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

มาตรการควบคุ¡ม·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…
และบทกำ�หนดโทษ
∫∑∑’บททีË ่ ˆ๖ ¡“µ√°“√§«∫§ÿ

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

บได้°À√◊(มาตรา
๘๕°øÑÕวรรคสอง)
และเมื่อ¬ผู∫‡∑’
้กระทำ¬∫ª√—
�ความผิ
ยอมชำ�¯ı
ระค่«√√§
าปรับ
∂÷ปรัß®”§ÿ
Õ‰¡à§«√∂Ÿ
ß√âÕß °Á “¡“√∂‡ª√’
∫‰¥â ด(¡“µ√“
แล้ ว·≈–‡¡◊
คดี เป็ËÕนºŸอัâ°น√–∑”§«“¡º‘
เลิ ก กั นซึ่ ง ทำ¥� ให้
เ กิ ด ความคล่
ว ในการดำ
� เนิ°น°—πคดี´÷มËßากขึ
Ú)
¬Õ¡™”√–§à
“ª√—∫อ·≈âงตั«§¥’
‡ªìπÕ—π‡≈‘
∑”„Àâ้ น
นอกจากนี
ำ � นาจแก่ เπจ้§¥’
า พนั¡“°¢÷
ก งานท้
อ งถิ่ น หรื¬È ß— อ„ÀâผูÕ้ ท”π“®·°à
ี่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี
‡°‘
¥§«“¡§≈à้ ยÕั งßµ—ให้«อ„π°“√¥”‡π‘
πÈ πÕ°®“°π’
‡®â“æπ—°ß“π
บางความผิ
ได้ด้วย ¬∫‡∑’¬∫§¥’∫“ß§«“¡º‘¥‰¥â¥â«¬
∑âอำ�Õนาจเปรี
ß∂‘ËπÀ√◊ÕยºŸบเที
â∑’Ë‰¥âย√บคดี
—∫¡Õ∫À¡“¬
¡’Õด”π“®‡ª√’
Ú.Ú °“√ÕÕ°§” —Ë ß ‡æ◊Ë Õ √–ß— ∫ °“√°√–∑”À√◊ Õ ·°â ‰ ¢À√◊ Õ
ª√—∫ª√ÿß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‡™àπ ‡√◊ËÕß
‡Àµÿ√”§“≠ ‡√◊ËÕß ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßÕ“§“√ °ÆÀ¡“¬°Á‰¥â°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®¢Õß
เจ้‡®âา“พนั
�สั่งได้—Ëß‰¥â
เลย‡≈¬·≈–∂â
และถ้า“ผูºŸ้ไâ‰ด้¥âร√ับ—∫คำ§”�สั่ง—Ëßไม่
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπเป็น‡ªìผูπ้อºŸอกคำ
âÕÕ°§”
‰¡àปªฏิØ‘บ∫ัต—µิต‘µาม
“¡
°Á¡’Õ”π“®∑’Ë®–‡¢â“‰ª√–ß—∫À√◊Õ®—¥°“√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√‰¥â ‚¥¬ºŸâ∑’Ë°àÕ‡ÀµÿµâÕß‡ªìπ
ºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√π—Èπ¥â«¬
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§«“¡º‘¥ ¡“µ√“ ¥„π¡“µ√“µà
‡√◊ËÕ“ßßÊ
µ“√“ß‚∑…µ“¡§«“¡º‘
§«“¡º‘¥ ¡“µ√“

Ò. ΩÉà“Ωóπ
°Æ°√–∑√«ß

ˆ¯

๖๘/๑
Ú.
˜ı
Ò. ΩÉ“à Ωóπ
ˆ¯
ª√–°“»
°Æ°√–∑√«ß
°√–∑√«ß
Û. ΩÉ¢—¥“Ωó§”π —Ëß‚¥¬ ˜ı
ˆ˘
Ú.
‰¡à¡’‡Àµÿ
ª√–°“»
Õ—π§«√
˜
°√–∑√«ß
Û. ¢—¥§” —Ëß‚¥¬ ˆ˘
‰¡à¡’‡Àµÿ
Õ—π§«√
˜
˜Ù

˜Ù

¯
¯

¯Ù
¯Ò
¯Ù
˜˘
¯Ò
˜˘

ª√—∫‰¡à‡°‘π

‡√◊ËÕß

Ò.Ò °Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ
‡°’Ë¬«°—∫¡“µ√∞“πÀ≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ œ≈œ
๑.๒
Ú.Òª√–°“»°√–∑√«ß‡√◊
ËÕß°“√¬Õ¡ˆ๖
Ò.Ò กฎกระทรวงซึ
°Æ°√–∑√«ß∑’่งËÕออกตามมาตรา
Õ°µ“¡¡“µ√“
„Àâ
ÿ§§≈Õ¬Ÿ
à¡“°‡°‘ดπเชื‰ªµ“¡
‡°’เกีย่Ë¬∫วกั
«°—
‡°≥±å
บ∫มู¡“µ√∞“πÀ≈—
ลฝอยติ
อ้ °หรื
อมูลฝอย
«‘¡.ÚÙ
ที∏่เป็’°น“√พิ«.Ú
ษœ≈œ
หรืออันตรายจากชุมชน
Û.Ò
¢—¥§” —ËßÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—
¬µ“¡
Ú.Òª√–°“»°√–∑√«ß‡√◊
ËÕß°“√¬Õ¡
¡“µ√“
¯ à¡“°‡°‘π‰ªµ“¡
„Àâ
∫ÿ§§≈Õ¬Ÿ
Û.Ú¢—¡.ÚÙ
¥§” «.Ú
—Ëß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–
°√√¡°“√
Û.Ò ¢—Õπÿ¥§”
—ËßÕ∏‘∫¥’µ“¡¡“µ√“
°√¡Õπ“¡—¬Ò˜
µ“¡
°√≥’°“√‡√’
¡“µ√“
¯ ¬°„Àâ∫ÿ§§≈ „Àâ∂âÕ¬§”
Õ«—µ∂ÿ„¥Ê Õ§≥–
Û.Ú¢—¥àß‡Õ°
§” —Ëß“√À√◊
§≥–°√√¡°“√À√◊
Û.Û¢—Õπÿ¥§”
—Ëß‡®â“æπ—µ“¡¡“µ√“
°ß“π∑âÕß∂‘Ò˜
Ëπ‡√◊ËÕß
°√√¡°“√
ë ·°â‰°¢/‡ª≈’
π·ª≈ß/√◊
°√≥’
“√‡√’¬Ë¬°„Àâ
∫ÿ§§≈ ÈÕ„Àâ∂Õπ
∂âÕ¬§”
µ“¡Õ¡.ÚÒ
àßÕ“§“√
‡Õ° “√À√◊
«—µ∂ÿ„¥Ê
§â“∑’°Ë´ß“π∑â
—∫´âÕÕπ‡°‘
Û.Û¢—ë ¥¢π¬â
§” “—Ëß¬‡®â“‘πæπ—
ß∂‘Ëπ‡√◊‰ªµ“¡
ËÕß
¡“µ√“
ÚÚË¬π·ª≈ß/√◊ÈÕ∂Õπ
ë ·°â
‰¢/‡ª≈’
ë Õ“§“√
·°â‰¢‡Àµÿµ“¡√”§“≠µ“¡
¡.ÚÒ ¡.Ú˜ «.Ò
¡.Ú¯“¬«.Ò‘π§â·≈–
ë ¢π¬â
“∑’Ë´—∫Û´âÕπ‡°‘π‰ªµ“¡
- ΩÉ“Ωó¡“µ√“
π§” —Ëß„Àâ
ÚÚÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√
µ“¡ë ·°â¡.Ùı
‰¡àªØ‘∫—µ¡.Ú˜
‘µ“¡ «.Ò
‰¢‡Àµÿ°√≥’
√”§“≠µ“¡
§” ¡.Ú¯
—Ëß„Àâ·°â‰«.Ò
¢ª√—·≈–
∫ª√ÿßÛ
π°‘π®°‘°“√‚¥¬
- ΩÉ“ëΩó¡.ıÚ
π§” —Ëß°√≥’
„ÀâÀ¬ÿ¥¥”‡π‘¥”‡π‘
®°“√
·®âß∑—°√≥’
Èß∑’Ë‡§¬∂Ÿ
µ“¡‰¡à¡.Ùı
‰¡àª°Ø‘≈ß‚∑…¡“·≈â
∫—µ‘µ“¡ «
§”ë ¡.ˆı
—Ëß„Àâ·°â«.Ú
‰¢ª√—°√≥’
∫ª√ÿ‰ß¡à™”√–§à“
∏√√¡‡π’°√≥’
¬¡µ‘¥¥”‡π‘
µàÕπ°—°‘π®‡°‘°“√‚¥¬
π°«à“
ë ¡.ıÚ
Ú ·§√—®âßÈ ∑—Èß∑’Ë‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…¡“·≈â«
‰¡à
- ΩÉ“ëΩó¡.ˆı
π§” —Ëß«.Ú
æ—°„™â°√≥’
„∫Õπÿ
“µµ“¡
‰¡à≠™”√–§à
“
¡.ı˘∏√√¡‡π’¬¡µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“
Ú §√—Èß
-Û.ÙΩÉ“¢—Ωó¥π§”§” —Ëß—Ëß¢Õß‡®â
æ—°„™â“„æπ—
∫Õπÿ°≠ß“π“µµ“¡
¡.ı˘“∏“√≥ ÿ¢µ“¡ ¡.Ùˆ «.Ú
Û.ı ¢—¥§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
°ß“π“æπ—“∏“√≥
Û.Ù À√◊
¢—¥Õ§”‡®â“—Ëßæπ—
¢Õß‡®â
°ß“π- ÿ¢À√◊Õ
ºŸ“∏“√≥
â∑’Ë‰¥â√—∫·µàÿ¢µ“¡
ßµ—Èß®“°‡®â
æπ—°ß“π
¡.Ùˆ“«.Ú
ß∂‘Ëπ—Ëßµ“¡
‡√◊ËÕÕß°“√
Û.ı ¢—∑â¥Õ§”
¢Õß‡®â¡.ÙÙ(Ò)
“æπ—°ß“π∑â
ß∂‘Ëπ
‡√’¬Õ°¡“„Àâ
¬§”‰¡à
·®âß¢âÕÿ¢À√◊Õ
À√◊
‡®â“æπ—∂°âÕß“π
“∏“√≥
àß‡Õ° ““√æπ—°ß“π
ºŸ‡∑Áâ∑®’Ë‰®√‘¥â√ß—∫À√◊·µàÕß‰¡àµ—Èß®“°‡®â
∑âÕß∂‘Ëπ µ“¡ ¡.ÙÙ(Ò) ‡√◊ËÕß°“√
‡√’¬°¡“„Àâ∂âÕ¬§”‰¡à·®âß¢âÕ
‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à àß‡Õ° “√

(∫“∑)
ª√—Ò.
∫‰¡à‡°‘π
(∫“∑)

๕๐,๐๐๐
Ò,
Ò.

๖-/
(·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π ı ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë
ΩÉ“Ωóπ)
ı,
Ú
/
Ò,
(·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π ı ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë
Ò
/
ΩÉ“ΩóÚ,
π)
ı,
Ú
/

/-

-/
/
-

Ú,
Ú,

Ò
Ò

/
/

/
/

Ú,

Ò

/

/

Ò,
ˆ
/
(·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π «—π≈– ı, ∫“∑
µ≈Õ¥‡«≈“ ∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡)
Ò,
ˆ
/
(·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π «—π≈– ı, ∫“∑
µ≈Õ¥‡«≈“ ∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡)

-

Ò,
ˆ
(·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π «—π≈– ı, ∫“∑
µ≈Õ¥‡«≈“ ∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡)
ı,
Úˆ
Ò,
(·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π «—π≈– ı, ∫“∑
Ú,∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µÒ“¡)
µ≈Õ¥‡«≈“
ı,
Ú

99

๙๙

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
√–«“ß‚∑…
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ §¥’‰¥â
®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
√–«“ß‚∑…
(‡¥◊Õπ)
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
®”§ÿ°‰¡à- ‡°‘π ∑—Èß®”∑—-Èßª√—∫ §¥’/‰¥â
(‡¥◊Õπ)

99

Ú,

Ò

-

/

-

/

-

/
/

/
-

/

/

มและบทกำ
�หนดโทษ
∫∑∑’บทที
Ë ˆ่ ๖∫∑∑’
Ëมาตรการควบคุ
ˆ ¡“µ√°“√§«∫§ÿ
¡“µ√°“√§«∫§ÿ
¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…
¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

µ“√“ß‚∑…µ“¡§«“¡º‘¥„π¡“µ√“µà“ßÊ

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ข¡ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
Úıı)
คู่มือ พระราชบัญญัติก(©∫—
ารสาธารณสุ
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

§Ÿคูà¡่ม◊Õือ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

บทที
∫∑∑’่Ë

ˆ๖

มาตรการควบคุ
�หนดโทษ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

§«“¡º‘¥ ¡“µ√“
Ù. ¢—¥¢«“ß°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π
‡®â“æπ—°ß“π

˜˘

ˆ˘

˜Ù

ı. ¥”‡π‘π
°‘®°“√‚¥¬
‰¡à¡’„∫
Õπÿ≠“µ
À√◊Õ‰¡à¡’
Àπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß
°“√·®âß

˜Ò

˜˜
˜Ú
˜Ú

ˆ. ‰¡àªØ‘∫—µ‘
µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
„π„∫Õπÿ≠“µ

˜ˆ

˜. ΩÉ“Ωóπ¢âÕ
°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘Ëπ

˜Û

®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
ª√—∫‰¡à‡°‘π ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ §¥’‰¥â
(∫“∑) (‡¥◊Õπ)
√–«“ß‚∑…

‡√◊ËÕß
Ù.Ò ¢—¥¢«“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ®æß.
∑âÕß∂‘Ëπ/®æß. “∏“√≥ ÿ¢/ºŸâ‰¥â
√—∫·µàßµ—Èß µ“¡ ¡.ÙÙ(Ú)-(ı)
‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¢â“‰ª„πÕ“§“√
°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥
Ù.Ú¢—¥¢«“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢À√◊Õ
π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥
µ“¡ ¡.¯
Ù.Û¢—¥¢«“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√
- ·°â‰¢ ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßÕ“§“√
µ“¡ ¡.ÚÛ
- ·°â‰¢‡Àµÿ√”§“≠µ“¡ ¡.Ú˜ «.Ú
¡.Ú¯ «.Ú
ı.Ò ¥”‡π‘π°‘®°“√‚¥¬‰¡à¡’„∫Õπÿ≠“µ
- °‘®°“√‡°Á∫ ¢π °”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈
À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡ ¡.Ò˘
- °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
ÿ¢¿“æµ“¡ ¡.ÛÛ «.Ò
- °“√®—¥µ—Èß/‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈“¥
¡.ÛÙ
- ºŸâ®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß
“∏“√≥– µ“¡ ¡.ÙÒ «.Ú
- ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬/ – ¡Õ“À“√
∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‡°‘π°«à“ Ú µ√.¡.
µ“¡ ¡.Û¯
ı.Ú¥”‡π‘π°‘®°“√‚¥¬‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß°“√·®âß
- ∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π Ú µ√.¡.µ“¡
¡.Û¯
ˆ.Ò ”À√—∫°‘®°“√µàÕ‰ªπ’È
- °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
¡.ÛÛ «.Ú
- °“√®”Àπà“¬„π∑’Ë/∑“ß “∏“√≥–
µ“¡ ¡.ÙÒ «.Û
˜.Ò¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È
- À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡ß◊ËÕπ‰¢„π
°“√‡°Á∫ ¢π °”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈·≈–
¡Ÿ≈ΩÕ¬¢ÕßºŸâ∑’Ë∑”‡ªìπ∏ÿ√°‘® µ“¡
¡.Ú (ı)

๑๐๐
100

Ú,

Ò

/

/

ı,

Ú

/

-

Ú,

Ò

/

/

Ò,

ˆ

/

-

Ú,

-

-

/

Ò,

ˆ

-

-

ı,

Û

-

-

Ú,

-

-

/

Ò,

ˆ

/

-

“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¯. ΩÉ“Ωóπ‡√◊ËÕß
Õ◊ËπÊ

®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
ª√—∫‰¡à‡°‘π ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ §¥’‰¥â
(∫“∑) (‡¥◊Õπ)
√–«“ß‚∑…

‡√◊ËÕß

- À≈—°‡°≥±å ‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Ë«‰ª ”À√—∫
°‘®°“√´÷Ëß‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
µ“¡ ¡.ÛÚ (Ú)
- À≈—°‡°≥±å/∑’Ëµ—Èß/·ºπº—ß/
‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß¢Õßµ≈“¥/
À≈—°‡°≥±å∑’ËºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
µâÕßªØ‘∫—µ‘ µ“¡ ¡.Ûı(Ò), (Ù)
- À≈—°‡°≥±å/°“√®—¥µ—Èß/¥Ÿ·≈
∂“π∑’Ë/°“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠/
‚√§µ‘¥µàÕ¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬/
– ¡Õ“À“√ µ“¡ ¡.Ù (Ú),(Û)
๗๓/๑
กำ�หนดเกีË¬่ย«°—
วกั∫บ‡√◊มูลËÕฝอยติ
ดเชืÈ ้อ
˜¯ ๗.๒
˜.Ú¢âข้Õอ°”Àπ¥‡°’
ßµàÕ‰ªπ’
-หรือÿ¢มู≈—ล°ฝอยที
…≥–¢ÕßºŸ
่เป็นพิâ¢ษ“¬¢Õß·≈–
หรืออันตราย
ºŸâ™à«ม¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µ“¡
จากชุ
ชน ในเรื่องต่อไปนี้
- ¡.Û˜
ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำ�ให้มี
‡°≥±å
’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘¢ÕßºŸ
		- À≈—
ขึ้น°ในที
่หรือ∑ทางสาธารณะ
ซึ่ง â
®”Àπà
“
¬„π∑’
Ë
/
∑“ß
“∏“√≥–
		 สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจาก
µ“¡ ¡.ÙÛ
		 ในทีท่ ร่ี าชการส่วนท้องถิน่ จัดไว้ให้
- ΩÉ“Ωóπ‡¢µÀâ“¡¢“¬ ‘π§â“∫“ß™π‘¥
- กำ�หนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
/µ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥/®”Àπà“¬„π
		 ≈—หรื°…≥–„¥≈—
อมูลฝอย°ตามที
่หรืËอß ทาง
…≥–Àπ÷
µ“¡
		 ¡.สาธารณะและสถานที
่เอกชน
ÙÚ(Ú)
ีการเก็บ“¬/´◊
ขน ÈÕและ
˜˜ ˜.ÛΩÉ- “กำΩó�πหนดวิ
‡¢µÀâธ“¡®”Àπà
		 ‘πกำ§â�“จั‚¥¬‡¥Á
ด สิ่งปฏิ
กูลหรื
ลฝอย
¥¢“¥
µ“¡อมู¡.ÙÚ(Ò)
เจ้าของ หรือผูÕค้ ß∂‘
รอบครอง
˜Û 		
˜.ÙΩÉ“หรื
Ωóπอ¢âให้Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
ËππÕ°
Õ®“°¢â“อßµâสถานที
π ่ใดๆ ปฏิบัติ
		‡Àπ◊อาคารหรื
¯Ú 		
¯.Ò ‰¡àให้
· ถ¥ßÀπ—
ß ว◊Õย√—∫สุ√Õß°“√·®â
ß
ูกต้องด้
ขลักษณะตาม
Õ‰¡à¢Õ√—∫อ„∫·∑π¿“¬„π
		À√◊สภาพหรื
ลักษณะการใช้อÒı
าคาร
¡.Ù˘่น¡.ı
		«—πหรืµ“¡
อสถานที
ั้นๆ
¯Û ¯.Ú‰¡à
¥ß„∫Õπÿ≠่น“µÀ√◊
‰¡àน¢เพืÕ√—่อ∫ให้
- กำ·�หนดการอื
ใดที่จÕำ�เป็
„∫·∑π¿“¬„π
Òı
«—
π
µ“¡
		 ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
¡.ı˜, ¡.ı¯
๗๓/๒ ๗.๓ ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
À¡“¬‡Àµÿ
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
¡.- หลั
= ก¡“µ√“
		«. ในการเก็
= «√√§บ ขน และกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู
		 หรือมูลฝอย

๑๐๑
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๑๐,๐๐๐
Ò,

--

--

//

Ú,

-

-

/

ı,

-

-

/

ı

-

-

/

ı

-

-

/

๑๐๐,๐๐๐

๑๒

/

-

�หนดโทษ
บทที
∫∑∑’่ Ë ๖ˆ มาตรการควบคุ
¡“µ√°“√§«∫§ÿม¡และบทกำ
·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

§«“¡º‘¥ ¡“µ√“

101

À¡“¬‡Àµÿ
¡. = ¡“µ√“
«. = «√√§

101
๑๐๒

∫∑∑’Ë ˆ ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…
¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…

ˆ

(‡¥◊Õπ)

- À≈—°‡°≥±å ‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Ë«‰ª ”À√—∫
°‘®°“√´÷Ëß‡ªìπÕ—πµ√“¬µà§ŸÕ à¡ÿ¢◊Õ¿“ææ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ
µ“¡ ¡.ÛÚ (Ú) ข พ.ศ. ๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
- À≈—°‡°≥±å/∑’Ëµ—Èß/·ºπº—ß/
‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß¢Õßµ≈“¥/
À≈—°‡°≥±å∑’ËºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
®æß.∑âÕß∂‘Ëπ
√–«“ß‚∑…
µâÕßªØ‘∫—µ‘ µ“¡ ¡.Ûı(Ò), (Ù)
§«“¡º‘¥ ¡“µ√“
‡√◊
Ë
Õ
ß
- À≈—°‡°≥±å/°“√®—¥µ—Èß/¥Ÿ·≈
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
∂“π∑’Ë/°“√ªÑÕß°—π‡Àµÿ√”§“≠/ ª√—∫‰¡à‡°‘π ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
§¥’‰¥â
‚√§µ‘¥µàÕ¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬/
(‡¥◊Õπ)
– ¡Õ“À“√ µ“¡ ¡.Ù (Ú),(Û) (∫“∑)
°‡°≥±åË¬«°—
‡ß◊ËÕ∫π‰¢∑—
˜¯ ๗.๔
˜.Ú¢â- ÕÀ≈—
°”Àπ¥‡°’
‡√◊ËÕßµàË«‰ªÕ‰ªπ’”À√—È ∫ Ò,
/
Ëß‡ªìπÕ—πµ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æ
- °‘ÿ¢®≈—°“√´÷
°…≥–¢ÕßºŸ
â¢“¬¢Õß·≈–
ºŸµ“¡
â™à«¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µ“¡
¡.ÛÚ (Ú)
- ¡.Û˜
À≈—°‡°≥±å/∑’Ëµ—Èß/·ºπº—ß/
° √â“∑ß¢Õßµ≈“¥/
- À≈—‘Ëßª≈Ÿ
°‡°≥±å
’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘¢ÕßºŸâ
®”Àπà
“¬„π∑’∑Ë/’º∑“ß
À≈—°‡°≥±å
Ÿâ‰¥â√—∫“∏“√≥–
Õπÿ≠“µ
µâÕßªØ‘¡.ÙÛ
∫—µ‘ µ“¡ ¡.Ûı(Ò), (Ù)
µ“¡
·≈ ¥
- ΩÉÀ≈—“Ωó°π‡°≥±å
‡¢µÀâ/“°“√®—
¡¢“¬¥µ—‘πÈß§â/¥Ÿ“∫“ß™π‘
/µ“¡‡«≈“∑’
“¬„π
∂“π∑’Ë/°“√ªÑË°”Àπ¥/®”Àπà
Õß°—π‡Àµÿ√”§“≠/
‚√§µ‘
¥µàÕ¢Õß°…≥–Àπ÷
∂“π∑’Ë®Ëß”Àπà
≈—°…≥–„¥≈—
µ“¡“¬/
¡Õ“À“√ µ“¡ ¡.Ù (Ú),(Û)
¡.– ÙÚ(Ú)
˜˜
˜.ÛΩÉ
π‡¢µÀâ“¡®”Àπà
Ú,
/
๗.๕ Õ“Ωó°”Àπ¥‡°’
˜¯ ˜.Ú¢â
Ë¬«°—∫‡√◊“ËÕ¬/´◊
ßµàÈÕ ‰ªπ’È
Ò,
- ‘π§âÿ¢“≈—‚¥¬‡¥Á
°…≥–¢ÕßºŸ
â¢“¬¢Õß·≈–
¥¢“¥ µ“¡
¡.ÙÚ(Ò)
๗.๖ “ºŸΩóâ™πà«¢â¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µ“¡
˜Û ˜.ÙΩÉ
Õ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘ËππÕ°
ı,
/
‡Àπ◊¡.Û˜
Õ®“°¢â“ßµâπ
- À≈—
‡°≥±åß ∑◊Õ’Ëµ√—âÕ∫ßªØ‘
∫—µ‘¢ÕßºŸß â
¯. ΩÉ“Ωóπ‡√◊ËÕß
¯Ú ¯.Ò ‰¡à
· °¥ßÀπ—
√Õß°“√·®â
ı
/
Ë/∑“ß “∏“√≥–Òı
Õ◊ËπÊ
À√◊®”Àπà
Õ‰¡à¢“Õ√—¬„π∑’
∫„∫·∑π¿“¬„π
«—πµ“¡
µ“¡¡.ÙÛ
¡.Ù˘ ¡.ı
- ΩÉ·“Ωó¥ß„∫Õπÿ
π‡¢µÀâ“≠¡¢“¬
§â“¢∫“ß™π‘
¯Û ¯.Ú‰¡à
“µÀ√◊‘πÕ‰¡à
Õ√—∫ ¥
ı
/
/µ“¡‡«≈“∑’Ë°Òı
”Àπ¥/®”Àπà
„∫·∑π¿“¬„π
«—π µ“¡ “¬„π
¡.ı˜,
¡.ı¯ °…≥–Àπ÷Ëß µ“¡
≈—°…≥–„¥≈—
¡. ÙÚ(Ú)
˜˜ ˜.ÛΩÉ“Ωóπ‡¢µÀâ“¡®”Àπà“¬/´◊ÈÕ
Ú,
/
À¡“¬‡Àµÿ
‘π§â“‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ µ“¡ ¡.ÙÚ(Ò)
˜Û ˜.ÙΩÉ¡.“Ωó=π¡“µ√“
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘ËππÕ°
ı,
/
®“°¢â“ßµâπ
«.‡Àπ◊=Õ«√√§
¯. ΩÉ“Ωóπ‡√◊ËÕß
¯Ú ¯.Ò ‰¡à· ¥ßÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
ı
/
Õ◊ËπÊ
À√◊Õ‰¡à¢Õ√—∫„∫·∑π¿“¬„π Òı
«—π µ“¡ ¡.Ù˘ ¡.ı
¯Û ¯.Ú‰¡à· ¥ß„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‰¡à¢Õ√—∫
ı
/
„∫·∑π¿“¬„π Òı «—π µ“¡
¡.ı˜, ¡.ı¯

∫∑∑’Ë

บทที่

๖

มาตรการควบคุมและบทกำ�หนดโทษ

(∫“∑)

§¥’‰¥â

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

¿“§ºπ«°
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¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢
æ.». ÚıÛı

105

¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛı
‡ªìπªï∑’Ë Ù˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâª√–°“»«à“
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“
¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡°“√„™âÕÿ®®“√–‡ªìπªÿÜ¬
®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”
·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë√—∞ ¿“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÚıÛıé

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ‡’È √’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.».

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“เป็‡ªìนπต้µâนπไป‰ª
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¿“§ºπ«°
ภาคผนวก

°“√ “∏“√≥ ÿ¢
æ.». ÚıÛı

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù
(Ú) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚÙ˘ı
(Û) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚÙ˘˜
(Ù) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». Úıı
(ı) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÚ˜
(ˆ) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡°“√„™âÕÿ®®“√–‡ªìπªÿÜ¬ æÿ∑∏»—°√“™
ÚÙ¯
(˜) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡°“√„™âÕ®ÿ ®“√–‡ªìπªÿÜ¬ (©∫—∫∑’Ë Ú)
æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù
(¯) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡°“√„™âÕÿ®®“√–‡ªìπªÿÜ¬ (©∫—∫∑’Ë Û)
æ.». ÚÙ˘˜
¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ç“สิ่งß‘Ë ปฏิ
ªØ‘°ก≈Ÿูลé” À¡“¬§«“¡«à
“«– และหมายความ
·≈–À¡“¬§«“¡
หมายความว่“า Õÿอุ®จ®“√–À√◊
จาระหรือÕปัªíสสาวะ
√«¡∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß‚ ‚§√°À√◊Õ¡’°≈‘Ëπ‡À¡Áπ
*“มูล≈ฝอย”
*ç¡Ÿ
ΩÕ¬é À¡“¬§«“¡«à“ ‡»…°√–¥“… ‡»…ºâ“ ‡»…Õ“À“√
‡»… ‘π§â“ ‡»…«—µ∂ÿ ∂ÿßæ≈“ µ‘° ¿“™π–∑’Ë„ àÕ“À“√ ‡∂â“ ¡Ÿ≈ —µ«å ´“° —µ«å À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ
„¥∑’Ë‡°Á∫°«“¥®“°∂ππ µ≈“¥ ∑’Ë‡≈’È¬ß —µ«å À√◊Õ∑’ËÕ◊Ëπ ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë‡ªìπæ‘…À√◊ÕÕ—πµ√“¬®“°™ÿ¡™π
“ทีห่ ÀË รื√◊อÕทางสาธารณะ”
ç∑’
∑“ß “∏“√≥–é หมายความว่
À¡“¬§«“¡«àา“ สถานที
∂“π∑’ÀหË่ √◊รือÕทางซึ
∑“ß´÷ง่ßË มิ¡‘ใ„ช่™àเ‡ป็ªìนπ
¢Õß‡Õ°™π·≈–ª√–™“™π “¡“√∂„™âª√–‚¬™πåÀ√◊Õ„™â —≠®√‰¥â
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ Û ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». Úıı (√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë ๒๘
Ú¯°ก Àπâ“ Ò «—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π
Úıı)
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

“อาคาร” À¡“¬§«“¡«à“ µ÷° ∫â“π ‡√◊Õπ ‚√ß √â“π ·æ §≈—ß ‘π§â“
çÕ“§“√é
สำ”π—
�นั°กß“π
งานหรื
งขึÈπ้นÕ¬à
อย่“าßÕ◊งอืËπ่น´÷ซึËß่ง∫ÿบุ§ค§≈Õ“®‡¢â
คลอาจเข้“Õ¬Ÿ
าอยูàÀ่ห√◊Õรื‡¢âอเข้“„™âาใช้Õ¬‰¥â
สอยได้
À√◊อÕสิ่ง‘Ëßที∑’Ë่ส√âร้“าß¢÷
“ตลาด” À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë´÷Ëßª°µ‘®—¥‰«â„ÀâºŸâ§â“„™â‡ªìπ∑’Ë
çµ≈“¥é
™ÿ¡πÿ¡‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑ —µ«å ‡π◊ÈÕ —µ«å º—° º≈‰¡â À√◊ÕÕ“À“√Õ—π¡’ ¿“æ‡ªìπ
ของสด
ประกอบหริÕอื ª√ÿ
ปรุßง·≈â
แล้«วหรื
จะมี°ก“√®”Àπà
ารจำ�หน่“า¬ยสิπ‘ น§âค้“าª√–‡¿∑
ประเภท
¢Õß ¥ ª√–°Õ∫À√◊
À√◊อÕของเสี
¢Õß‡ ย¬’ ง่ßàา“ย¬ ∑—ทัßÈ ง้ π’นีÈ ้ ‰¡àไม่«ว“à า่ ®–¡’
อืÕ◊น่πË ด้¥âว«ยหรื
และหมายความรวมถึß∫√‘
งบริ‡«≥´÷
เวณซึßË ®—ง่ จั¥ด‰«âไว้ส”À√—
�ำ หรั∫บ„Àâให้ºผ§Ÿâ คู้ “â า้ „™âใช้‡เªìป็πน∑’ที™Ë ช่ ¡ÿ มุ πÿนุ¡ม
¬À√◊อÕไม่
‰¡àก°ต็ µÁ าม“¡·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷
เพื
�หน่า“ยสิ
�หรือÕเป็‡ªìนπครั
หนด
‡æ◊่อËÕจำ®”Àπà
¬ น‘πค้§âา“ประเภทดั
ª√–‡¿∑¥—งßกล่
°≈àา“วเป็
«‡ªìนπประจำ
ª√–®”À√◊
§√—้งÈßคราวหรื
§√“«À√◊อÕตามวั
µ“¡«—นπที∑’่กË°ำ�”Àπ¥
หน่า“ยอาหาร”
หรืÕอ
ç“สถานที
∂“π∑’่จË®ำ�”Àπà
¬Õ“À“√é หมายความว่
À¡“¬§«“¡«àา“ อาคาร
Õ“§“√ สถานที
∂“π∑’Ë่ À√◊
บริ‡เ«≥„¥Ê
วณใดๆ∑’¡Ë ที„‘ ™à่ม∑ิใÀ’Ëช่ท√◊Õี่ห∑“ß
รือทางสาธารณะ
ไว้เพื่อประกอบอาหารหรื
อปรุงอาหาร
∫√‘
“∏“√≥– ∑’®Ë ¥— ‰«âที‡æ◊่จÕË ัดª√–°Õ∫Õ“À“√À√◊
Õª√ÿßÕ“À“√®π
”‡√Á®
จนสำ�เร็จและจำ
ผู้ซื้อสามารถบริ
ันที«à“ทั®–‡ªì
้งนี้ πไม่°“√®”Àπà
ว่าจะเป็“น¬‚¥¬®—
การจำ�¥หน่„Àâา¡ย’
·≈–®”Àπà
“¬„Àâ�ºหน่
Ÿâ´◊ÈÕายให้
“¡“√∂∫√‘
‚¿§‰¥â∑—π∑’โภคได้
∑—Èßπ’Èท‰¡à
โดยจั
ดให้ม”À√—
ีบริเ∫วณไว้
หรับ≥การบริ
ที่นั้น‚¿§∑’
หรือนำËÕ◊Ëπ�ไปบริ
∫√‘
‡«≥‰«â
°“√∫√‘สำ�‚¿§
∑’Ëπ—Èπโภค
À√◊Õณπ”‰ª∫√‘
°Áµ“¡โภคที่อื่นก็ตาม
ç“สถานที
∂“π∑’่สË ะสมอาหาร”
– ¡Õ“À“√é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“§“√ ∂“π∑’Ë À√◊Õ
∫√‘‡«≥„¥Ê ∑’Ë¡‘„™à∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥– ∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫‡°Á∫Õ“À“√Õ—π¡’ ¿“æ‡ªìπ¢Õß ¥
หรืÕอ¢Õß·Àâ
ของแห้ßงหรื
อาหารในรูªป≈—ลั°ก…≥–Õ◊
ษณะอืπË ่น„¥ใด´÷ßË ซึºŸ่ง´â ผูÕÈ◊ ้ซµâื้อÕต้ßπ”‰ª∑”
องนำ�ไปทำª√–°Õ∫À√◊
� ประกอบหรื
ปรุËÕง
À√◊
À√◊ÕอÕ“À“√„π√Ÿ
Õª√ÿอß‡æ◊
เพื่อ‚¿§„π¿“¬À≈—
บริโภคในภายหลั
∫√‘
ß ง
*“ราชการส่วนท้
องถิÕ่นß∂‘” Ë π é À¡“¬§«“¡«à “ Õß§å ° “√∫√‘ À “√
*ç√“™°“√
à « π∑â
«à π®—ßÀ«—¥ ‡∑»∫“≈ Õß§å°“√∫√‘À“√ «à πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ À√◊ÕÕß§å°√
ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
ç¢â
ß∂‘่นπË ”é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ ‡∑»∫—≠≠—µ‘
“ข้อÕกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
�หนดของท้อÕงถิ
À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫´÷Ëßµ√“¢÷Èπ‚¥¬√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». Úıı (√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë ๒๘
Ú¯°ก Àπâ“ Ú «—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π
Úıı)
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พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥
∫√‘À“√ à«πµ”∫≈

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡À“π§√

*ç‡®â
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิß∂‘่นËπ” é À¡“¬§«“¡«à“
*“เจ้า“พนั
(Ò) π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ”À√—∫„π‡¢µÕß§å°“√
(Ú) π“¬°‡∑»¡πµ√’ ”À√—∫„π‡¢µ‡∑»∫“≈
(Û) π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ ”À√—∫„π‡¢µÕß§å°“√
(Ù) ºŸâ «à “ √“™°“√°√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ ”À√— ∫ „π‡¢µ°√ÿ ß ‡∑æ

(ı) π“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“ ”À√—∫„π‡¢µ‡¡◊Õßæ—∑¬“
องถิÕน่ ß∂‘อืน่ Ëπ
(ˆ) หัÀ—ว«หน้
Àπâา“ผูºŸบ้ â∫ริ√‘หÀารท้
“√∑âอÕงถิß∂‘น่ Ëπขององค์
¢ÕßÕß§åก°รปกครองส่
“√ª°§√Õßวนท้à«π∑â
∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ
‡ªìπ√“™°“√
π∑âน่ Õß∂‘
Ëπ บ”À√—
∫„π‡¢µ√“™°“√
à«π∑â
ทีÕ◊ก่ Ëπฎหมายกำ
�หนดให้เป็นราชการส่
วนท้อà«งถิ
สำ�หรั
ในเขตราชการส่
วนท้องถิ
น่ นัÕน้ ß∂‘Ëππ—Èπ
ç‡®â
æπ—ก°งานสาธารณสุ
ß“π “∏“√≥ข”ÿ¢é À¡“¬§«“¡«à“ ‡®â“æπ—°ß“π´÷Ëß‰¥â√—∫
“เจ้า“พนั
·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
“คณะกรรมการ” À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢
ç§≥–°√√¡°“√é
“รัฐ∞มนตรี
ç√—
¡πµ√’”é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’º√Ÿâ °— …“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È
¡“µ√“ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ °—∫ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥
ค่§à“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡À√◊
มหรืÕอ¬°‡«â
ยกเว้πน§àค่“∏√√¡‡π’
าธรรมเนี¬¡ย·≈–°”Àπ¥°‘
ม และกำ�หนดกิ
่นเพื∫µ— ่อ°‘ ปฏิ
บัติการตาม
®°“√Õ◊จπË การอื
‡æ◊ÕË ªØ‘
“√µ“¡æ√–√“™
พระราชบั
∫—≠≠—µ‘π’È ญญัตินี้
°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». Úıı (√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë ๒๘
Ú¯°ก Àπâ“ Ú «—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π
Úıı)
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ˆ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ดั¥—งßต่µàอÕไปนี
‰ªπ’้ È
(Ò) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡À√◊Õ
°”°—∫¥Ÿ·≈ ”À√—∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) °”Àπ¥¡“µ√∞“π ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß
™’æ¢Õßª√–™“™π·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«∫§ÿ¡À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈ À√◊Õ·°â‰¢
‘Ëß∑’Ë®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ¢Õßª√–™“™π
*°Ø°√–∑√«ßµ“¡«√√§Àπ÷ßË ®–°”Àπ¥„Àâ„™â∫ß— §—∫‡ªìπ°“√∑—«Ë ‰ª∑ÿ°∑âÕß∂‘πË À√◊Õ
„Àâ„™â∫—ß§—∫‡©æ“–∑âÕß∂‘Ëπ„¥∑âÕß∂‘ËπÀπ÷Ëß°Á‰¥â ·≈–„π°√≥’∑’Ë°Æ°√–∑√«ß¥—ß°≈à“«®–
¡§«√°”Àπ¥„Àâ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑“ß¥â“π‡∑§π‘§«‘™“°“√À√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß
°“√‡ª≈’
¿“æ —ßง§¡„Àâ
√–°“»
มีการเปลีË¬่ยπ·ª≈ß√«¥‡√Á
นแปลงรวดเร็«วµ“¡
ตามสภาพสั
คมให้‡ªìเป็πน‰ªµ“¡À≈—
ไปตามหลั°ก‡°≥±å
เกณฑ์∑ท’Ë√ี่ร—∞ัฐ¡πµ√’
มนตรีªประกาศ
°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¡“µ√“ ˜ ‡¡◊ÕË ¡’°Æ°√–∑√«ß∑’ÕË Õ°µ“¡¡“µ√“ ˆ „™â∫ß— §—∫„π∑âÕß∂‘πË „¥„Àâ
√“™°“√ à « π∑â Õ ß∂‘Ë π À√◊ Õ ‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π ´÷Ë ß ¡’ °‘ ® °“√À√◊ Õ °“√¥”‡π‘ π °“√µ“¡
°Æ°√–∑√«ß¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿ„à π‡¢µÕ”π“®¢Õß∑âÕß∂‘πË π—πÈ ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥
ในกฎกระทรวง „π°“√π’
ในการนีÈ ้ หากมี
รณี®จ”‡ªì
ำ�เป็πน„Àâ
ให้√ร“™°“√
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่นออกข้
�หนดของ
„π°Æ°√–∑√«ß
À“°¡’°ก√≥’
ÕÕ°¢âอÕกำ°”Àπ¥¢Õß
งถิËπ่นÀ√◊หรืÕอ·°âแก้‰¢ª√—
ไขปรั∫บª√ÿปรุß¢âงÕข้°”Àπ¥¢Õß∑â
อกำ�หนดของท้Õß∂‘
องถิËπ ่นที∑’่ใË„ช้™âบ∫ั—งß§—คั∫บÕ¬Ÿ
อยูà°่กàÕ่อπ¡’
นมี°กÆ°√–∑√«ß∑’
ฎกระทรวงทีË ่
∑âท้Õอß∂‘
ออกตามมาตรา ˆ๖ เพื
กำ�หนดรายละเอี¬ย¥°“√¥”‡π‘
ดการดำ�เนิπน°“√
การในเขตท้
งถิËπ่นπ—นัÈπ้น„Àâ
ให้‡เªìป็πน‰ªไป
ÕÕ°µ“¡¡“µ√“
‡æ◊ËÕ่อ°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’
„π‡¢µ∑âÕอß∂‘
ตามกฎกระทรวงดัßง°≈à
กล่“า«‰¥â
วได้
µ“¡°Æ°√–∑√«ß¥—
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». Úıı (√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë ๒๘
Ú¯°ก Àπâ“ Ú «—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π
Úıı)

111
๑๑๑

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ„¥∂â“¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ
„Àâ∫—ß§—∫µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’‡Àµÿº≈‡ªìπ
æ‘‡»…‡©æ“–∑âÕß∂‘Ëπ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ„π‡√◊ËÕß„¥¢—¥
À√◊Õ·¬âß°—∫∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß∑’ÕË Õ°µ“¡¡“µ√“ ˆ ได้
‰¥âเ‡¡◊
§«“¡‡ÀÁนπชอบจาก
™Õ∫®“°
มื่อÕË ได้‰¥âร√ับ∫— ความเห็
§≥–°√√¡°“√·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°√—∞¡πµ√’
¡“µ√“ ¯ „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬
Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ¢Õßª√–™“™π´÷Ëß®”‡ªìπ
µâÕß¡’°“√·°â‰¢‚¥¬‡√àß¥à«π „ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß„Àâ‡®â“¢Õß«—µ∂ÿ
À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥À√◊ÕÕ“®‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“«√–ß—∫°“√
°√–∑”À√◊Õ„Àâ°√–∑”°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ·°â‰¢À√◊ÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’¬À“¬‡™àπ«à“π—Èπ‰¥âµ“¡∑’Ë
‡ÀÁπ ¡§«√
∂â“∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫§” —Ëßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¿“¬„π√–¬–‡«≈“
µ“¡ ¡§«√ Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬®– —Ëß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ªØ‘∫—µ‘°“√„¥Ê ‡æ◊◊ËÕ
·°â‰¢À√◊ÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ¬’ À“¬¥—ß°≈à“«π—πÈ ·∑π°Á‰¥â „π°“√π’È „Àâให้‡®âเจ้“าæπ—
“∏“√≥ ข¢ÿ
พนั°กß“π
งานสาธารณสุ
„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßµ“¡ ¡§«√·°àæƒµ‘°“√≥å ·≈–∫ÿ§§≈´÷ßË ‰¥â√∫— §” ßË— ¥—ß°≈à“«µâÕß‡ªìπ
ºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬ ”À√—∫°“√π—Èπ
ในจั
ให้Õอ∏‘ธิ∫บ¥’ดี°ก√¡Õπ“¡—
รมอนามั¬ย·®â
แจ้ßง·°à
แก่ºผว«้Ÿâู า่“à ราชการ
„π®—งßหวั
À«—ด¥อืÕ◊น่ πË นอกจากกรุ
πÕ°®“°°√ÿงßเทพมหานคร
‡∑æ¡À“π§√„Àâ
√“™°“√
®— ß À«—¥ ‡æ◊ËÕ —Ëß „Àâπ “¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®— ßÀ«— ¥ªØ‘ ∫—µ‘°“√µ“¡§«“¡„π«√√§ Õß
”À√—∫„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥π—Èπ
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§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
∫“∏“√≥
·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ÿ¢ข¡ æ.».
æ.». ÚıÛı
Úıı)
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก(©∫—
ารสาธารณสุ
พ.ศ.
๒๕๓๕
“√
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
À¡«¥ Ú
À¡«¥ Ú“∏“√≥ ÿ¢
§≥–°√√¡°“√

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°

§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢
* ¡“µ√“ ˘ „Àâ ¡’ § ≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ë ß ‡√’ ¬ °«à “ ç§≥–°√√¡°“√
มาตรา
๙˘ ให้
ม¡คี ’ §ณะกรรมการคณะหนึ
า ¬“คณะกรรมการสาธารณสุ
ข”
„Àâ
°«à “ ç§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥* ¡“µ√“
¢ÿ é ª√–°Õ∫¥â
«¬ª≈—
¥≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷
°√–∑√«ß “∏“√≥ง่ เรี¢ÿ ย‡ªìกว่πË ß ‡√’
ª√–∏“π°√√¡°“√
Õ∏‘∫¥’°√¡
ประกอบด้
เป็“∏“√≥
“∏“√≥
¢ÿ วéยปลั
¬ª≈—¥°√–∑√«ß
¢ÿ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
Õ∏‘∫¥’°√¡ม
§«∫§ÿ
¡¡≈æ‘
…ª√–°Õ∫¥â
Õ∏‘ดกระทรวงสาธารณสุ
∫¥’°«√¡§«∫§ÿ
¡‚√§ ขÕ∏‘
∫น¥’ประธานกรรมการ
°√¡‚¬∏“∏‘
°“√·≈–º—อธิß‡¡◊บÕดีßกรมควบคุ
มลพิ
ษ¡¡≈æ‘
อธิ
ดี…กÕ∏‘
รมควบคุ
ม∫โรค
อธิ
ดีกÕ∏‘
รมโยธาธิ
กÕ∏‘
ารและผั
งเมือ∑ง¬“»“
§«∫§ÿ
∫¥’°Õ∏‘√¡§«∫§ÿ
¡‚√§
∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘
“√·≈–º—
ßอธิ‡¡◊บÕดีµ√å
ß กÕ∏‘
∫¥’°√¡
‚√ßß“πÕÿ
µ บ“À°√√¡
¥’°√¡«‘
™บ“°“√‡°…µ√
∫¥’°√¡«‘
°รมโรงงาน
“√·æ∑¬å
อุ‚√ßß“πÕÿ
บÕ∏‘
ดีก∫รมวิ
ชาการเกษตร
ท∑ยาศาสตร์
ก°ารแพทย์
¥’°√¡«‘
Õ∏‘
¬“»“â¡µ√å
“√·æ∑¬å
Õ∏‘ต∫สาหกรรม
¥’°√¡µ “À°√√¡
àß‡ √‘¡อธิ°“√ª°§√Õß∑â
Õ™ß∂‘“°“√‡°…µ√
Ëπ Õ∏‘∫¥’°อธิ
√¡บ∫ดี«—¥’ก°รมวิ
¥‘√¡«‘
°“√·≈–§ÿ
§√Õß·√ßß“π
อธิ
บ∫ดี¥’ก°รมส่
ารและคุâ¡้ม§√Õß·√ßß“π
ครองแรงงาน
Õ∏‘
√¡ งàßเสริ
‡ √‘ม¡การปกครองท้
°“√ª°§√Õß∑âอÕงถิß∂‘่นËπ‡≈¢“∏‘
Õ∏‘อธิ°∫“√บ¥’ดี°ก”π—
√¡รมสวั
«— ส¥‘ดิ°ก“√·≈–§ÿ
‡≈¢“∏‘
“√§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“
°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—
æ¬“°√
เลขาธิ
ก°ารคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิ°ก“√ารสำ”π—�นั°กπ“¬°
งานนโยบายและแผนทรั
ยากร
‡≈¢“∏‘
“√§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“
‡≈¢“∏‘
ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—
æพ¬“°√
∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª≈—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
¡“§¡ —ππ‘∫“µ‡∑»∫“≈
ธรรมชาติ
แ·ละสิ
ปลั¥ด°√ÿ
กรุßง°‡∑æ¡À“π§√
เทพมหานคร
นายกสมาคมสั
าตเทศบาล
∏√√¡™“µ‘
≈– ่ง‘Ëßแวดล้
·«¥≈â
ª≈—
¡“§¡
—πนπ‘นิ∫บ“µ‡∑»∫“≈
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
π“¬°อÕม¡¡“§¡Õß§å
“√∫√‘À“√ à«π®—π“¬°
ßÀ«—¥·Àà
ßª√–‡∑»‰∑¬
π“¬°
แห่
งßประเทศไทย
นายกสมาคมองค์
ารบริ
ารส่à«วπ®—
นจังßหวั
แห่
นายก
·Àà¡“§¡Õß§å
ª√–‡∑»‰∑¬
Àห“√
À«—â∑ด¥√ß§ÿ
·Ààงß≥ประเทศไทย
ª√–‡∑»‰∑¬
°“√∫√‘π“¬°
À“√ à«¡“§¡Õß§å
πµ”∫≈·Àà°กß“√∫√‘
ª√–‡∑»‰∑¬·≈–ºŸ
«ÿ≤‘Õ’°‰¡à‡°‘ππ“¬°
’Ë§π
สมาคมองค์
หÀารส่
�บลแห่
และผู∫°“√≥å
รงคุ≥‹ณ«ÿวุ≤ฒ‘Õิอ’°ีก‰¡à
ไม่‡เ°‘กิπนสี’Ë§่คπน
“√∫√‘
“√ â¡วà«’§นตำ
πµ”∫≈·Àà
ª√–‡∑»‰∑¬·≈–ºŸ
â∑้ท√ß§ÿ
´÷¡“§¡Õß§å
Ëß√—∞¡πµ√’·ก°µàารบริ
ßµ—Èß®“°ºŸ
«“¡√Ÿ
â§«“¡งßประเทศไทย
“¡“√∂À√◊Õª√–
ซึ´÷„π¥â
มนตรี·แµàต่ßงµ—ตัÈß®“°ºŸ
้งจากผู
ีความรู
้ความสามารถหรื
านกฎหมาย
Ëß่ง√—รั∞ฐ“¡πµ√’
â¡’§้ม«“¡√Ÿ
«“¡
“¡“√∂À√◊
Õª√–อÕประสบการณ์
‹ ใâ¡นด้
π°ÆÀ¡“¬°“√
“∏“√≥
ÿ¢ â§°“√Õπ“¡—
¬ ‘Ëß·«¥≈â
¡∫°“√≥å
·≈–°“√§ÿ
§√ÕßºŸ
â∫√‘‚¿§
การสาธารณสุ
ข การอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม และการคุ
้มครองผู
ริโภคเป็นâ¡กรรมการ
„π¥â
“π°ÆÀ¡“¬°“√
“∏“√≥
ÿ¢ °“√Õπ“¡—
¬ ‘Ëß·«¥≈â
Õ¡ ้บ·≈–°“√§ÿ
§√ÕßºŸâ∫√‘‚¿§
‡ªìπ°√√¡°“√
‡ªìπ°√√¡°“√
„ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
„Àâ
Õ∏‘∫¥’°Ò√¡Õπ“¡—
¬‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ
¡“µ√“
„Àâ§≥–°√√¡°“√¡’
Õ”π“®Àπâ“∑’°Ë¥“√—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò
§≥–°√√¡°“√¡’
”π“®Àπâ
“∑’Ë¥—ß�µàหนดนโยบาย
Õ‰ªπ’È
เสนอความเห็
นπต่µàอÕรั√—ฐÕ∞มนตรี
ใ„นการกำ
แผนงานและ
(Ò) „Àâ
‡ πÕ§«“¡‡ÀÁ
¡πµ√’
π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬
·ºπß“π
·≈–
πÕ§«“¡‡ÀÁ
πµàÕ√—∞®¡πµ√’
„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬
·ºπß“π
·≈–∫
¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫(Ò)
°“√ ‡“∏“√≥
ÿ¢ ·≈–æ‘
“√≥“„Àâ
§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕß„¥Ê
‡°’Ë¬«°—
¡“µ√°“√‡°’
∫°“√Ë√—∞¡πµ√’
“∏“√≥¡Õ∫À¡“¬
ÿ¢ ·≈–æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫
°“√ “∏“√≥Ë¬«°—
ÿ¢µ“¡∑’
°“√ “∏“√≥ ÿ¢µ“¡∑’
(Ú)Ë√—∞¡πµ√’
»÷°…“¡Õ∫À¡“¬
«‘‡§√“–Àå·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπµàÕ√—∞¡πµ√’„π°“√ª√—∫ª√ÿß
«‘‡§√“–Àå
≈–„Àâ
§«“¡‡ÀÁ
πµàÕÿ¢ข√—∞¡πµ√’„π°“√ª√—∫ª√ÿß
ข้Õอ∫—บัßง»÷§—คั°∫บ…“·≈–§”
และคำ
�สั—Ëß่ง‡°’เกีË¬·่ย«°—
วกั∫บ°“√
การสาธารณสุ
°ÆÀ¡“¬ ระเบี
√–‡∫’ย¬บ∫¢â(Ú)
“∏“√≥
°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√ “∏“√≥ ÿ¢

* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
∫∑’Ë Ú)¡∂Ÿæ.».
Úıı
(√“™°‘
®“πÿ‡∫°…“
µÕπ∑’˜Ë Ú¯°
Àπâ“ Ú ·≈–Àπâ
«—π∑’Ë Ú˜¢ÿ
*(©∫—
§«“¡‡¥‘
°¬°‡≈‘
° ·≈–„Àâ
„™â§®«“¡µà
Õ‰ªπ’·È ‡≈à∑π¡ ÒÚÙ
‚¥¬¡“µ√“
·Ààßæ√–√“™∫—
≠≠—µ°‘ ““√Û “∏“√≥
¡‘(ฉบั
∂ÿπ∫“¬π
(©∫—
∑’บË ทีÚ)่ Úıı)
Úıı
(√“™°‘(ราชกิ
®®“πÿจ‡จานุ
∫°…“เบกษา
‡≈à¡ ÒÚÙ
Ú¯° Àπâ
«—π∑’Ë Ú˜
๒)æ.».พ.ศ.
๒๕๕๐
เล่ม µÕπ∑’
๑๒๔ Ë ตอนที
่ ๒๘“ Úก ·≈–Àπâ
หน้า ๒“ Ûและหน้
า๓
่ ๒๗Úıı)
มิถุนายน ๒๕๕๐)
¡‘∂วันÿπที“¬π
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พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Û) „Àâ §”·π–π”µà Õ √— ∞ ¡πµ√’ „ π°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ·≈–
µàÕ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
(Ù) „Àâ§”ª√÷°…“·π–π”·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(ı) °”Àπ¥‚§√ß°“√·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß à«π√“™°“√·≈–
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(ˆ) §«∫§ÿ¡ Õ¥ àÕß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®
หน้
นการปฏิ∫บ—µัต‘µิก“¡°ÆÀ¡“¬‡°’
ารตามกฎหมายเกี
เพื่อรายงานต่
อรัฐมนตรี
Àπâ“า∑’ทีË„่ใπ°“√ªØ‘
Ë¬«°—่∫ยวกั
°“√บการสาธารณสุ
“∏“√≥ ÿ¢‡æ◊ËÕข√“¬ß“πµà
Õ√—∞¡πµ√’
(˜) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õß§≥–°√√¡°“√
ในกรณี∑ท’Ëªี่ป√“°Æ·°à
รากฏแก่§ค≥–°√√¡°“√«à
ณะกรรมการว่า“ราชการส่
¡“µ√“ ÒÒ „π°√≥’
√“™°“√ วà«นท้
π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπหรื
À√◊อÕ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ´÷Ëß¡’‡¢µÕ”π“®„π∑âÕß∂‘Ëπ„¥ ‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ „Àâ§≥–°√√¡°“√·®âßµàÕ
ºŸ¡â Õ’ ”π“®§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—πÈ ‡æ◊ÕË ß—Ë „Àâ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¥”‡π‘π
°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’ÀË √◊Õ·°â‰¢°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª‚¥¬∂Ÿ°µâÕß¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’‡Ë ÀÁπ
¡§«√
¡“µ√“ ÒÚ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï
่งพ้นจากตำ
�แหน่√—∫ง·µà
อาจได้
°√√¡°“√´÷กรรมการซึ
Ëßæâπ®“°µ”·Àπà
ßÕ“®‰¥â
ßµ—ÈßรÕ’ับ°แต่
‰¥âงตั้งอีกได้
¡“µ√“ ÒÛ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–µ“¡¡“µ√“ ÒÚ °√√¡°“√
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ
(Ò) µ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Û) √—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ°
(Ù) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(ı) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
(ˆ) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ
‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ÒÙ „π°√≥’ ∑’Ë ¡’ ° “√·µà ß µ—È ß °√√¡°“√ºŸâ ∑ √ß§ÿ ≥ «ÿ ≤‘ „ π√–À«à “ ß∑’Ë
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß·µàßµ—Èß‰«â·≈â«¬—ß¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√
แต่
บั แต่ßµ—งßÈ ตัπ—ง้ πÈ นัÕ¬Ÿ
น้ อยู„à πµ”·Àπà
ใ่ นตำ�แหน่ß‡∑à
งเท่“า°—กั∫บ«“√–∑’
วาระที‡Ë เ่À≈◊
หลืÕอÕ¬Ÿ
อยูà ่
·µàงßตัµ—ง้ ßÈ เพิ‡æ‘ม่ ¡Ë ขึ¢÷น้ πÈ หรื
À√◊อÕแต่
·µàงßตัµ—ง้ ßÈซ่´àอÕม¡„Àâºให้‰Ÿâ ผ¥âไู้ √ด้∫— ร·µà
ของกรรมการผู
้ทรงคุâ∑ณ√ß§ÿ
วุฒ≥ิซึ่ง«ÿตน
¢Õß°√√¡°“√ºŸ้ทâ∑รงคุ
√ß§ÿณ≥วุ«ÿฒ≤ิซ‘´ึ่ง÷Ëßแต่
·µàงßตัµ—้งÈßไว้‰«âแ·ล้≈âวนั«π—้นÈπหรือของกรรมการผู
À√◊Õ¢Õß°√√¡°“√ºŸ
≤‘
แทน
แล้วแต่·≈âก«รณี
´÷Ëßµπ·∑π
·µà°√≥’
¡“µ√“ Òı °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπÕâ ¬°«à“
กึ°÷ง่ßË หนึ
�นวนกรรมการทัง้ ßÈ หมดจึ
ประธานกรรมการไม่Õอ¬Ÿยู„à ใ่ π∑’
นทีË ่
Àπ÷ง่ßË ของจำ
¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—
À¡¥®÷งßจะเป็
®–‡ªìนπองค์
Õß§åปªระชุ
√–™ÿม¡ ∂âถ้“าª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à
ª√–™ÿ¡ „Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡
°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ß
Àπ÷ßË „π°“√≈ß§–·ππ ∂â“§–·ππ‡ ¬’ ß‡∑à“°—π „Àâª√–∏“π„π∑’ªË √–™ÿ¡ÕÕ°‡ ¬’ ß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ’°
‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
¡“µ√“ Òˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“
À√◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ Òı ¡“„™â∫—ß§—∫·°à
°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¡“µ√“ Ò˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ§≥–°√√¡°“√
มี¡’Õอ”π“®ÕÕ°§”
ำ�นาจออกคำ�สัß—Ë ่ง‡ªìเป็πนÀπ—หนัß งÕสื◊ ‡√’อเรี¬°„Àâ
ยกให้∫§ÿ บ§≈Àπ÷
ุคคลหนึ
คคลใดมาให้
ถ้อยคำ
อให้ส“√่ง
ßË ∫ÿ่ง§บุ§≈„¥¡“„Àâ
∂Õâ ¬§”
À√◊�Õ„Àâ หรืßà ‡Õ°
เอกสารหรื
อหลักË‡°’ฐานที
ย่ วข้Õอ«—งหรื
วัตถุ¡“‡æ◊
ใดๆ ËÕ„™âมาเพื
อ่ ใช้ประกอบการพิ
จารณาได้
ในกรณี
À√◊ÕÀ≈—°∞“π∑’
Ë¬«¢âÕเ่ กีßÀ√◊
µ∂ÿ„อ¥Ê
ª√–°Õ∫°“√æ‘
®“√≥“‰¥â
„π°√≥’
∑’Ë‡ÀÁπท่ี
เห็¡§«√§≥–°√√¡°“√Õ“®¡Õ∫À¡“¬„Àâ
นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุ
กรรมการซึ
ได้รับการแต่
งตั้งตาม
§≥–Õπÿ
°√√¡°“√´÷
ßË ‰¥â√∫— ่ง°“√·µà
ßµ—ßÈ µ“¡¡“µ√“
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Òˆ §≥–Àπ÷
Ëß§≥–„¥
‡ªìπºŸเป็â¡น’Õผู”π“®ÕÕ°§”
“«·∑π§≥–°√√¡°“√‡æ◊
มาตรา
๑๖ คณะหนึ
ง่ คณะใด
ม้ อี �ำ นาจออกคำ—Ëß�¥—สัßง่ °≈à
ดังกล่
าวแทนคณะกรรมการเพืËÕอ่ „™âใช้
ประกอบการพิ
ารณาเรืËÕ่อß∑’
งทีËÕ่อ¬Ÿยูà„่ใπÕ”π“®Àπâ
นอำ�นาจหน้“∑’าทีË¢่Õß§≥–Õπÿ
ของคณะอนุ°√√¡°“√π—
กรรมการนัÈπ‰¥â
้นได้
ª√–°Õ∫°“√æ‘®จ“√≥“‡√◊

À¡«¥ Û

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

* °“√®—¥°“√ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈·≈–¡Ÿ≈ΩÕ¬
** ¡“µ√“ Ò¯ °“√‡°Á∫ ¢π À√◊Õ°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬„π‡¢µ√“™°“√
à«π∑âÕß∂‘Ëπ„¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ“®√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π
¢Õß√—∞ À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π°Á‰¥â ·µà„π°√≥’
®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå “∏“√≥–‚¥¬ à«π√«¡ √—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‚¥¬
§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥À≈—
‡°≥±å«วิ‘∏ธ’°ีก“√าร ·≈–‡ß◊
คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการกำ
�หนดหลัก°เกณฑ์
และเงืËÕ่อπ‰¢„π°“√¥”‡π‘
นไขในการดำ�เนิπน°“√
การ
√à«¡°—π‰¥â
„π°√≥’∑’Ë¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ“®¡Õ∫„Àâ∫ÿ§§≈„¥¥”‡π‘π
°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·∑π¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊ÕÕ“®
Õπÿ≠“µ„Àâ∫ÿ§§≈„¥‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√√—∫∑”°“√‡°Á∫ ¢π À√◊Õ°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡¡“µ√“ Ò˘ °Á‰¥â
∫∑∫—ญ≠ญั≠—ตµิต‘µามมาตรานี
“¡¡“µ√“π’้ È และมาตรา
·≈–¡“µ√“๑๙Ò˘มิใ¡‘ห้„ใÀâช้บ„™âัง∫คั—ßบ§—กั∫บ°“√®—
บทบั
การจั¥ด°“√¢Õß‡
การของเสีย’¬
Õ—πµ√“¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ·µà„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√‚√ßß“π∑’Ë¡’¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬
·≈–ºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√√—∫∑”°“√‡°Á∫ ¢π À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬¥—ß°≈à“« ·®âß°“√
¥”‡π‘π°‘®°“√‡ªìπÀπ—ß ◊ÕµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(ฉบั∫บ∑’ทีË Ú)
่ ๒)æ.».
พ.ศ.Úıı
๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน
(©∫—
๒๕๕๐) ¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
**§«“¡‡¥‘
**ความเดิ
กยกเลิÚıı
ก และให้
ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน โดยมาตรา
๙ แห่‡≈àง¡พระราชบั
ญญัตกิ Ë Ú¯°
ารสาธารณสุ
(©∫—∫∑’Ë Ú)มถูæ.».
(*·≈–**ª√–°“»„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“
ÒÚÙ µÕπ∑’
Àπâ“ ขÛ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน
«—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π Úıı)
๒๕๕๐)
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¡“µ√“ Ò˘ Àâ“¡¡‘„Àâº„Ÿâ ¥¥”‡π‘π°‘®°“√√—∫∑”°“√‡°Á∫ ¢π À√◊Õ°”®—¥ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ
À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‚¥¬∑”‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‚¥¬‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¥â«¬°“√§‘¥§à“∫√‘°“√
‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫„π
การเก็∫บ¢π·≈–°”®—
ขน และกำ
ดสิ°่ง≈Ÿ ปฏิ
อมู„Àâ
ลฝอย
าชการส่
องถิ่นมีอำ�Õนาจออก
°“√‡°Á
¥ �ß‘Ë จัªØ‘
À√◊Õก¡Ÿูล≈หรืΩÕ¬
√“™°“√ให้«รà π∑â
Õß∂‘πË ว¡’นท้
Õ”π“®ÕÕ°¢â
°”Àπ¥
ข้อกำ�Õหนดของท้
งถิ่นÈ ดังต่อไปนี้
¢Õß∑â
ß∂‘Ëπ¥—ßµàÕอ‰ªπ’
		
(๑) ห้Àâา“มการถ่
�ให้ม¡ีข’¢÷Èπึ้น„π∑’
ในทีËÀ่ห√◊รืÕอ∑“ß
ทางสาธารณะซึ
(Ò)
¡°“√∂à“า¬ย เท
‡∑ ทิ∑‘้งÈß หรื
À√◊อÕทำ∑”„Àâ
“∏“√≥– ´÷่งËß
‘ËßªØ‘°Ÿ≈ À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ πÕ°®“°„π∑’Ë∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥‰«â„Àâ
(Ú) °”Àπ¥„Àâ ¡’ ∑’Ë √ Õß√— ∫ ‘Ë ß ªØ‘ °Ÿ ≈ À√◊ Õ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ“¡∑’Ë À √◊ Õ ∑“ß
“∏“√≥– ·≈– ∂“π∑’่เË‡อกชน
Õ°™π
สาธารณะและสถานที
(Û) °”Àπ¥«‘∏’°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬À√◊Õ„Àâ
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–µ“¡
¿“æÀ√◊Õ≈—°…≥–°“√„™âÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ëπ—ÈπÊ
* *(๔)
(Ù) กำ°”Àπ¥Õ—
∫√‘°“√¢Õß√“™°“√
«à π∑âÕß∂‘วπË น
�หนดอัµต√“§à
ราค่“∏√√¡‡π’
าธรรมเนี¬¡°“√„Àâ
ยมในการให้
บริการของราชการส่
À√◊
Õß∂‘Ëπว¡Õ∫„Àâ
π°“√·∑π
„π°“√‡°Á∫ ในการเก็
¢π À√◊Õบ°”®—ขน
¥
ท้อÕงถิ∫ÿน่ §§≈Õ◊
หรืËπอ∑’บุË√ค“™°“√
คลอื่นทีà«่รπ∑â
าชการส่
นท้องถิ¥่น”‡π‘
มอบให้
ดำ�เนินการแทน
¡Ÿ≈กΩÕ¬
πÕ—µ√“∑’
∑—Èßπ’È °“√®–°”Àπ¥Õ—
µ√“
หรื‘ËßªØ‘
อกำ°�จัŸ≈ดÀ√◊สิÕ่งปฏิ
ูลหรื‰¡à
อมู‡ล°‘ฝอย
ไม่Ë°เกิ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
นอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ การจะ
§àกำ“�∏√√¡‡π’
¡°“√°”®—
ªØ‘°Ÿ≈�À√◊จัดÕสิ¡Ÿ่ง≈ปฏิ
ΩÕ¬√“™°“√
à«π∑âÕß∂‘ราชการส่
Ëππ—Èπ®–µâ
Õß¥”‡π‘
หนดอัต¬ราค่
าธรรมเนี¥ ย‘Ëßมการกำ
กูลหรือมูลฝอย
วนท้
องถิ่นπนั°“√
้นจะ
„Àâ
«¬ ให้
ÿ¢≈—ถ°ูก…≥–µ“¡∑’
ต้อ∂งดำŸ°µâ�เนิÕß¥â
นการ
ต้องด้วยสุË°ข”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
ลักษณะตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
(ı) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ ·≈–‡ß◊ÕË π‰¢„π°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥
‘ËßªØ‘°Ÿ≈ À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ò˘ ªØ‘∫—µ‘ µ≈Õ¥®π
* §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’·È ∑π ‚¥¬¡“µ√“ Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ
(©∫—
(ฉบั∫บ∑’ทีË Ú)
่ ๒)æ.».
พ.ศ.Úıı
๒๕๕๐(√“™°‘
(ราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡∫°…“
เบกษา ‡≈àเล่¡ม ÒÚÙ
๑๒๔ µÕπ∑’
ตอนทีË ่ Ú¯°
๒๘ กÀπâ
หน้“าÙ๔ «—วัπน∑’ทีË ่ Ú˜
๒๗ ¡‘มิ∂ถÿπนุ “¬π
ายน
Úıı)
๒๕๕๐)
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°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∫√‘°“√¢—Èπ ßŸ µ“¡≈—°…≥–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ëº√Ÿâ ∫— „∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ò˘
®–æ÷ß‡√’¬°‡°Á∫‰¥â
(ˆ) °”Àπ¥°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ„Àâ∂Ÿ°µâÕß¥â«¬ ÿ¢≈—°…≥–

À¡«¥ Ù

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßÕ“§“√
¡“µ√“
ß∂‘Ëπ่น«àว่“าÕ“§“√À√◊
มาตรา ÚÒ
๒๑ ‡¡◊
เมืËÕ่อª√“°Æ·°à
ปรากฏแก่‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้อÕงถิ
อาคารหรืÕอส่à«วπ¢ÕßÕ“§“√
นของอาคาร
ใดหรือÕสิง่ ‘Ëßหนึ
�รุดทรุ
ดโทรม
อปล่
อยให้
มสี ¡ภาพรก
„¥À√◊
Àπ÷ง่ Ëßสิง่ ‘Ëßใดซึ
„¥´÷ง่ Ëßต่µàอÕเนื‡π◊อ่ งกั
ËÕß°—บอาคาร
∫Õ“§“√มีส¡’ภาพชำ
¿“æ™”√ÿ
¥∑√ÿ
¥‚∑√¡หรืÀ√◊
Õª≈à
Õ¬„Àâ
’ ¿“æ
รุ ง รั งßจนอาจเป็
น อัπนÕ—ตรายต่
√°√ÿ
√—ß®πÕ“®‡ªì
πµ√“¬µàอ สุÕข ภาพของผู
ÿ¢¿“æ¢ÕßºŸ้ อâÕยู¬Ÿ่ อàÕาศั“»—ย¬หรืÀ√◊อÕมี¡’ล≈ั ก—°ษณะไม่
…≥–‰¡àถ∂ู กŸ°ต้µâอÕงด้
ß¥âว«¬ย
สุข¢ÿ ลั≈—ก°ษณะของการใช้
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิπË น่ ¡’มีÕอ”π“®ÕÕ°§”
�ำ นาจออกคำ�สัß—Ë ง่ ‡ªìเป็πนÀπ—
หนัßงสืÕ◊อ
…≥–¢Õß°“√„™âเ‡ป็ªìนπที∑’อ่ ÕË ยู¬Ÿอ่ Õà าศั“»—ย¬„Àâให้‡®âเจ้“าæπ—
ให้เ‡จ้®âา“ของหรื
หรืÕอ
„Àâ
¢ÕßÀ√◊อÕผูºŸ้คâ§รอบครองอาคารนั
√Õ∫§√ÕßÕ“§“√π—้นÈπจั®—ด¥การแก้
°“√·°âไ‰ข¢ เปลี
‡ª≈’่ยË¬นแปลง
π·ª≈ß รื√◊้อÈÕถอนอาคาร
∂ÕπÕ“§“√ À√◊
สิß‘Ë่งÀπ÷
หนึßË ่งสิß‘Ë ่ง„¥´÷
ใดซึßË ่งµàต่Õอ‡π◊เนืÕË ่อß°—งกั∫บÕ“§“√∑—
อาคารทัßÈ À¡¥
้งหมดหรื
อจัดการอย่
างอื่นตาม
À√◊Õอ·µàแต่∫บ“ßางส่«à πวนÀ√◊Õ®—หรื
¥°“√Õ¬à
“ßÕ◊πË µ“¡§«“¡
ความจำ
�เป็ËÕน¡‘เพื„Àâอ่ ‡มิªìใπห้Õ—เป็πนµ√“¬µà
อันตรายต่
สุขภาพ
ลักษณะภายในเวลาËß
®”‡ªì
π‡æ◊
Õ ÿ¢อ¿“æ
À√◊Õหรื
„Àâ∂อให้
Ÿ°µâถÕกู ß¥âต้อ«งด้
¬ วÿ¢ยสุ
≈—°ข…≥–¿“¬„π‡«≈“´÷
ซึ่งกำ�หนดให้
°”Àπ¥„Àâ
µ“¡ตามสมควร
¡§«√
มาตรา ÚÚ๒๒‡¡◊ÕË ª√“°Æ·°à
เมื่อปรากฏแก่
าพนัÕกß∂‘งานท้
องถิ่นว่าอาคารใดมี
¡“µ√“
‡®â“æπ—°เจ้ß“π∑â
πË «à“Õ“§“√„¥¡’
π‘ §â“‡§√◊ÕË สß‡√◊ินÕค้πา
เครื
่องเรือ–นหรื
มภาระสะสมไว้
สมควร“π—หรืÈπอ´—∫จั´âดÕสิπ°—
่งของเหล่
้นซับซ้อนπ
—¡¿“√–
¡‰«âอ¡สั“°‡°‘
π ¡§«√ À√◊มÕากเกิ
®—¥ น‘Ëß¢Õß‡À≈à
π‡°‘π‰ªานั®πÕ“®‡ªì
กันเกิ„Àâน‡ไป
นเหตุµ— ให้«åเ„ป็Àâน‚∑…„¥Ê
ที่อยู่อาศัÀ√◊ยÕของสั
ออาจเป็นÕâ อั¬ŸนÕà ตราย
‡Àµÿ
ªìπ∑’จนอาจเป็
ÕË ¬ŸÕà “»—¬¢Õß
Õ“®‡ªìตว์πใÕ—ห้πโทษใดๆ
µ√“¬µàÕ หรื
¢ÿ ¿“æ¢ÕßºŸ
“»—¬
ต่อÕสุ‰¡à
ขภาพของผู
อไม่ถูกต้องด้ว‡ยสุ
ที่อยู่อÕาศั
À√◊
∂Ÿ ° µâ Õ ß¥â้อ«ยู¬่อาศั
ÿ ¢ ≈—ย°หรื…≥–¢Õß°“√„™â
ªì πข∑’ลัË Õก¬Ÿษณะของการใช้
à Õ “»— ¬ „Àâ ‡ ®â “ æπ—เป็°นß“π∑â
ß∂‘ยË π
จ้าพนักงานท้—Ëßอ‡ªìงถิπ่นÀπ—มีßอำ�◊Õนาจออกคำ
�สั่งÕเป็
หนังสือให้เจ้าของหรื
รอบครอง
¡’ให้Õเ”π“®ÕÕ°§”
„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊
ºŸâ§น√Õ∫§√ÕßÕ“§“√¬â
“¬ ‘πอ§âผู“้ค‡§√◊
ËÕß‡√◊Õπ
อาคารย้
ายสินค้า เครื่องเรือนหรื
หรือให้
À√◊
Õ —¡¿“√–ÕÕ°®“°Õ“§“√π—
Èπ อÀ√◊สัมÕภาระออกจากอาคารนั
„Àâ®—¥ ‘Ëß¢Õß‡À≈à“π—Èπ‡ ้น’¬„À¡à
‡æ◊จËÕัด¡‘สิ„Àâ่งของ
‡ªìπ
านั้นเสีÕยใหม่
หรือÕให้
ขลัπกæ“À–¢Õß
ษณะหรือ
Õ—เหล่
πµ√“¬µà
ÿ¢¿“æเพื่อÀ√◊มิใÕห้„Àâเป็∂นŸ°อัµâนÕตรายต่
ß¥â«¬ อÿ¢สุ≈—ข°ภาพ
…≥–À√◊
„Àâถ°ูก”®—ต้¥องด้—µว«åยสุ
´÷Ëß‡ªì
ให้กำ�จัดสัตว์ซึ่งเป็Ë°น”Àπ¥„Àâ
พาหะของโรคภายในเวลาที
่กำ�หนดให้ตามสมควร
‚√§¿“¬„π‡«≈“∑’
µ“¡ ¡§«√
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
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พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ ÚÛ „π°√≥’∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‰¥âÕÕ°§” —Ëß„Àâ‡®â“¢Õß À√◊Õ
ºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√ºŸâ„¥¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ ÚÒ À√◊Õ¡“µ√“ ÚÚ ·≈–ºŸâπ—Èπ≈–‡≈¬
‰¡àปªฏิØ‘บ∫ตั —µติ ‘µามคำ
“¡§”�สัง่ —Ëßภายในเวลาที
¿“¬„π‡«≈“∑’ก่ Ë°�ำ ”Àπ¥‡®â
ไม่
หนด เจ้“æπ—
าพนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิËπน่ ¡’มีÕอ”π“®¥”‡π‘
�ำ นาจดำ�เนิπน°“√·∑π‰¥â
การแทนได้
‚¥¬‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß¥—ß°≈à“«µâÕß‡ªìπºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬ ”À√—∫°“√π—Èπ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ÚÙ ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡¡‘„ÀâÕ“§“√„¥¡’§πÕ¬Ÿ¡à “°‡°‘π‰ª®π
Õ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢ÕßºŸâÕ¬Ÿà„πÕ“§“√π—Èπ „Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß
คณะกรรมการมี
ำ�นาจประกาศในราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡เ∫°…“
บกษากำ°”Àπ¥®”π«π§πµà
�หนดจำ�นวนคนต่Õอ®”π«πæ◊
จำ�นวนพืÈπ้น∑’ทีË ่
§≥–°√√¡°“√¡’Õอ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘
ของอาคารที
�นึßง∂÷ถึßงสภาพความเจริ
�นวน
¢ÕßÕ“§“√∑’่ถË∂ือ◊Õว่«àา“มี¡’ค§นอยู
πÕ¬Ÿ่มà¡ากเกิ
“°‡°‘นπไป‰ª ทั้ง∑—นีÈß้π’È‚โดยคำ
¥¬§”π÷
¿“æ§«“¡‡®√‘ญ≠จำ®”π«π
ª√–™“°√·≈–¬à“π™ÿ¡™π¢Õß·µà≈–∑âÕß∂‘Ëπ
‡¡◊Ë Õ ¡’ ª √–°“»¢Õß√— ∞ ¡πµ√’ µ “¡«√√§Àπ÷Ë ß ·≈â « Àâ “ ¡¡‘ „ Àâ ‡ ®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ
ºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√µ“¡ª√–°“»π—Èπ¬Õ¡À√◊Õ®—¥„ÀâÕ“§“√¢Õßµπ¡’§πÕ¬Ÿà‡°‘π®”π«π∑’Ë
√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

À¡«¥ ı

‡Àµÿ√”§“≠
¡“µ√“ Úı „π°√≥’
ÀµÿอÕัน—πอาจก่
Õ“®°àอÕให้
„Àâเ‡กิ°‘ด¥ความเดื
§«“¡‡¥◊อÕดร้
π√âอÕนแก่
π·°àผºู้ŸâอÕยู¬ŸàÕ่อ“»—
ในกรณีท∑ี’่Ëม¡ี’‡เหตุ
าศั¬ย
„π∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß À√◊ÕºŸâ∑’ËµâÕßª√– ∫°—∫‡Àµÿπ—Èπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠
(Ò) ·À≈àßπÈ” ∑“ß√–∫“¬πÈ” ∑’ËÕ“∫πÈ” â«¡ À√◊Õ∑’Ë„ à¡Ÿ≈À√◊Õ‡∂â“
หรื
ใดซึ´÷่งßË อยู
�เลไม่เ‡หมาะสม
อหมั°À¡¡
กหมมสิßË‘ ¢Õß¡’
่งของ
À√◊Õอสถานที
∂“π∑’ÕË่อπË◊ื่น„¥
Õ¬Ÿ่ใ„à นทำ
π∑”‡≈‰¡à
À¡“– ¡ สกปรก
°ª√° ¡’มี°ก“√ารสะสมหรื
– ¡À√◊ÕÀ¡—
มี°“√‡∑∑‘
การเททิÈß้งสิ‘Ëß่ง„¥‡ªì
ใดเป็πน‡Àµÿ
เหตุ„ใÀâห้¡ม’°ีก≈‘ลิËπ่นเหม็
หรืÕอπàน่“า®–‡ªì
จะเป็πน∑’ทีË่
‡À¡Áนπหรื
À√◊อÕละอองสารเป็
≈–ÕÕß‡ªìπæ‘น…พิษÀ√◊หรืÕอ‡ªìเป็πนÀ√◊
เพาะพั
�โรค หรื
‡æ“–æ—นπธุ∏ÿ์พåæาหะนำ
“À–π”‚√§
À√◊อÕก่°àอÕให้
„Àâเ‡กิ°‘ด¥ความเสื
§«“¡‡ ่อ◊ËÕมหรื
¡À√◊อÕอาจเป็
Õ“®‡ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ
(Ú) °“√‡≈’È¬ß —µ«å„π∑’ËÀ√◊Õ‚¥¬«‘∏’„¥ À√◊Õ¡’®”π«π‡°‘π ¡§«√
®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡ ◊ËÕ¡À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(Û) Õ“§“√Õ— π ‡ªì π ∑’Ë Õ ¬Ÿà ¢ Õß§πÀ√◊ Õ — µ «å ‚√ßß“πÀ√◊ Õ ∂“π∑’Ë
ª√–°Õ∫°“√„¥‰¡à¡°’ “√√–∫“¬Õ“°“» °“√√–∫“¬πÈ” °“√°”®—¥ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ°“√§«∫§ÿ¡
สารเป็
อย่“าßง
“√‡ªìπนæ‘พิ…ษหรื
À√◊อÕมี¡’แ·ต่µàไ‰ม่¡àม¡กี °’ ารควบคุ
“√§«∫§ÿม¡ให้
„Àâปªราศจากกลิ
√“»®“°°≈‘น่πË เหม็
‡À¡Áนπหรื
À√◊อÕละอองสารเป็
≈–ÕÕß “√‡ªìπนæ‘พิ…ษÕ¬à
พอเพีย¬งจนเป็
æÕ‡æ’
ß®π‡ªìนπเหตุ
‡Àµÿใ„ห้Àâเ‡สื่อ◊ËÕมหรื
¡À√◊อÕอาจเป็
Õ“®‡ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ
(Ù) °“√°√–∑”„¥Ê Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥°≈‘Ëπ · ß √—ß ’ ‡ ’¬ß
§«“¡√âÕπ ‘Ëß¡’æ‘… §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ΩÿÉπ ≈–ÕÕß ‡¢¡à“ ‡∂â“ À√◊Õ°√≥’Õ◊Ëπ„¥ ®π‡ªìπ‡Àµÿ
„Àâ‡ ◊ËÕ¡À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
(ı) ‡ÀµÿÕ◊Ëπ„¥∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
มาตรา Úˆ
๒๖ „Àâให้‡®âเจ้“æπ—
าพนั°ß“π∑â
กงานท้
อำ�นาจห้
ให้ก√”§“≠
่อเหตุ
¡“µ√“
Õß∂‘องถิ
πË ¡’่นÕมี”π“®Àâ
“¡ºŸÀาâ มผู
π÷ßË ºŸ้ห„â นึ¥¡‘่งผู„Àâ้ใ°ดมิÕà ‡Àµÿ
รำ�คาญในที
อทางสาธารณะหรื
่เอกชนรวมทั
การระงั
บเหตุ«ร¬ำ�คาญด้
„π∑’
ËÀ√◊Õ∑“ß่หรื“∏“√≥–
À√◊Õ ∂“π∑’อË‡สถานที
Õ°™π√«¡∑—
Èß°“√√–ß—∫้ง‡Àµÿ
√”§“≠¥â
µ≈Õ¥∑—วยÈß
ตลอดทั·≈ง้ การดู
บปรุß√—ง°บำ…“∫√√¥“∂ππ
�รุงรักษาบรรดาถนน
�ำ รางระบายน้
�ำ คู คลอง
°“√¥Ÿ
ª√—∫แª√ÿล ßปรั∫”√ÿ
∑“ß∫°ทางบก
∑“ßπÈ”ทางน้
√“ß√–∫“¬πÈ
” §Ÿ §≈Õß
·≈–
และสถานที
่างๆ ในเขตของตนให้
ปราศจากเหตุ
ำ�คาญ ในการนี
้ ให้°ß“π∑â
เจ้าพนัÕß∂‘
กงาน
∂“π∑’Ëµà“ßÊ่ต„π‡¢µ¢Õßµπ„Àâ
ª√“»®“°‡Àµÿ
√”§“≠ร„π°“√π’
È „Àâ‡®â“æπ—
Ëπ¡’
ท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ
นหนั
งสือ∫เพื°”®—
่อระงั
บ กำ�จัดและควบคุ
มเหตุ“รßÊ
ำ�คาญต่
Õ”π“®ÕÕ°§”
—Ëß‡ªìπÀπ—�สัß่งเป็◊Õ‡æ◊
ËÕ√–ß—
¥·≈–§«∫§ÿ
¡‡Àµÿ√”§“≠µà
‰¥â างๆ ได้
มาตรา ๒๗
ในกรณี∑’Ë¡ท’‡ี่มÀµÿ
ีเหตุ√”§“≠‡°‘
รำ�คาญเกิ¥¢÷ดÈπขึÀ√◊
้นหรื
ออาจเกิ
้นในที
อ
ÕÕ“®‡°‘
¥¢÷ดÈπขึ„π∑’
ËÀ√◊่หÕรื∑“ß
¡“µ√“
Ú˜ „π°√≥’
ทางสาธารณะให้
พนักÕงานท้
่นมีอำ�นาจออกคำ
�สัß่งเป็Õ◊ „Àâ
นหนั
สือให้
“∏“√≥–„Àâ‡®â“æπ—เจ้°าß“π∑â
ß∂‘πË ¡’อÕงถิ”π“®ÕÕ°§”
ß—Ë ‡ªìπÀπ—
∫§ÿ ง§≈´÷
ßË ‡ªìบπุคµâคลซึ
π‡Àµÿ่งÀเป็√◊นÕ
ต้น¬Ë เหตุ
่ยวข้ÕÀ√◊
องกัÕÕ“®°à
บการก่Õ„Àâอหรื
อาจก่√”§“≠π—
อให้เกิπÈด√–ß—
เหตุ∫รÀ√◊
ำ�คาญนั
ระงั√บ”§“≠¿“¬„π
หรือป้องกัน
‡°’
«¢âÕหß°—รือ∫เกี
°“√°à
‡°‘¥อ‡Àµÿ
ÕªÑÕß°—้น π‡Àµÿ
เหตุรำ�πคาญภายในเวลาอั
่ระบุ“ไ‡ÀÁว้ใπนคำ¡§«√®–„Àâ
�สั่ง และถ้
าเห็นสมควรจะให้
‡«≈“Õ—
¡§«√µ“¡∑’Ë√–∫ÿน‰«âสมควรตามที
„π§” —Ëß ·≈–∂â
°√–∑”‚¥¬«‘
∏’„¥‡æ◊ËÕ
กระทำ
�โดยวิ
บหรือÈπป้องกั
รำ�คาญนั้น ∏หรื
อสมควรกำ
าร
√–ß—
∫À√◊
ÕªÑÕธß°—ีใดเพื
π‡Àµÿ่อระงั
√”§“≠π—
À√◊นÕเหตุ
¡§«√°”Àπ¥«‘
’°“√‡æ◊
ËÕªÑÕß°—�หนดวิ
π¡‘„Àâ¡ธ’‡ีกÀµÿ
เพื่อป้องกั¥น¢÷มิÈπÕ’ให้°ม„πÕπ“§µ
ีเหตุรำ�คาญเกิ
อีกในอนาคต
√”§“≠‡°‘
„Àâ√–∫ÿด‰ขึ«â้น„π§”
—Ëß‰¥â ให้ระบุไว้ในคำ�สั่งได้
„π°√≥’∑’Ëª√“°Ø·°à ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ«à“ ‰¡à¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß
และเหตุ√ร”§“≠∑’
�ำ คาญที‡Ë เ่ °‘กิ¥ด¢÷ขึπÈ น้ Õ“®‡°‘
อาจเกิ¥ดÕ—อัπนµ√“¬Õ¬à
ตรายอย่“าß√â
งร้“า¬·√ß
ยแรง
‡®âเจ้า“พนั
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘น่ πË ตามวรรคหนึ
µ“¡«√√§Àπ÷ง่ ßË ·≈–‡Àµÿ
น่ ระงั
บเหตุ
ร�ำ คาญนั
น้ และอาจจั
ดการตามความจำ
�เป็น
µàต่อÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ ให้„Àâเจ้‡®âาพนั
“æπ—ก°งานท้
ß“π∑âองถิÕß∂‘
Ëπ√–ß—
∫‡Àµÿ
√”§“≠π—
Èπ ·≈–Õ“®®—
¥°“√µ“¡§«“¡
เพือ่ ป้πอ‡æ◊งกัÕË นªÑมิÕใß°—
ห้เกิπด¡‘เหตุ
น้ ขึน้ อีกπÈ โดยบุ
คลซึง่ §เป็§≈´÷
นต้นßË ‡ªì
เหตุπµâหπรือ‡Àµÿ
เกีย่ À√◊วข้Õอ‡°’งกั¬Ë «¢â
บการก่
®”‡ªì
„Àâ‡°‘ร¥�ำ คาญนั
‡Àµÿ√”§“≠π—
¢÷πÈ Õ’°ค‚¥¬∫ÿ
Õß°—∫อ
หรืออาจก่
เกิดÕเหตุ
งเป็นผูเ้ Õสีß‡ªì
ยค่าπใช้ºŸจâ‡ า่ ยสำ
ดการนั
น้ ¥°“√π—Èπ
°“√°à
ÕÀ√◊อÕให้
Õ“®°à
„Àâ‡ร°‘�ำ คาญต้
¥‡Àµÿ√อ”§“≠µâ
’¬§à�“หรั
„™âบ®à“การจั
¬ ”À√—
∫°“√®—
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ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

¡“µ√“ Ú¯ „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ√”§“≠‡°‘¥¢÷Èπ„π ∂“π∑’Ë‡Õ°™π „Àâ‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°§” Ëß— ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ëπ—Èπ√–ß—∫‡Àµÿ
√”§“≠¿“¬„π‡«≈“Õ—π ¡§«√µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π§” —Ëß ·≈–∂â“‡ÀÁπ«à“ ¡§«√®–„Àâ°√–∑”
‚¥¬«‘
√”§“≠π—
πÈ À√◊้นÕ ¡§«√°”Àπ¥«‘
°’ “√‡æ◊ÕË ธªÑีกÕารเพื
ß°—π่อ¡‘ป้„Àâอ¡งกั‡’ Àµÿนมิ√”§“≠
โดยวิ∏ธ„’ ีใ¥‡æ◊
ดเพืÕË ่อ√–ß—
ระงั∫‡Àµÿ
บเหตุ
รำ�คาญนั
หรือสมควรกำ∏�หนดวิ
ให้มี
‡°‘
„πÕπ“§µ„Àâ
√–∫ÿ‰«â„π§”ระบุ—Ëß‰¥âไว้ในคำ�สั่งได้
เหตุ¥ร¢÷ำ�Èπคาญเกิ
ดขึ้นในอนาคตให้
„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®√–ß—∫‡Àµÿ√”§“≠π—Èπ·≈–Õ“®®—¥°“√µ“¡§«“¡®”‡ªìπ
‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ¡’‡Àµÿ√”§“≠‡°‘¥¢÷ÈπÕ’° ·≈–∂â“‡Àµÿ√”§“≠‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√°√–∑”
°“√≈–‡≈¬ À√◊Õ°“√¬‘π¬Õ¡¢Õß‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ëπ—Èπ ‡®â“¢ÕßÀ√◊Õ
ºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“«µâÕß‡ªìπºŸâ‡ ’¬§à“„™â®à“¬ ”À√—∫°“√π—Èπ
„π°√≥’∑’Ëª√“°Æ·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ«à“‡Àµÿ√”§“≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ∂“π∑’Ë
‡Õ°™πÕ“®‡°‘¥ดÕ—อัπนµ√“¬Õ¬à
Õ¡’อºมี≈°√–∑∫µà
Õ อ¿“«–§«“¡‡ªì
πÕ¬Ÿนà
เอกชนอาจเกิ
ตรายอย่“าß√âงร้“า¬·√ßµà
ยแรงต่Õอสุ¢ÿ ข¿“æ
ภาพÀ√◊หรื
ผลกระทบต่
สภาวะความเป็
อยู
ท่ เ่ี หมาะสมกั
บการดำ�รงชีæ¢Õßª√–™“™π
พของประชาชน‡®âเจ้“æπ—
าพนั°ß“π∑â
กงานท้Õอß∂‘งถิËπน่ ®–ÕÕ°§”
จะออกคำ�สั—Ëßง่ ‡ªìเป็πนÀπ—
หนัßงสื◊Õอ
∑’Ë‡À¡“–
¡°—∫°“√¥”√ß™’
ห้Àâา“¡¡‘
มมิ„ให้Àâเ‡จ้®âา“ของหรื
ยอมให้∫บÿ§ุค§≈„¥„™â
คลใดใช้ส∂“π∑’
ถานทีËπ่น—Èπั้นทั∑—้ÈßงÀ¡¥À√◊
หมดหรืÕอ
¢ÕßÀ√◊อÕผูºŸ้คâ§รอบครองใช้
√Õ∫§√Õß„™âÀห√◊รืÕอ¬‘ยิπน¬Õ¡„Àâ
บางส่
จนกว่“®–‡ªì
าจะเป็πน∑’ทีËæ่พÕ„®·°à
อใจแก่‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้อÕงถิ
มีก¡ารระงั
บเหตุ
รำ�คาญนั
∫“ß วà«นπ ®π°«à
ß∂‘่นËπว่«àา“ได้‰¥â
’°“√√–ß—
∫‡Àµÿ
√”§“≠้น
แล้
π—Èπว·≈âก็ไ«ด้°Á‰¥â

À¡«¥ ˆ

°“√§«∫§ÿ¡°“√‡≈’È¬ßÀ√◊Õª≈àÕ¬ —µ«å
¡“µ√“
Ú˘ ‡æ◊
¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿนอยู
∑à ‡’Ë À¡“–
¡ °—∫°“√บ
มาตรา ๒๙
เพืÕË ่อª√–‚¬™πå
ประโยชน์„π°“√√—
ในการรั°…“
กษาสภาวะความเป็
่ที่เหมาะสมกั
¥”√ß™’
¢Õßª√–™“™π„π∑â
Õß∂‘ËπÀ√◊
Õ‡æ◊่นËÕหรืªÑÕอß°—
ÈÕ‚√§∑’Ë‡°‘¥้อ®“°
การดำ�æรงชี
พของประชาชนในท้
องถิ
เพืπ่อÕ—ป้πอµ√“¬®“°‡™◊
งกันอันตรายจากเชื
โรคที—µ่เ«åกิ„Àâ
ด
√“™°“√
Õß∂‘ราชการส่
Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢â
Õß∂‘อËπกำ°”Àπ¥„Àâ
จากสัตว์à«π∑âให้
วนท้องถิÕ°”Àπ¥¢Õß∑â
่นมีอำ�นาจออกข้
�หนดของท้à«πÀπ÷
องถิËß่นกำà«�π„¥À√◊
หนดให้Õ
∑—ส่ÈßวÀ¡¥¢Õßæ◊
Èπ∑’Ë„π‡¢µÕ”π“®¢Õß√“™°“√
à«π∑âÕ�ß∂‘นาจของราชการส่
Ëππ—Èπ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ
นหนึ่ง ส่ว นใดหรื
อ ทั้ ง หมดของพื้ นที่ ในเขตอำ
ว นท้¡อ°“√‡≈’
งถิ่นนัÈ¬้นß
À√◊
ª≈àÕ¬ —µ«åม‰การเลี
¥â ้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้
เป็นÕเขตควบคุ
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡≠æ.».
§Ÿà¡◊Õ∫·°âæ√–√“™∫—
≠—µ‘°Úıı)
“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘
Ë¡‡µ‘¡ æ.».Õ °”Àπ¥¢Õß∑â
Úıı)
°“√ÕÕ°¢â
Õß∂‘Ëπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ“®
‡ªìเป็πน‡¢µÀâ
Õª≈àอปล่
Õ¬Õß∂‘
¥À√◊Õด∫“ßª√–‡¿∑‚¥¬‡¥Á
¥¢“¥
Õ‰¡à
กำ°”Àπ¥„Àâ
�หนดให้°“√ÕÕ°¢â
เขตห้“Õ¡‡≈’
า°”Àπ¥¢Õß∑â
มเลี¬È ßÀ√◊
้ยงหรื
อµ— ยสั
ต“ß™π‘
ว์บางชนิ
หรืËß อบางประเภทโดยเด็
Ëπ«å∫µ“¡«√√§Àπ÷
√“™°“√ à«π∑â
Õß∂‘À√◊Ëดπขาด
Õ“®
หรื
ไม่เกิน‡ªìจำπ°Ë �นวนที
่ก¡‡≈’
ำ�Õหนด
เขตที
่ก¥ารเลี
งหรื
อปล่¥อÀ√◊
ยสัÕต∫“ßª√–‡¿∑µâ
ว์บ¥างชนิ
‡°‘πอ®”π«π∑’
”Àπ¥
π‡¢µ∑’
°Ë Õ“√‡≈’
Õª≈à
ÕÀ√◊
¬ Õ้ยµ— ∫“ßª√–‡¿∑‚¥¬‡¥Á
«å∫“ß™π‘
°”Àπ¥„Àâ
‡¢µÀâ“À√◊
¬‡ªì
È ßÀ√◊
Õª≈àหรื
¬อเป็µ— ¬È น«åßÀ√◊
∫“ß™π‘
¢“¥ À√◊ดหรื
ÕÕ‰¡àอß
บางประเภทต้
งอยู่ใÀ√◊
นภายใต้
มาตรการอย่
า‰งใดอย่
Õ¬Ÿπà„®”π«π∑’
π¿“¬„µâ°Ë ¡อ”Àπ¥
“µ√°“√Õ¬à
“°Ë ßÀπ÷
¥â Õª≈àาÕงหนึ
‡°‘
Õ‡ªì“ß„¥Õ¬à
π‡¢µ∑’
“√‡≈’Ëß¬È °ÁßÀ√◊
¬ µ— ่ง«åก็∫ได้“ß™π‘¥À√◊Õ∫“ßª√–‡¿∑µâÕß
Õ¬Ÿà„π¿“¬„µâ¡“µ√°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß°Á‰¥â
¡“µ√“ Û „π°√≥’∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπæ∫ —µ«å„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
Õ—อัπน‡ªì
“าΩóฝืπน¡“µ√“
Ú˘
‚¥¬‰¡à
√“°Ø‡®â
¢Õß
„Àâเ‡จ้®âา—µ“พนั
æπ—
ß“π∑â
ß∂‘่นËπมี“∏“√≥–
¡’อÕ”π“®
¡“µ√“
Û „π°√≥’
∑’Ë‡®â“æπ—
°ß“π∑âา“Õของ
ß∂‘Ëπให้
æ∫
«å„π∑’
ËÀ√◊ÕอÕ∑“ß
เป็πน°“√ΩÉ
การฝ่
มาตรา
๒๙ โดยไม่
ปªรากฏเจ้
ก°งานท้
งถิ
ำ�นาจ
¥ดß— ัง°≈àกล่“Ωó«‰«â
‡ªìเπป็‡«≈“Õ¬à
∫‘ «—πบ‡¡◊“วั¢Õß
ÕนË æâπเมื°”Àπ¥·≈â
¬—ß‰¡àÕ¡วß∂‘
º’ ยั„Ÿâ งËπ¥¡“·
Õ—°—กัπ°ก‡ªì
¡“µ√“
Ú˘“ßπâ
‚¥¬‰¡à
ªยสามสิ
√“°Ø‡®â
„Àâ่อพ้‡®âน“æπ—
°«ß“π∑â
สัµ— ตπ«åว์°“√ΩÉ
าπวไว้
นเวลาอย่
าÕงน้¬ อ“¡
กำ�หนดแล้
ไม่¡’Õม”π“®
ีผ¥ß
ู ้ ใด
À≈—
π‡®â‡ªì“π¢Õß‡æ◊
∫ßπâÕ—µ¬«å§่อ“¡◊πรับ∫‘สั„Àâ«—ตπว์‡¡◊
—คµ«åืนÕË πæâ—Èππµ°‡ªì
π∑âÕß∂‘¥ßËπ
°—มาแสดงหลั
° °µ— ∞“π°“√‡ªì
«å¥ß— °≈àก“ฐานการเป็
«‰«â
‡«≈“Õ¬à
°”Àπ¥·≈â
¬—ß‰¡à¡นº’ ของราชการ
„Ÿâ à«¥¡“·
นเจ้ËÕา√—“ของเพื
ให้สัตπว์¢Õß√“™°“√
นั้น«ตกเป็
·µà
∂°“â ∞“π°“√‡ªì
°“√
“®°àÕก„ÀâสัËÕต‡√—°‘ว์∫¥ไว้Õ——µอπาจก่
Õ µ— สπ«åัตÕ¢Õß√“™°“√
ÕµâอÕสัß‡ตว์à«¬’ อπ∑â
§àื่น“„™âÕß∂‘
®“à Ëπ¬อ
ส่วนท้
องถิ°—่น° µ—แต่π«å‰‡®â
ถ«â้าÕ“การกั
ว์π◊Ë นÀ√◊ั้นหรื
หรื
À≈—
¢Õß‡æ◊
«åµ√“¬·°à
§◊πอให้„Àâเกิดµ— —µอั«å«åπนπ—Èตรายแก่
—ÈπÀ√◊µ°‡ªì
‡°‘
ÕÕß∂‘„ÀâπË ‡°‘®–®—
°“√¢“¬À√◊
«åπÕπ—È µâอµ“¡§«√·°à
ต้อπ∂งเสี
ยค่°—า‡®â°ใช้“จæπ—
สมควร
กงานท้อµ— Õงถิ
·µà
“â ¡§«√
°“√
µ— ่า«åยเกิ
‰°«âß“π∑â
Õน“®°à
¥เจ้Õ—า¥πพนั
µ√“¬·°à
«å¢“¬∑Õ¥µ≈“¥
π่นπ—È จะจั
À√◊Õดการขายหรื
µ— «åÕπ◊Ë µ— À√◊
Õขายทอดตลาด
ß‡ ¬’ §à“„™â°®√≥’
“à ¬
ว์น¡§«√
ตามควรแก่
กß°≈à
รณีÕ“ß∂‘
ก«°Á่อπË นถึ
งกล่าวก็Õไ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥‡¡◊
ด้ µ— เงิ«åπนπ—È ทีµ“¡§«√·°à
่ได้จากการขาย
°àสัÕตππ∂÷
ßั้น°”Àπ¥‡«≈“¥—
‰®–®—
¥â ง‡ß‘¥กำ°“√¢“¬À√◊
π�หนดเวลาดั
∑’Ë‰¥â®“°°“√¢“¬À√◊
ËÕ‰¥âÀ°—°√≥’
§à“
‡°‘
‡®â“æπ—°ß“π∑â
Õ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥
หรืÕ®π∂÷
อà“ขายทอดตลาดเมื
่°≈à
อได้“∑Õ¥µ≈“¥·≈–§à
หัก‰ค่¥âาใช้‡ß‘πจ่า∑’ยในการขายหรื
¬„π°“√¢“¬À√◊
‡≈’È¬ß¥Ÿ —µ«åอ·ขายทอดตลาดและค่
≈âÕ«¢“¬∑Õ¥µ≈“¥‡¡◊
„Àâ‡°Á∫√—°…“‰«â·ËÕ∑π‰¥âาเลีÀ—µ้ย—°«åงดู
°à„™â
ß°”Àπ¥‡«≈“¥—Õß¢“¬
«°Á
Ë‰¥â®““°°“√¢“¬À√◊
§à“
สัต®ว์à“แ¬„π°“√¢“¬À√◊
ล้ว „π°√≥’
ให้เก็บ∑รัก¡’Ë Õษาไว้
ทนสัตว์ Õ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥
‰‘ ¥â¢“¬
¡°’ แ“√¢“¬À√◊
·≈–‡®â
“¢Õß—µ«åµ— «å
„™â
∑Õ¥µ≈“¥·≈–§à
“‡≈’È¬ß¥Ÿ —µ— «å·µ≈â“¡«√√§Àπ÷
«„Àâ‡°Á∫√—°ßË …“‰«â
·∑π
ในกรณี
และเจ้
ของสั
¡“¢Õ√—∫ „π°√≥’
—µ«å§◊π¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷
Ëß ‡®âตµ— “ว์¢Õß
—µ«åµâÕß‡ªìง่ ßË π·≈–‡®â
ºŸâ‡ ’¬“§àา¢Õß
“„™â®µ—ตà“¬«åว์
∑ทม¡่’Ëี ไิ‰‘ ด้¥âม¡กี °’ ารขายหรื
“√¢“¬À√◊อÕขายทอดตลาดสั
¢“¬∑Õ¥µ≈“¥
«åตµามวรรคหนึ
“¡«√√§Àπ÷
มาขอรั
สั—µต«åว์§คÈ¬◊πืนß¥Ÿ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷
ภายในกำ
่งËß ‡®âเจ้“า¢Õß
ของสั—µตË‰«åว์¥âµต®âÕ้อà“ß‡ªì
งเป็πนßºŸผู¥ââ‡้เ«สี¬’¬ย§àค่“า„™â
ใช้®จà“่า¬ย
”À√—∫∫บ°“√‡≈’
—µ«å„Àâ�·หนดเวลาตามวรรคหนึ
°à√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡®”π«π∑’
¬®√‘
¡“¢Õ√—
สำ”À√—
�หรั∫บ°“√‡≈’
การเลี
งดู∑ส—µ’Ëัตª«åว์√“°Ø«à
่นËπตามจำ
งßด้¥âว«¥ย¬µàÕÕ—πÕ“®
„π°√≥’
—µ«å∑’Ë‡®âวà«“นท้
æπ—อÕ°งถิ
Õß∂‘�นวนที
Ëπæ∫π—่ไË‰ด้È¥âπจ®‡ªì่าà“ยจริ
π‚√§µ‘
È¬้ยß¥Ÿ
„ให้Àâแ·ก่°àร√“าชการส่
“™°“√
π∑â
ß∂‘ß“π∑â
µ“¡®”π«π∑’
¬®√‘
ในกรณี
รากฏว่“า‡®âสั“—µตæπ—
พนัÕ°กß∂‘
งานท้
งถิË่πนæ∫π—
พบนัÈ้πน‡ªì
เป็นπÕโรคติ
ด¥ต่µàอÕอัÕ—นπË‡อาจ
‡ªìπÕ—πµ√“¬µà
Õª√–™“™π„Àâ
Ëπ¡’Õอ”π“®∑”≈“¬À√◊
®—¥°“√µ“¡∑’
ÀÁπ
„π°√≥’
∑ท’Ëªี่ป√“°Ø«à
«åว์∑ท°’Ë‡ี่เ®âจ้ß“π∑â
“าæπ—
ß“π∑â
ß∂‘
‚√§µ‘
Õ“®
เป็¡§«√‰¥â
นπอัÕ—นπตรายต่
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิËπ่น¡’มีÕอ”π“®∑”≈“¬À√◊
ำ�นาจทำ�ลายหรืÕอ®—จั¥ด°“√µ“¡∑’
การตามทีË‡่เÀÁห็πน
‡ªì
µ√“¬µàอÕประชาชน
ª√–™“™π„Àâให้‡®âเจ้“าæπ—
สมควรได้
¡§«√‰¥â

À¡«¥ ˜
˜ Õ ÿ¢¿“æ
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÀ¡«¥
Õ—πµ√“¬µà

°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
¡“µ√“ ÛÒ „Àâ√∞— ¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ¡“µ√“
‡∫°…“°”Àπ¥„Àâ
‘®°“√„¥‡ªì
π°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢Õ¿“æ
ÛÒ „Àâ√∞—°¡πµ√’
‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’
”π“®ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥„Àâ°‘®°“√„¥‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

มาตรา ๓๓
หนดเก้าสิ“ บ∫‘ วั«—นπนัπ—บ∫แต่
�หนดของท้Õอß∂‘
งถิπË ่นตาม
¡“µ√“
ÛÛเมื‡¡◊่อพ้ÕË æâนกำπ�°”Àπ¥‡°â
·µàว«ันπ— ที∑’่ข¢Ë ้อÕâ กำ°”Àπ¥¢Õß∑â
µ“¡
มาตรา
๓๒(Ò)(๑)„™â∫ใช้ß— §—บ∫ังคัÀâบ“¡¡‘ห้า„มมิ
ห้ผู้ใดดำπ�°‘เนิ®°“√µ“¡ª√–‡¿∑∑’
นกิจการตามประเภทที
่มีข้อกำ�หนดของ
¡“µ√“ ÛÚ
Àâº„ใŸâ ¥¥”‡π‘
¡Ë ¢’ Õâ °”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘πË
ท้°”Àπ¥„Àâ
องถิ่นกำ�‡หนดให้
เป็นกิËµจâÕการที
่ต้องมีการควบคุ
มตามมาตรา
๓๒°(๑)
ªìπ°‘®°“√∑’
ß¡’°“√§«∫§ÿ
¡µ“¡¡“µ√“
ÛÚ(Ò) „π≈—
…≥–∑’ในลั
Ë‡ªìกπษณะที
°“√§â“่
เป็
การค้
า เว้√—∫น„∫Õπÿ
แต่จะได้
รับใบอนุ“æπ—
ญาตจากเจ้
กงานท้¡“µ√“
องถิ่นıˆ
ตามมาตรา ๕๖
‡«âπน·µà
®–‰¥â
≠“µ®“°‡®â
°ß“π∑âÕาß∂‘พนัËπµ“¡
„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÕ“®°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢
‚¥¬‡©æ“–„ÀâºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õß “∏“√≥™π
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‚¥¬∑—Ë«‰ª„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ÛÚ (Ú) °Á‰¥â
„∫Õπÿ≠“µµ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ„™â‰¥â ”À√—∫°‘®°“√ª√–‡¿∑‡¥’¬«·≈– ”À√—∫ ∂“π∑’Ë
·Ààß‡¥’¬«

À¡«¥ ¯

µ≈“¥ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
¡“µ√“ ÛÙ Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥®—¥µ—Èßµ≈“¥ ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ıˆ
การเปลี¬Ë ่ยπ·ª≈ß
นแปลง¢¬“¬À√◊
ขยายหรื
บริเวณที
เป็นตลาดภายหลั
°“√‡ª≈’
Õ≈¥อลดสถานที
∂“π∑’ÀË √◊Õ่ห∫√‘รือ‡«≥∑’
„Ë ™â‡ªì่ใπช้µ≈“¥¿“¬À≈—
ß®“°∑’ง Ë
จากที
กงานท้
ออกใบอนุ
ญาตให้®—¥จµ—ดั Èßตัµ≈“¥µ“¡«√√§Àπ÷
ง้ ตลาดตามวรรคหนึËßง่ ·≈â
แล้ว« ®–°√–∑”‰¥â
จะกระทำ�ได้
‡®â“æπ—เ่ จ้°าพนั
ß“π∑â
Õß∂‘อËπงถิ‰¥âน่ Õได้Õ°„∫Õπÿ
≠“µ„Àâ
ต่µàอÕเมื
‡¡◊่อËÕได้
‰¥âร√ับ—∫อนุ
Õπÿญ≠าตเป็
“µ‡ªìนπหนั
Àπ—งßสือ◊Õจากเจ้
®“°‡®âา“พนั
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“ ๕๖
ıˆ
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ÛÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ëª√–°“»
µ“¡¡“µ√“ ÛÒ „Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß°‘®°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÒ ∫“ß°‘®°“√À√◊Õ∑ÿ°
°‘®°“√„Àâ‡ªìπ°‘®°“√∑’ËµâÕß¡’°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
(Ú) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Ë«‰ª ”À√—∫„ÀâºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√
µ“¡ (Ò) ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ ¿“æÀ√◊Õ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß ∂“π∑’Ë∑’Ë„™â¥”‡π‘π°‘®°“√
·≈–¡“µ√°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

§«“¡„π¡“µ√“π’¡È „‘ Àâ„™â∫ß— §—∫·°à°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ
Õß§å°“√¢Õß√—∞∑’Ë‰¥â®—¥µ—Èßµ≈“¥¢÷Èπµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ·µà„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µ≈“¥®–
µâÕßªØ‘∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘Õ◊Ëπ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¥â«¬
·≈–„Àâ
Õß∂‘อπË งถิ¡’Õ่ น”π“®°”Àπ¥‡ß◊
ÕË π‰¢‡ªì่ อπนไขเป็
Àπ—ß Õ◊ น„Àâหนัºง®Ÿâ สื¥— µ—อßÈให้µ≈“¥µ“¡«√√§π’
และให้‡®âเจ้“æπ—
าพนั°ß“π∑â
กงานท้
มี อำ � นาจกำ � หนดเงื
ผู้จัดตั้งตลาดÈ
ªØ‘
∫—µ‘‡ªìπ°“√‡©æ“–√“¬°Á
‰¥â
ตามวรรคนี
้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็
ได้
¡“µ√“ Ûı ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈µ≈“¥ „Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’
Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) กำ°”Àπ¥∑’
∑’Ë ·ºπº—
ß ·≈–À≈—
∫ า‘Ë ßง
		
(๑)
�หนดทีต่ Ë µง้ั —È ßเนือ้ ‡π◊ที่ È Õแผนผั
งและหลั
กเกณฑ์°เกี‡°≥±å
ย่ วกับ‡สิ°’ง่ Ë ¬ปลู«°—กสร้
และสุ
กษณะÿ¢≈—°…≥–
ª≈Ÿ
° ข√âลั“ß·≈–
(Ú) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ ∂“π∑’Ë °“√«“ß ‘Ëß¢Õß·≈–
°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µ≈“¥
(Û) °”Àπ¥‡«≈“‡ªî¥·≈–ªî¥µ≈“¥
(Ù) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ®—¥µ—Èß
µ≈“¥ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈√—°…“§«“¡ –Õ“¥‡√’¬∫√âÕ¬¿“¬„πµ≈“¥„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡
¢ÿ ≈—°…≥–·≈–Õπ“¡—¬ °“√®—¥„Àâ¡∑’ √’Ë «∫√«¡À√◊Õ°”®—¥ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬ °“√√–∫“¬
πÈ”∑‘Èß °“√√–∫“¬Õ“°“» °“√®—¥„Àâ¡’°“√ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠·≈–°“√ªÑÕß°—π
°“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ
¡“µ√“
µâÕßªØ‘
∫µ— „‘ บÀâ∂ัต°Ÿิให้µâถÕูกßµ“¡
มาตรา Ûˆ
๓๖ ºŸผู„â ¥¢“¬¢ÕßÀ√◊
้ใดขายของหรืÕ™àอ«ช่¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥
วยขายของในตลาด
ต้องปฏิ
ต้อง
ตามหลั
กเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้
อกำ�หนดของท้
่นตามมาตรา
À≈—
°‡°≥±å
∑’Ë°”Àπ¥‰«â
„π¢âÕในข้
°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘อËπงถิ
µ“¡¡“µ√“
Û˜ ๓๗
มาตรา ๓๗
่อประโยชน์
ในการกำ∫�¥Ÿกั·บ≈°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥„Àâ
ดูแลการขายของในตลาด
ให้
¡“µ√“
Û˜ ‡æ◊เพืËÕª√–‚¬™πå
„π°“√°”°—
√“™°“√
ราชการส่
งถิ่นมีอำ�นาจออกข้
อกำ�หนดของท้
องถิ่นกำ�หนดหลั
าร
à«π∑âÕß∂‘วËπนท้¡’อÕ”π“®ÕÕ°¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘Ëπ°”Àπ¥À≈—
°‡°≥±åก·เกณฑ์
≈–«‘∏’แ°ละวิ
“√‡æ◊ธËÕีก„Àâ
ให้ผู้ขายของ
้ช่วยขายของในตลาดปฏิ
ติให้Ë¬ถ«°—ูก∫ต้°“√√—
องเกี°่ย…“§«“¡
วกับการรั–Õ“¥
กษา
ºŸเพืâ¢่อ“¬¢Õß
·≈–ºŸâ™à«และผู
¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥ªØ‘
∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâบÕัß‡°’
ความสะอาดบริ
ลัก§ษณะส่
และสุขลักษณะในการใช้
กรรมวิ“¬ธี
∫√‘
‡«≥∑’Ë¢“¬¢Õßเวณทีÿ¢≈—่ข°ายของ
…≥– สุà«ขπ∫ÿ
§≈·≈–วนบุÿ¢ค≈—คล
°…≥–„π°“√„™â
°√√¡«‘∏’°“√®”Àπà
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๒๕๓๕
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∑” ª√–°Õ∫
‡°Á∫À√◊Õปรุ–ง ¡Õ“À“√À√◊
Õ ‘π§â“Õ◊Ëπ √«¡∑—
…“§«“¡
การจำ
�หน่าย ทำª√ÿ
� ßประกอบ
เก็บหรือสะสมอาหารหรื
อสินค้Èß°“√√—
าอื่น °รวมทั
้งการรั–Õ“¥
กษา
ความสะอาดของภาชนะ
¢Õß¿“™π– πÈ”„™â·≈–¢Õß„™âน้µำ�ใช้
à“ßÊและของใช้ต่างๆ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

มาตรา ๓๘
หน่า“ยอาหารหรื
¡“µ√“
Û¯ ผูºŸ้ใ„â ดจะจั
¥®–®—ด¥ตัµ—้งßÈ สถานที
∂“π∑’่จ®Ë ำ�”Àπà
¬Õ“À“√À√◊อÕสถานที
∂“π∑’่สË ะสมอาหารใน
– ¡Õ“À“√ „π
Õ“§“√À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë„¥´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡°‘π Õß√âÕ¬µ“√“ß‡¡µ√·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥
µâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ıˆ ∂â“ ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“«¡’æ◊Èπ∑’Ë
‰¡à‡°‘π Õß√âÕ¬µ“√“ß‡¡µ√ µâÕß·®âßµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
°“√·®âßµ“¡¡“µ√“ Ù¯ °àÕπ°“√®—¥µ—Èß
.
¡“µ√“
Û˘ ผูºŸ้จ®â ัด¥— ตัµ—้งßÈ สถานที
∂“π∑’่จ®Ë ำ�”Àπà
¬Õ“À“√À√◊อÕสถานที
∂“π∑’่สË ะสมอาหาร
– ¡Õ“À“√ ´÷ซึßË ่ง‰¥â
มาตรา ๓๙
หน่า“ยอาหารหรื
ได้√ร∫— ับ
„∫Õπÿญ≠าตตามมาตรา
“µ µ“¡¡“µ√“ ๕๖
ıˆ หรื
À√◊อÕหนั
Àπ—งßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงßตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“ ๔๘
Ù¯ ·≈–ºŸ
ใบอนุ
และผูâ®้จ”Àπà
ำ�หน่“า¬ย
∑” ª√–°Õ∫ ª√ÿß ‡°Á∫À√◊Õ – ¡Õ“À“√„π ∂“π∑’®Ë ”Àπà“¬Õ“À“√ À√◊Õ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
µ“¡¡“µ√“ Û¯ µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘πË µ“¡¡“µ√“ Ù À√◊Õ‡ß◊ÕË π‰¢∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß Õ◊ √—∫√Õß°“√·®âß
¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬
อาหารและสถานที
ใบอนุ≠ญ“µาต À√◊หรืÕ‰¥â
อได้√—∫รÀπ—
ับหนั
บรองการแจ้
Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë ่ส–ะสมอาหารที
¡Õ“À“√∑’Ë‰่ไ¥âด้√ร—∫ับ„∫Õπÿ
ß ง◊Õสื√—อ∫รั√Õß°“√·®â
ß„Àâง
√“™°“√
à«π∑âวนท้
Õß∂‘องถิ
Ëπ¡’่นÕมี”π“®ÕÕ°¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘องถิ
Ëπ ่น¥—ดัßµàงต่Õอ‰ªπ’
ให้
ราชการส่
อำ�นาจออกข้
อกำ�หนดของท้
ไปนีÈ ้
(Ò) °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë – ¡
Õ“À“√µ“¡ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“À“√À√◊Õอµ“¡≈—
∂“π∑’Ëª่ป√–°Õ∫°‘
À√◊อÕตาม
µ“¡
อาหารตามประเภทของอาหารหรื
ตามลั°ก…≥–¢Õß
ษณะของสถานที
ระกอบกิ®จ°“√
การหรื
«‘∏’°“√®”Àπà“¬
(Ú)
¥µ—ดÈßตั„™â
·≈√—°แ…“ลรัก∂“π
		
(๒) กำ°”Àπ¥À≈—
�หนดหลั°ก‡°≥±å
เกณฑ์‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫°“√®—
บการจั
้ง ·≈–¥Ÿ
ใช้ และดู
ษา
∑’Ë·≈– แ่ ÿ¢ละสุ
≈—°…≥–¢Õß∫√‘
‡«≥∑’เวณที
Ë„™â®”Àπà
¬Õ“À“√
สถานที
ขลักษณะของบริ
ใ่ ช้จ�ำ “หน่
ายอาหาร∑’Ë®ที—¥จ่ ‰«âดั ไว้”À√—
ส�ำ หรั∫∫√‘
บบริ‚¿§Õ“À“√
โภคอาหาร ∑’ทีË„ใ่ ™âช้∑ท”�ำ
ª√–°Õ∫ À√◊
¡Õ“À“√
ประกอบ
หรืÕอª√ÿ
ปรุßงÕ“À“√
อาหารÀ√◊หรืÕอ∑’ทีË„™â่ใช้–สะสมอาหาร
(Û) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠
·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ
(Ù) °”Àπ¥‡«≈“®”Àπà“¬Õ“À“√
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(ı) °”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ ÿ ¢ ≈— ° …≥– à « π∫ÿ § §≈¢Õß
ºŸâ®”Àπà“¬Õ“À“√ ºŸâª√ÿßÕ“À“√·≈–ºŸâ„Àâ∫√‘°“√
(ˆ) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥–¢ÕßÕ“À“√ °√√¡«‘∏’
°“√®”Àπà“¬ ∑” ª√–°Õ∫ ª√ÿß ‡°Á∫√—°…“À√◊Õ – ¡Õ“À“√
(˜) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥–¢Õß¿“™π– Õÿª°√≥å
πÈ”„™â ·≈–¢Õß„™âÕ◊ËπÊ

À¡«¥ ˘

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
¡“µ√“ ÙÒ ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¡’Àπâ“∑’§Ë «∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∑’ÀË √◊Õ∑“ß “∏“√≥–‡æ◊ÕË
ª√–‚¬™πå„™â Õ¬¢Õßª√–™“™π∑—Ë«‰ª
Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥– ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√®”Àπà“¬
‚¥¬≈—
®–‰¥â
√—∫ร„∫ับ
โดยลั°ก…≥–«‘
ษณะวิ∏ธ’°ีก“√®—
ารจั¥ด«“ß
วางสิ‘πน§âค้“า„π∑’
ในทีËÀ่หπ÷นึËß่ง∑’ทีË„่¥‡ªì
ใดเป็πนª°µ‘
ปกติÀห√◊รืÕอ‡√àเร่¢ข“¬าย ‡«âπ·µà
เว้นแต่
จะได้
ใบอนุ
ญาตจากเจ้
กงานท้
่นตามมาตรา
Õπÿ
≠“µ®“°‡®â
“æπ—าพนั
°ß“π∑â
Õß∂‘อËπงถิµ“¡¡“µ√“
ıˆ ๕๖
„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µµ“¡«√√§ Õß „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ√–∫ÿ™π‘¥ À√◊Õ
ª√–‡¿∑¢Õß ‘π§â“ ≈—°…≥–«‘∏’°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë®–®—¥«“ß ‘π§â“ ‡æ◊ËÕ
จำ�หน่“า¬„π°√≥’
ยในกรณี∑ท’Ë®ี่จ–¡’
ะมี°ก“√®—
ารจั¥ด«“ß
วางสิ‘πน§âค้“า„π∑’
ในทีËÀ่หπ÷นึËß่ง∑’ทีË„¥‡ªì
่ใดเป็πนª°µ‘
ปกติ √«¡∑—รวมทั
้งจะกำ�หนด
®”Àπà
Èß®–°”Àπ¥‡ß◊
ËÕπ
เงื่อนไขอย่
างใดตามที
่เห็นสมควรไว้
ในใบอนุ
าตด้‰¥âวยก็ได้
‰¢Õ¬à
“ß„¥µ“¡∑’
Ë‡ÀÁπ ¡§«√‰«â
„π„∫Õπÿ
≠“µ¥âญ«¬°Á
การเปลี¬Ë ่ยπ·ª≈ß™π‘
นแปลงชนิ¥ดÀ√◊
หรืÕอª√–‡¿∑¢Õß
ประเภทของสิπ‘ น§âค้“า≈—°…≥–«‘
ลักษณะวิ
ธีการจำ“�¬หน่π‘ า§âยสิ“ À√◊
นค้Õา
°“√‡ª≈’
∏°’ “√®”Àπà
หรื∂“π∑’
อสถานที
่จัดวางสิ
แตกต่
างไปจากที
ไว้ในใบอนุ
จะกระทำµ�àÕได้‡¡◊ตËÕ่อºŸเมืâ√—∫่อ
Ë®—¥«“ß
‘π§â“น„Àâค้·าให้
µ°µà
“ß‰ª®“°∑’
Ë√–∫ÿ่ร‰ะบุ
«â„π„∫Õπÿ
≠“µญาต®–°√–∑”‰¥â
ผู„∫Õπÿ
้รับใบอนุ
ญาตได้
าพนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิË π่น·≈–‡®â
และเจ้
กงานท้
องถิË π่น‰¥âได้®จ¥·®â
ดแจ้ßง°“√
การ
≠ “µ‰¥â
· ®âแß µàจ้งÕต่‡®âอเจ้“ æπ—
“ æπ—าพนั
° ß“π∑â
Õ ß∂‘
เปลี
‡ª≈’่ยË¬นแปลงดั
π·ª≈ß¥—งßกล่
°≈àา“วไว้
«‰«âใ„นใบอนุ
π„∫Õπÿญ≠าตแล้
“µ ว
¡“µ√“ ÙÚ „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß‡®â“æπ—°ß“π®√“®√
¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“»¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
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๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ ÙÛ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßª√–™“™π·≈–°“√§«∫§ÿ¡°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“
ในที
ทางสาธารณะ
ให้ราชการส่
มีอำ�นาจออกข้
อกำ�หนดของท้
„π∑’ËÀ่ห√◊รืÕอ∑“ß
“∏“√≥–„Àâ√“™°“√
à«π∑âวÕนท้
ß∂‘Ëπอ¡’งถิÕ่น”π“®ÕÕ°¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘Ëπอ¥—งถิ
ßµà่นÕ
ดั‰ªπ’
งต่È อไปนี้
(Ò) °”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ ÿ ¢ ≈— ° …≥– à « π∫ÿ § §≈¢Õß
ºŸâ®”Àπà“¬À√◊ÕºŸâ™à«¬®”Àπà“¬ ‘π§â“
(Ú) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢≈—°…≥–„π°“√„™â°√√¡«‘∏’°“√
จำ®”Àπà
�หน่“า¬ย ∑”ทำ�ª√–°Õ∫
ประกอบª√ÿปรุ
อื่น รวมทั
กษา
ß ‡°Áง ∫เก็À√◊บÕหรื–อสะสมอาหารหรื
¡Õ“À“√À√◊Õ ‘πอ§âสิ“นÕ◊ค้Ëπา√«¡∑—
Èß°“√√—้ง°การรั
…“§«“¡
ความสะอาดของภาชนะ
ำ�ใช้และของใช้
–Õ“¥¢Õß¿“™π– πÈ”„™â·น้≈–¢Õß„™â
µà“ßÊ ต่างๆ
(Û) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’¬Ë «°—∫°“√®—¥«“ß π‘ §â“·≈–°“√‡√à¢“¬ π‘ §â“
„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
(Ù) °”Àπ¥‡«≈“ ”À√—∫°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“
(ı) °”Àπ¥°“√Õ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥·≈–ªÑÕß°—π
อัÕ—นπตรายต่
รวมทัÈß้ง°“√ªÑ
การป้Õอß°—งกัπน¡‘มิ„ใÀâห้‡°‘เกิ¥ด‡Àµÿ
เหตุ√ร”§“≠·≈–°“√ªÑ
ำ�คาญและการป้Õอß°—งกัπน‚√§µ‘
โรคติ¥ดµàต่Õอ
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ√«¡∑—
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(Ò) °”Àπ¥∫√‘‡«≥∑’ÀË √◊Õ∑“ß “∏“√≥–À√◊Õ «à πÀπ÷ßË «à π„¥¢Õßæ◊πÈ ∑’Ë
¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡¢µÀâ“¡®”Àπà“¬À√◊Õ´◊ÈÕ ‘π§â“‚¥¬‡¥Á¥¢“¥
		
(๒)
�หนดบริเ‡วณที
ทางสาธารณะหรื
นหนึËß ่งà«ส่π„¥
วนใดของ
(Ú) กำ°”Àπ¥∫√‘
«≥∑’ËÀ่ห√◊รืÕอ∑“ß
“∏“√≥–À√◊Õอส่à«วπÀπ÷
¢Õß
æ◊Èπ∑’Ë¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡¢µ∑’ËÀâ“¡®”Àπà“¬ ‘π§â“∫“ß™π‘¥À√◊Õ∫“ßª√–‡¿∑ À√◊Õ‡ªìπ‡¢µÀâ“¡
®”Àπà“¬ ‘π§â“µ“¡°”Àπ¥‡«≈“ À√◊Õ‡ªìπ‡¢µÀâ“¡®”Àπà“¬ ‘π§â“‚¥¬«‘∏’°“√®”Àπà“¬„π
≈—ลั°ก…≥–„¥≈—
…≥–Àπ÷ง่ ßË หรื
À√◊อÕกำ°”Àπ¥
À≈—ก°เกณฑ์
‡°≥±å«วิ∏‘ ธ°’ กี “√·≈–‡ß◊
ษณะใดลัก°ษณะหนึ
�หนดหลั
ารและเงืÕË อ่ π‰¢„π°“√®”Àπà
นไขในการจำ�หน่“า¬ยสิπ‘ น§âค้“า
„π∫√‘‡«≥π—Èπ
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπªî¥ª√–°“»‰«â„π∑’Ë
‡ªî¥‡º¬ ≥ ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘‡«≥∑’Ë®–°”Àπ¥‡ªìπ‡¢µµ“¡
(Ò) À√◊Õ (Ú) ·≈â«·µà°√≥’ ·≈–µâÕß°”Àπ¥«—π∑’Ë®–∫—ß§—∫µ“¡ª√–°“»π—Èπ¡‘„Àâ
πâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ Ò

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢
¡“µ√“ ÙÙ ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ·≈–‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢¡’Õ”π“®¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°∫ÿ§§≈„¥Ê ¡“„Àâ∂âÕ¬§”À√◊Õ·®âß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
À√◊ Õ ∑”§”™’È · ®ß‡ªì π Àπ— ß ◊ Õ À√◊ Õ „Àâ à ß ‡Õ° “√À≈— ° ∞“π„¥‡æ◊Ë Õ µ√«® Õ∫À√◊ Õ ‡æ◊Ë Õ
ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
(Ú) ‡¢â“‰ª„πÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê „π‡«≈“√–À«à“ßæ√–Õ“∑‘µ¬å
ขึ¢÷้Èπน·≈–æ√–Õ“∑‘
และพระอาทิµต¬åย์µต°À√◊
กหรืÕอ„π‡«≈“∑”°“√‡æ◊
ในเวลาทำ�การเพืËÕµ√«®
่อตรวจสอบหรื
อควบคุ
นไปตามÕ
Õ∫À√◊Õ§«∫§ÿ
¡„Àâมให้
‡ªìπเป็‰ªµ“¡¢â
ข้°”Àπ¥¢Õß∑â
อกำ�หนดของท้
งถิÕ่นµ“¡æ√–√“™∫—
หรือตามพระราชบั
ญัติน„È ีÀâ้ ในการนี
ให้มีอำ�นาจสอบถาม
Õß∂‘πËอÀ√◊
≠≠—µπ‘ „’È ญπ°“√π’
¡Õ’ ”π“® ้ Õ∫∂“¡¢â
Õ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ
ข้‡√’อ¬เท็°Àπ—
จจริßงหรื
ยกหนังสือßรัÀ√◊
บรองการแจ้
วข้องจากเจ้
าของหรือ
◊Õ√—อ∫เรี√Õß°“√·®â
ÕÀ≈—°∞“π∑’งหรื
Ë‡°’อË¬หลั
«¢âกÕฐานที
ß®“°‡®â่เกี“่ย¢ÕßÀ√◊
ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß
ผูÕ“§“√À√◊
้ครอบครองอาคารหรื
Õ ∂“π∑’Ëπ—Èπ อสถานที่นั้น
(Û) ·π–π”„Àâº‰Ÿâ ¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß Õ◊ √—∫√Õß°“√·®âßªØ‘∫µ— „‘ Àâ
∂Ÿ°µâÕßµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢„π„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßÀ√◊Õµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ù) ¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥ ‘Ëß¢Õß„¥Ê ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
¢Õßª√–™“™π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π§¥’À√◊Õ‡æ◊ËÕπ”‰ª∑”≈“¬„π°√≥’®”‡ªìπ
		
(๕)
เก็บ∫หรื
�สินค้‘ πา§âหรื“ อÀ√◊สิง่ Õของใดๆ
ทีส่ งสัยว่∑’าËจะไม่
ขลักษณะ
(ı) ‡°Á
À√◊อÕนำπ”
‘Ë ß ¢Õß„¥Ê
ß — ¬ถกู«àสุ“ ®–‰¡à
∂Ÿ °
หรืÿ¢อ≈—จะก่
อให้เกิÕด®–°à
เหตุÕร„Àâำ�คาญจากอาคารหรื
อสถานที่ใดๆ
เป็นปริË„¥Ê
มาณตามสมควรเพื
°…≥–À√◊
‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠®“°Õ“§“√À√◊
Õ ∂“π∑’
‡ªìπª√‘¡“≥µ“¡่อ
เป็¡§«√‡æ◊
นตัวอย่ËÕางในการตรวจสอบตามความจำ
�เป็นได้โดยไม่πต‰¥â้องใช้
ราคาµâÕß„™â√“§“
‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„π°“√µ√«® Õ∫µ“¡§«“¡®”‡ªì
‚¥¬‰¡à
„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπ
‡æ◊ÕË „ÀâªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡«√√§Àπ÷ßË „π‡¢µÕ”π“®¢Õß√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË π—πÈ „π‡√◊ÕË ß„¥À√◊Õ
∑ÿ°‡√◊ËÕß°Á‰¥â
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¡“µ√“ Ùı „π°√≥’∑ªË’ √“°Ø«à“ºŸ¥â ”‡π‘π°‘®°“√„¥Ê µ“¡∑’√Ë –∫ÿ‰«â„πæ√–√“™
บั∫—ญ
งตามพระราชบั≠ญ≠—ญัµตπ‘ นิ ’È °Æ°√–∑√«ß
้ี กฎกระทรวง
ข้อกำ�หนดของท้
งถิน่Õ
≠ญั≠—ตµนิ π‘ ้ี ª’È Ø‘ปฏิ∫µ— บ‰‘ตั ¡àไิ ม่∂°ถŸ กµâู ต้Õอßµ“¡æ√–√“™∫—
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘πË อÀ√◊
หรื
อประกาศที
อ่ อกตามพระราชบั
้ี หรื
ง่ ของเจ้“æπ—
าพนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิËπน่ ∑’ทีË°ก่ ”Àπ¥‰«â
�ำ หนดไว้
ª√–°“»∑’
ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—ญµญั‘πต’È นิ À√◊
Õ§”อคำ�—Ëßสั¢Õß‡®â
เกี
วกั∫บ°“√¥”‡π‘
การดำ�เนิπน°‘กิ®จ°“√π—
การนัπÈ ้น„Àâ‡®âให้“æπ—
เจ้า°พนั
กงานท้
มีอำ�นาจสั
นกิจการนั
‡°’¬Ë่ย«°—
ß“π∑â
Õß∂‘อπË งถิ
¡’Õ่น”π“®
ß—Ë „Àâº่ง¥Ÿâ ให้”‡π‘ผู้ดπำ�°‘เนิ®°“√π—
πÈ ·°â‰้น¢
แก้
บปรุ
ูกต้อ·≈–∂â
งได้ “และถ้
เนินกิจ·การไม่
หรือถ้าπการดำ
�เนินÈπ
À√◊Õไขหรื
ª√—∫อª√ÿปรัß„Àâ
∂Ÿ°งµâให้Õถß‰¥â
ºŸâ¥”‡π‘าπผู°‘้ด®ำ�°“√‰¡à
°â‰¢À√◊แÕก้∂âไ“ข°“√¥”‡π‘
°‘®°“√π—
กิ®–°à
จการนั
ดหรืÕอ—πมี§«√
เหตุอßันควรสงสั
ดอันตรายอย่
างร้ายแรงต่
อสุขภาพ
Õ„Àâ้น‡°‘จะก่
¥À√◊อให้Õ¡’เกิ‡Àµÿ
—¬«à“®–‡°‘ยว่¥าจะเกิ
Õ—πµ√“¬Õ¬à
“ß√â“¬·√ßµà
Õ ÿ¢¿“æ¢Õß
ของประชาชน
เจ้าพนัÕß∂‘
กงานท้
่งให้¥¥”‡π‘
ผู้นั้นπหยุ
ดำ�เนิπÈ น‰«âกิ∑จπ—การนั
ไว้ทัน«Ë ที§√“«
เป็น
ª√–™“™π‡®â“æπ—°ß“π∑â
πË ®– อß—Ë งถิ
„Àâ่นºจะสั
πŸâ π—È À¬ÿ
°‘®ด°“√π—
∑’‡ªìπ้น°“√™—
การชั
จะเป็น‡ที®âพ่ “æπ—
อใจแก่
เจ้าพนั
องถิน่ ว่าปราศจากอั
®π°«àว่ “คราวจนกว่
®–‡ªìπ∑’ËæาÕ„®·°à
°ß“π∑â
Õß∂‘กËπงานท้
«à“ª√“»®“°Õ—
πµ√“¬·≈âน«ตรายแล้
°Á‰¥â วก็ได้
คำ�สั—Ëß่ง¢Õß‡®â
ของเจ้า“พนั
ำ�หนดระยะเวลาทีË®่จ–µâ
ะต้Õอßง
§”
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπตามวรรคหนึ
µ“¡«√√§Àπ÷่งËß „Àâให้°ก”Àπ¥√–¬–‡«≈“∑’
ปฏิ
ามคำ�สัß—Ë ่ง‰«âไว้µต“¡
ามสมควรแต่
งไม่πนÕâ ้อ¬°«à
ยกว่“‡®Áาเจ็¥ด«—วัπน‡«âπ·µà
เว้น‡ªìแต่
เป็นกรณี
ªØ‘∫บµ—ัตµ‘ิต“¡§”
¡§«√·µàµตÕâ ้อß‰¡à
π°√≥’
∑¡’Ë §’ ท” ี่มß—Ë ีค„Àâำ�สัÀ่ง¬ÿให้¥
หยุ
นกิจการทั
ที และต้
องทำπ�Àπ—
เป็นß หนั◊Õ·®â
งสืßอ„Àâแจ้ºงŸâ¥ให้”‡π‘
ผู้ดπำ�°‘เนิ®น°“√´÷
กิจการซึ
¥”‡π‘ดดำπ�°‘เนิ®°“√∑—
π∑’ น·≈–µâ
Õß∑”‡ªì
Ëß®–µâ่งÕจะต้
ßªØ‘องปฏิ
∫—µ‘µบ“¡ัติ
ตามคำ
�สั่งทราบ
พบผู
เนินกิจÕการหรื
ำ�เนินกิ¬จÕ¡√—
การไม่
§” ßË— ∑√“∫
„π°√≥’ในกรณี
∑‰Ë’ ¡àæ∫ºŸที่ไ¥â ม่”‡π‘
π°‘้ด®ำ�°“√À√◊
ºŸ¥â ”‡π‘อπผู°‘้ด®°“√‰¡à
∫§”ยอมรั
ßË— ¥—บßคำ°≈à�สั“«่ง
ดั„Àâงกล่ßà §”าว ß—Ë ให้‚¥¬∑“ß‰ª√…≥’
สง่ คำ�สัง่ โดยทางไปรษณี
ล์ งทะเบี∫ยÀ√◊นตอบรั
ดคำ„π∑’
�สัง่ ‡Ë นัªîน้¥ไว้
ในทีπเ่ ปิ‰¥âดเผย
¬≈å ß∑–‡∫’¬ยπµÕ∫√—
Õªî¥§”บหรืß—Ë π—อπÈปิ‰«â
‡º¬‡ÀÁ
ß“à ¬
เห็
ย ณ ภูÕม”π—
ิลำ�°เนาหรื
อสำ�นักทำ�การงานของผู
นกิจการ
าผู้นั้นได้—Ëß
≥น¿Ÿได้¡‘≈ง่า”‡π“À√◊
∑”°“√ß“π¢ÕßºŸ
â¥”‡π‘π°‘®°“√้ดำ�เนิ
·≈–„Àâ
∂◊Õ«à“และให้
ºŸâπ—Èπ‰¥âถือ∑ว่√“∫§”
ทราบคำ
�สั่ง‡แล้
ว ตัË§้ง”แต่—Ëß‰ª∂÷
เวลาที
งหรือ—Ëß วั·≈â
นปิ«ด·µàคำ�°สั√≥’
่ง แล้วแต่กรณี
·≈â«µ—Èß·µà
«≈“∑’
ßÀ√◊่คำ�Õสั«—่งπไปถึ
ªî¥§”
¡“µ√“ Ùˆ „π°√≥’∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ µ√«®æ∫‡Àµÿ∑’Ë‰¡à∂°Ÿ µâÕßÀ√◊Õ
มี¡’°ก“√°√–∑”„¥Ê
ารกระทำ�ใดๆ ∑’ทีËΩÉ่“ฝΩó่าπฝืµàนÕต่∫∑·Àà
อบทแห่
งพระราชบั
ข้อกำ�หนดของท้
ßæ√–√“™∫—
≠≠—ญµญั‘πต’ÈÀิน√◊Õี้ห¢âรืÕอ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘อËπงถิ„Àâ่น
ให้
จ้าพนั
กงานสาธารณสุ
เจ้า°พนั
กงานท้
เพื่อดำπ�°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ
เนินการตามอำ�นาจหน้
‡®â“เæπ—
°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢·®âขßแจ้
‡®â“งæπ—
ß“π∑â
Õß∂‘Ëπองถิ
‡æ◊ËÕ่น¥”‡π‘
“∑’ËµàÕา‰ªที่
ต่‚¥¬‰¡à
อไปโดยไม่
™—°™â“ ชักช้า
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ À√◊Õ
ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«®–µâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«
ตามแบบที
ำ�หนดในกฎกระทรวงต่Õอ∫ÿบุ§ค§≈´÷
คลซึßË ่ง‡°’เกี¬Ë ่ย«¢â
วข้Õอß„π¢≥–ªØ‘
งในขณะปฏิ∫บµ— ัตÀ‘ ิหπâน้“า∑’ที¥Ë ่ด«â ้ว¬ย·≈–„Àâ
และ
µ“¡·∫∫∑’°Ë่ก”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßµà
ให้
ุคคลซึ
องอำ�นวยความสะดวกตามสมควร
∫ÿ§บ§≈´÷
Ëß‡°’่งË¬เกี«¢â่ยวข้
ÕßÕ”π«¬§«“¡
–¥«°µ“¡ ¡§«√

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

„π°√≥’∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢‡ÀÁπ«à“‡Àµÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ
¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ¢Õßª√–™“™π À√◊Õ®–‡ªìπÕ—πµ√“¬
อย่“าß√â
งร้“า¬·√ßµà
ยแรงต่Õอสุ¢ÿ ข¿“æ¢Õßª√–™“™π‡ªì
ภาพของประชาชนเป็π น«à ส่π√«¡
วนรวมซึ
สมควรจะดำ�πเนิ°“√·°â
นการแก้
ไขโดยß
Õ¬à
´÷ßË ่ง¡§«√®–¥”‡π‘
‰¢‚¥¬‡√à
น ‡ให้®â“เæπ—
จ้าพนั
กงานสาธารณสุ
อ�ำ นาจออกคำ�สั—Ëßง่„Àâให้ºผŸâ°กู้ √–∑”°“√‰¡à
ระทำ�การไม่∂ถŸ°กู ต้µâอÕงหรื
¥àเร่«งด่πว„Àâ
°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢¡’ขÕมี”π“®ÕÕ°§”
ßÀ√◊อÕฝ่ΩÉา“ฝืΩóนπ
¥—ß°≈à“«·°â‰¢À√◊Õ√–ß—∫‡Àµÿπ—Èπ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ·°â‰¢À√◊Õ√–ß—∫‡Àµÿπ—Èπ‰¥âµ“¡
¡§«√ ·≈â«„Àâ·®âß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫
มาตรา
ให้‡เ®âจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิπËน่
¡“µ√“ ๔๗
Ù˜ ในการปฏิ
„π°“√ªØ‘บ∫ตั µ— หิ À‘ น้πâา“ที∑’ต่ µË ามพระราชบั
“¡æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµนิ π‘ ้ี ’È„Àâ
เจ้‡®âา“พนั
และผู
บั แต่
ง้ จากเจ้
าพนั
กงานท้
น่ ตามมาตราÙÙ ‡ªì๔๔π
æπ—ก°งานสาธารณสุ
ß“π “∏“√≥ ข¢ÿ ·≈–ºŸ
´â ß÷Ë ซ้ ‰¥âง่ึ ได้
√∫— ร·µà
ßµ—งßÈ ตั®“°‡®â
“æπ—
°ß“π∑â
Õß∂‘องถิ
πË µ“¡¡“µ√“
เป็‡®â“นæπ—
เจ้า°พนั
กงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และเพื่อ„ประโยชน์
บกุมหรือ
ß“πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
·≈–‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå
π°“√®—∫°ÿใ¡นการจั
À√◊Õª√“∫ª√“¡
ปราบปรามผู
้กระทำ
�ความผิดตามพระราชบั
ญัต°ินß“π∑â
ี้ ให้Õเจ้ß∂‘าพนั
กงานท้
ึ่งได้
ºŸ°â √–∑”§«“¡º‘
¥µ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µπ‘ „’È Àâ‡®âญ“æπ—
πË ·≈–ºŸ
´â ßË÷ อ‰¥âงถิ√่น∫— และผู
·µàßµ—ßÈ้ซ®“°
รั‡®âบ“แต่
้งจากเจ้Õß∂‘
าพนัËπ‡ªì
กงานท้
่นเป็“น¬ª°§√ÕßÀ√◊
พนักงานฝ่ายปกครองหรื
อตำ�รวจตามประมวล∏’
æπ—ง°ตัß“π∑â
πæπ—อ°งถิ
ß“πΩÉ
Õµ”√«®µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘
กฎหมายวิ
ธีพิจารณาความอาญา
æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“

À¡«¥ ÒÒ

Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
¡“µ√“ Ù¯ °“√·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡
¡“µ√“
ß „Àâ
ªìπเป็‰ªµ“¡·∫∫∑’
Ë°”Àπ¥„π¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß
มาตรา Û¯
๓๘ ·≈–Àπ—
และหนัß ง◊Õสื√—อ∫รั√Õß°“√·®â
บรองการแจ้
ง ‡ให้
นไปตามแบบที
่กำ�หนดในข้
อกำ�หนด
∑âของท้
Õß∂‘อËπงถิ่น
‡¡◊ËÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â√—∫·®âß „ÀâÕÕ°„∫√—∫·°àºŸâ·®âß‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπÀ≈—°∞“π
„π°“√ª√–°Õ∫°‘
Ë‡®â่เ“จ้æπ—
°ß“π∑â
Õß∂‘องถิ
Ëπ¬—่นß
ในการประกอบกิ®จ°“√µ“¡∑’
การตามทีË·่แ®âจ้ßง‰¥âได้™ช—Ë«ั่§√“«„π√–À«à
วคราวในระหว่“ß‡«≈“∑’
างเวลาที
าพนั
กงานท้
¡‘ยั‰ง¥âมิÕได้Õ°Àπ—
ß ◊Õง√—สื∫อ√Õß°“√·®â
ß ง
ออกหนั
รับรองการแจ้
„Àâ ‡ ®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π µ√«®°“√·®â ß „Àâ ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ“¡·∫∫∑’Ë °”Àπ¥„π
¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“°“√·®âß‡ªìπ‰ª‚¥¬∂Ÿ°µâÕß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘πË ÕÕ°Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õß°“√·®âß„Àâº·Ÿâ ®âß¿“¬„π‡®Á¥«—π∑”°“√π—∫·µà«π— ∑’‰Ë ¥â√∫— °“√·®âß
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

ในใบรั
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิπË น่ ®–°”Àπ¥‡ß◊
จะกำ�หนดเงืÕË อ่ π‰¢
นไข
„π„∫√—บ∫แจ้
·®âงßหรื
À√◊อÕหนั
Àπ—งßสือÕ◊ รั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß ‡®âเจ้“าæπ—
„ÀâºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßªØ‘∫—µ‘‡ªìπ°“√‡©æ“–√“¬°Á‰¥â
„π°√≥’∑’Ë°“√·®âß‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ·®âß„Àâ
ºŸâ·®âß∑√“∫¿“¬„π‡®Á¥«—π∑”°“√π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫°“√·®âß ∂â“ºŸâ·®âß‰¡à¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
„Àâ∂Ÿ°µâÕß¿“¬„π‡®Á¥«—π∑”°“√π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ°“√·®âß¢ÕßºŸâ·®âß‡ªìπÕ—π ‘Èπº≈ ·µà∂â“ºŸâ·®âß‰¥â
¥”‡π‘π°“√·°â‰¢¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥·≈â« „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
การแจ้ßง„Àâ
ให้ºผ·Ÿâ แู้ ®âจ้ßง¿“¬„π‡®Á
ภายในเจ็¥ด«—วัπน∑”°“√π—
ทำ�การ ∫·µà
นับ«แต่π— ∑’ว‰Ëนั ¥âที√ไ่ ∫— ด้°“√·®â
รบั การแจ้
มีรายละเอี
ต้อง
°“√·®â
ß´÷ßË ง¡’ซึ√ง่ “¬≈–‡Õ’
¬¥∂Ÿย°ดถู
µâÕกßµ“¡
ตามแบบที
ก่ �ำ หนดในข้
อกำ�หนดของท้
น่ ตามวรรคหนึ
·∫∫∑’
Ë°”Àπ¥„π¢â
Õ°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘อËπงถิµ“¡«√√§Àπ÷
Ëß ง่
¡“µ√“ ๔๙
Ù˘ ºŸผูâ‰ไ้ ¥âด้√ร—∫บั Àπ—
√Õß°“√·®âงßต้µâอÕงแสดงหนั
ß· ¥ßÀπ—งสืß อ◊Õรับ√—∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงไว้ß
มาตรา
หนังßสือ◊Õรั√—บ∫รองการแจ้
โดยเปิ
ดเผยและเห็
นได้πง‰¥â่ายßà“ณ¬ ≥สถานที
่ที่ดË∑ำ�’Ë¥เนิ”‡π‘
นกิπจ°‘การตลอดเวลาที
่ดำ�เนิË¥”‡π‘
นกิπจการ
‰«â‚¥¬‡ªî
¥‡º¬·≈–‡ÀÁ
∂“π∑’
®°“√µ≈Õ¥‡«≈“∑’
°‘®°“√
¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’ËÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬À√◊Õ™”√ÿ¥
„π “√– �”§—คัญ≠„Àâให้ºผ‰Ÿâ ไู้ ¥âด้√ร∫— บั Àπ—
„∫·∑πÀπ—งßสือÕ◊ รั√—บ∫รองการแจ้
√Õß°“√·®âงß
ในสาระสำ
หนัßงสืÕ◊ อ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง¬◊ยืนπ่Ë คำ§”¢Õ√—
�ขอรับ∫ใบแทนหนั
¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â∑√“∫∂÷ß°“√ Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ™”√ÿ¥
°“√¢Õ√—∫„∫·∑π·≈–°“√ÕÕ°„∫·∑πÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
¡“µ√“ ıÒ ‡¡◊ËÕºŸâ·®âßµ“¡¡“µ√“ Ù¯ ª√– ß§å®–‡≈‘°°‘®°“√À√◊Õ‚Õπ°“√
¥”‡π‘π°‘®°“√„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ „Àâ·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ∑√“∫¥â«¬
มาตรา
๕๒ „π°√≥’
ในกรณี
ี่ผู้ดπำ�°‘เนิ®°“√„¥¥”‡π‘
นกิจการใดดำ
นกิจการตามที
ระบุไว้ใน
¡“µ√“ ıÚ
∑º’Ë ¥Ÿâ ท”‡π‘
π°‘�®เนิ°“√µ“¡∑’
√Ë –∫ÿ‰«â„่πæ√–√“™
พระราชบั
ญัต‰ิน¥âี้โ·ดยมิ
งต่°อß“π∑â
เจ้าพนัÕß∂‘
กงานท้
องถิ่นตามมาตรา
๔๘ และเคยได้
รับ
∫—≠≠—µ‘π’È‚ญ¥¬¡‘
®âßµàไÕด้‡®âแ“จ้æπ—
Ëπµ“¡¡“µ√“
Ù¯ ·≈–‡§¬‰¥â
√—∫‚∑…µ“¡
โทษตามพระราชบั
ญัตินี้เพราะเหตุ
ที่ฝ่าฝืπน°‘ดำ®°“√‚¥¬¡‘
�เนินกิจการโดยมิ
งต่อ°เจ้ß“π∑â
าพนัÕกß∂‘งานËπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡ญæ√“–‡Àµÿ
∑’ËΩÉ“Ωóπ¥”‡π‘
‰¥â·®âßµàไÕด้‡®âแจ้“æπ—
ท้¡“·≈â
องถิน่ «มาแล้
วครัËß ง้ หนึ¬—ßง่ ΩÉ“ยัΩóงπฝ่¥”‡π‘
าฝืนดำπ�°‘เนิ®น°“√‚¥¬¡‘
กิจการโดยมิ
าพนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิËπน่ µàต่Õอ‰ª
ไป
§√—ÈßÀπ÷
‰¥âไ·ด้®âแßจ้µàงÕต่‡®âอเจ้“æπ—
„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¡’Õ”π“® ß—Ë „ÀâºπŸâ π—È À¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√‰«â®π°«à“®–‰¥â¥”‡π‘π°“√·®âß
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∫·°âก‰¢‡æ‘
Ë¡‡µ‘¡องถิ
æ.».น
ให้เ(©∫—
จ้าพนั
งานท้
่ มีÚıı)
อ�ำ นาจสัง่ ให้ผนู้ น้ั หยุดดำ�เนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�ำ เนินการแจ้ง
µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ Ù¯ ∂â“¬—ßΩÉ“ΩóπÕ’°„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®
—ËßÀâ“¡°“√¥”‡π‘π°‘®°“√π—Èπ‰«âµ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥´÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π Õßªï°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÛ °“√·®âß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ Ù¯ ·≈–§” —Ëß¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ıÚ „Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ·®âß„ÀâºŸâ·®âßÀ√◊ÕºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√
∑√“∫ „π°√≥’∑’Ë‰¡àæ∫µ—«À√◊Õ‰¡à¬Õ¡√—∫Àπ—ß ◊Õ „Àâ àßÀπ—ß ◊Õ°“√·®âßÀ√◊Õ§” —Ëß‚¥¬
ทางไปรษณีย¬ต์µå อบรั
�ำ เนาหรืÕอสำ”π—
�นั°ก
∑“ß‰ª√…≥’
Õ∫√—บ∫หรื
À√◊อÕปิªîด¥หนั
Àπ—งßสือÕ◊ นัπ—น้ πÈ ไว้‰«âใ„นที
π∑’เ่ ปิ‡Ë ªîด¥เผยเห็
‡º¬‡ÀÁนπได้‰¥âงา่ßย“à ¬ ณ≥ ¿Ÿภู¡ม≈‘ ลิ ”‡π“À√◊
ทำ�การงานของผู∑â ้ทµ’Ë ี่ตÕâ ้อß√—งรั∫บÀπ—
หนัßงสืÕ◊ ·≈–„Àâ
อ และให้
ทราบหนั
อดั“ง«·≈â
กล่า«วแล้
วตั‡«≈“
้งแต่
∑”°“√ß“π¢ÕßºŸ
∂Õ◊ «àถ“ืºŸอว่πâ าπ—È ผู‰¥â้นั้น∑ได้
√“∫Àπ—
ß Õ◊ ¥—งสืß°≈à
µ—ßÈ ·µà
งสือßไปถึ
สือ«·µà
แล้°ว√≥’
แต่กรณี
∑’เวลาที
ËÀπ—ß ่ห◊Õนั‰ª∂÷
À√◊Õง«—หรืπªîอวั¥นÀπ—ปิดß หนั◊Õ ง·≈â

À¡«¥ ÒÚ
„∫Õπÿ≠“µ

¡“µ√“ ıÙ „π°√≥’∑æ’Ë √–√“™∫—≠≠—µπ‘ ∫’È ≠
— ≠—µ„‘ Àâ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√„¥À√◊Õ
°“√°√–∑”„¥µâ
ß‰¥âร√บั ∫— ใบอนุ
„∫Õπÿญ≠าตจากเจ้
“µ®“°‡®âา“พนั
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิß∂‘น่ πË „Àâ
การกระทำ�ใดต้อÕงได้
ให้√ร“™°“√
าชการส่«à วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถินπ่Ë มี¡’อÕ�ำ”π“®
นาจ
ออกข้Õอ°”Àπ¥¢Õß∑â
กำ�หนดของท้อÕงถิ
�หนดหลัก°เกณฑ์
ารและเงืËÕ่อπ‰¢°“√¢Õ
นไขการขอ ·≈–°“√ÕÕ°
และการออก
ÕÕ°¢â
ß∂‘่นËπกำ°”Àπ¥À≈—
‡°≥±å«วิ‘∏ธ’°ีก“√·≈–‡ß◊
ใบอนุ≠
ญ“µ„π‡√◊
าตในเรื่อËÕงนั
„∫Õπÿ
ßπ—้นÈπได้
‰¥â
¡“µ√“ ıı ∫√√¥“„∫Õπÿ≠“µ∑’ÕË Õ°„Àâµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ¡Õ’ “¬ÿÀπ÷ßË ªï
นัπ—บ∫แต่
และให้„ใ™âช้‰ไ¥âด้‡æ’เพี¬ยß„π‡¢µÕ”π“®¢Õß√“™°“√
งในเขตอำ�นาจของราชการส่«à วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิπË น่ ∑’ที‡Ëเ่ ªìป็πน
·µàว«นัπ— ที∑’อ่ ÕË อกใบอนุ
Õ°„∫Õπÿญ≠าต
“µ ·≈–„Àâ
ผูºŸ้อâÕอกใบอนุ
Õ°„∫Õπÿญ
≠าตนั
“µπ—้นÈπ
การขอต่ÕอÕ“¬ÿ
อายุ„ใ∫Õπÿ
บอนุ≠ญ“µ®–µâ
าตจะต้Õอß¬◊งยืπË ่น§”¢Õ°à
คำ�ขอก่Õอπ„∫Õπÿ
นใบอนุ≠ญ“µาตสิπ‘È Õ“¬ÿ
้นอายุ
ยื่น
°“√¢Õµà
‡¡◊ÕË ‰¥âเมื¬่อπ◊Ë ได้
§”¢Õ
คำæ√â�ขอพร้
ยค่าธรรมเนี
มแล้
วให้ประกอบกิ
ไปได้“‡®âจนกว่
าพนัÕกß∂‘
งานËπ
Õ¡°—∫อ‡ มกั’¬§àบ“เสี∏√√¡‡π’
¬¡·≈â«ย„Àâ
ª√–°Õ∫°‘
®°“√µàจÕการต่
‰ª‰¥â®อπ°«à
“æπ—า°เจ้ß“π∑â
ท้®–องถิ—Ëß‰¡à
่นจะสั
่งไม่„ต∫Õπÿ
่ออายุ≠ใ“µ
บอนุญาต
µàÕÕ“¬ÿ
À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√·≈–‡ß◊ÕË π‰¢°“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ ·≈–°“√Õπÿ≠“µ„ÀâµÕà
Õ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
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¡“µ√“ ıˆ
„∫Õπÿญ≠าตหรื
“µÀ√◊อÕคำ§”¢Õµà
Õ“¬ÿใ„บอนุ
∫Õπÿญ≠าต“µ„Àâ
มาตรา
๕๖ ‡¡◊เมืËÕ่อ‰¥â
ได้√ร—∫ับ§”¢Õ√—
คำ�ขอรับ∫ใบอนุ
�ขอต่อÕอายุ
ให้
เจ้‡®âา“พนั
�ขอ ∂âถ้“ª√“°Æ«à
าปรากฎว่“า§”¢Õ
คำ�ขอ
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิß∂‘น่ Ëπตรวจความถู
µ√«®§«“¡∂Ÿก°ต้µâอÕงและความสมบู
ß·≈–§«“¡ ¡∫Ÿรณ์√≥åของคำ
¢Õß§”¢Õ
ดั¥—งßกล่
ารหรืÕอ‡ß◊เงืËÕ่อπ‰¢∑’
นไขทีË°่ก”Àπ¥„π¢â
ำ�หนดในข้Õอ
°≈àา“วไม่
«‰¡àถ∂ูกŸ°ต้µâอÕงหรื
ßÀ√◊อÕไม่‰¡àสมบู
¡∫Ÿร√ณ์≥åตµามหลั
“¡À≈—ก°เกณฑ์
‡°≥±å«วิ‘∏ธ’°ีก“√À√◊
กำ°”Àπ¥¢Õß∑â
�หนดของท้องถิ
เจ้า‡พนั
กงานท้
องถิน่Õรวบรวมความไม่
ถกู ต้องหรื
สมบูรณ์
Õß∂‘น่ Ëπ ให้„Àâ
®â“æπ—
°ß“π∑â
ß∂‘Ëπ√«∫√«¡§«“¡‰¡à
∂Ÿ°µâอความไม่
ÕßÀ√◊Õ§«“¡‰¡à
นั้น¡∫Ÿทั้ง√หมดและแจ้
งให้ผู้ขออนุ
ไขให้
ถูก‰ต้¢„Àâ
องและสมบู
รณ์ใ¡∫Ÿ
นคราวเดี
ยวกัน ¬«°—
และπ
≥åππ—È ∑—ßÈ À¡¥·≈–·®â
ß„Àâญº¢Ÿâ าตแก้
ÕÕπÿ≠
“µ·°â
∂°Ÿ µâÕß·≈–
√≥å„π§√“«‡¥’
ในกรณี
จำ�เป็®น”‡ªì
ที่จπะต้∑’®Ë อ–µâ
งส่Õงßคืนßà คำ§◊�πขอแก่
ผู้ขออนุ
ญาต≠“µ°Á
ก็ให้„Àâส่งßà คื§◊นπคำ§”¢Õæ√â
�ขอพร้อÕมทั
·≈–„π°√≥’
§”¢Õ·°à
º¢Ÿâ ÕÕπÿ
¡∑—้งßÈ แจ้
·®âงßความ
§«“¡
ไม่
�ขอ
‰¡àถ∂ูกŸ°ต้µâอÕงหรื
ßÀ√◊อÕความไม่
§«“¡‰¡àสมบู
¡∫Ÿร√ณ์≥åใ„ห้Àâท∑ราบภายในสิ
√“∫ ¿“¬„πบ‘∫ห้Àâาวั“น«—πนัπ—บ∫แต่·µàวัน«—πได้‰¥âรับ√—∫คำ§”¢Õ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπµâÕßÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ
æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ∑√“∫¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫§”¢Õ´÷Ëß¡’
√“¬≈–‡Õ’¬¥∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‰¡àÕ“®ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ¬—ß‰¡à
Õ“®¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§ Õß „Àâ¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥âÕ’°
ไม่
้งละไม่
นังßสื°“√¢¬“¬‡«≈“·≈–‡Àµÿ
อแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
‰¡àเ‡กิ°‘πนสองครั
Õß§√—ßÈ ้ง §√—ßÈครั≈–‰¡à
‡°‘πเกิน∫‘ Àâสิบ“«—ห้πาวั·µàนµÕâ แต่
ß¡’Àตπ—้อßงมีÕ◊ ห·®â
®”‡ªìπ
จำ·µà�เป็≈–§√—
นแต่ßÈ „Àâ
ละครั
้งให้ผ≠ู้ข“µ∑√“∫°à
ออนุญาตทราบก่
อนสิ้นกำ�หนดเวลาตามวรรคสองหรื
ตามที่ได้
º¢Ÿâ ÕÕπÿ
Õπ π‘È °”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§
ÕßÀ√◊Õµ“¡∑’‰Ë ¥âอ¢¬“¬‡«≈“
ขยายเวลาไว้
วนั°้น√≥’
แล้วแต่กรณี
‰«â·≈â«π—Èπ ·≈âแล้«·µà
¡“µ√“ ı˜ ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß· ¥ß„∫Õπÿ≠“µ‰«â
‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥ ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√
¡“µ√“ ı¯ „π°√≥’∑„’Ë ∫Õπÿ≠“µ ≠
Ÿ À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ™”√ÿ¥„π “√– ”§—≠
„ÀâºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â∑√“∫∂÷ß
°“√ Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬ À√◊Õ™”√ÿ¥
°“√¢Õ√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ·≈–°“√ÕÕ°„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
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¡“µ√“ ı˘ „π°√≥’∑ª’Ë √“°Ø«à“ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µ ”À√—∫°‘®°“√„¥‰¡àªØ‘∫µ— À‘ √◊Õ
ªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß
∑âÕß∂‘πË ∑’ÕË Õ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ À’È √◊Õ‡ß◊ÕË π‰¢∑’√Ë –∫ÿ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ„π‡√◊ÕË ß∑’°Ë ”Àπ¥‰«â
‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µπ—Èπ ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®
∫Õπÿญ
≠าตได้
“µ‰¥âภ¿ายในเวลาที
“¬„π‡«≈“∑’่เË‡ห็ÀÁนπสมควร
¡§«√·µà
สั—Ëß่งæ—พั°ก„™â
ใช้ใ„บอนุ
แต่µตâÕ้อß‰¡à
งไม่‡เ°‘กิπนสิ‘∫บÀâห้“า«—วัπน
¡“µ√“
ˆ ‡®âเจ้“าæπ—
≠“µ‡¡◊
มาตรา ๖๐
พนั°กß“π∑â
งานท้Õß∂‘
องถิËπ¡’่นÕมี”π“®ÕÕ°§”
อำ�นาจออกคำ—Ëß�‡æ‘
สั่ง°เพิ∂Õπ„∫Õπÿ
กถอนใบอนุ
ญาตËÕ
ª√“°Ø«à
“ºŸâ√—∫าผู„∫Õπÿ
≠“µญาต
เมื่อปรากฏว่
้รับใบอนุ
		
(๑) ∂Ÿถู°กสัß—Ë ่งæ—พั°ก„™âใช้„ใ∫Õπÿ
บอนุ≠ญ“µµ—
าตตัßÈ ·µà
้งแต่สÕß§√—
องครัßÈ ¢÷้งπÈ ขึ‰ª·≈–¡’
้นไปและมี
(Ò)
‡Àµÿเหตุ
∑®’Ë ท–µâี่จÕะต้ß∂Ÿอ°ง
ถู—Ëßกæ—สั°่ง„™â
พัก„∫Õπÿ
ใช้ใบอนุ
ญาตอี
≠“µÕ’
° ก
(Ú) µâ Õ ß§”æ‘ æ “°…“∂÷ ß ∑’Ë ÿ ¥ «à “ ‰¥â ° √–∑”§«“¡º‘ ¥ µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È
(Û) ‰¡àªØ‘∫—µ‘À√◊ÕªØ‘∫—µ‘‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢
ที∑’่Ë√ร–∫ÿ
ะบุ‰ไ«âว้„ใπ„∫Õπÿ
นใบอนุ≠ญ“µ„π‡√◊
าตในเรืËÕ่อß∑’
งทีË°่ก”Àπ¥‰«â
ำ�หนดไว้‡°’เกีË¬่ย«°—วกั∫บ°“√ª√–°Õ∫°‘
การประกอบกิ®°“√µ“¡∑’
จการตามทีË‰¥â่ไ√ด้—∫ร„∫
ับ
ใบอนุ
ญาต
และการไม่
รือการปฏิ
ต้อπÈ งนั°àÕน้ „Àâ
ก่อ‡°‘ให้¥เÕ—กิπดµ√“¬Õ¬à
อันตรายอย่
ายแรงÕ
Õπÿ≠“µ
·≈–°“√‰¡à
ªØ‘∫ปµ— ฏิÀ‘ บ√◊ตั Õหิ °“√ªØ‘
∫µ— ‰‘ บ¡àตั ∂ไิ °Ÿ ม่µâถÕกู ßπ—
“ß√âา“งร้¬·√ßµà
ต่ÿ¢อ¿“æ¢Õßª√–™“™πÀ√◊
สุ ข ภาพของประชาชนหรื
อ มี ผ ลกระทบต่
อ สภาวะความเป็
น อยู่ ท¡°—
ี่ เหมาะสมกั
Õ¡’º≈°√–∑∫µà
Õ ¿“«–§«“¡‡ªì
πÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“–
∫°“√¥”√ßบ
การดำ
�รงชีพของประชาชน
™’æ¢Õßª√–™“™π
¡“µ√“ ˆÒ §” —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ·≈–§” —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ∑”‡ªìπ
Àπ—ß ◊Õ·®âß„Àâº√Ÿâ ∫— „∫Õπÿ≠“µ∑√“∫ „π°√≥’∑‰Ë’ ¡àæ∫ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µ
‰¡à¬Õ¡√—∫§” —Ëß¥—ß°≈à“« „Àâ àß§” —Ëß‚¥¬∑“ß‰ª√…≥’¬åµÕ∫√—∫À√◊Õ„Àâªî¥§” —Ëßπ—Èπ‰«â„π∑’Ë
‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬ ≥ ¿Ÿ¡‘≈”‡π“À√◊Õ ”π—°∑”°“√ß“π¢ÕßºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“
ใบอนุ≠ญ“µπ—
าตนัÈπ้น‰¥âได้∑ท√“∫§”
ราบคำ�—Ëßสั·≈â่งแล้
เวลาที
สั่งไปถึ
อวัน—Ëßปิด·≈âคำ«�·µà
สั่ง
ºŸผูâ√้ร—∫ับ„∫Õπÿ
«µ—วÈßตั·µà้งแต่
‡«≈“∑’
Ë§” ่ค—Ëßำ�‰ª∂÷
ß À√◊งÕ«—πªîหรื¥§”
แล้วแต่กรณี
°√≥’
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ ˆÚ ºŸâ ∂Ÿ° —Ë ß ‡æ‘ ° ∂Õπ„∫Õπÿ ≠“µ®–¢Õ√—∫ „∫Õπÿ ≠ “µ ”À√—∫ °“√
ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’∂Ë °Ÿ ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µÕ’°‰¡à‰¥â®π°«à“®–æâπ°”Àπ¥Àπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ë
∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ

À¡«¥ ÒÛ

§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫

¡“µ√“ ˆÙ ∫√√¥“§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ‡ªìπ
√“¬‰¥â¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¡“µ√“ ๖๕
ˆı ในกรณี
„π°√≥’ท∑ี่ม¡Ë’ ีข¢’ ้อÕâ กำ°”Àπ¥¢Õß∑â
ß∂‘่นπË กำ°”Àπ¥§à
มาตรา
�หนดของท้อÕงถิ
�หนดค่“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡มสำ�”À√—
หรับ∫
การดำ
�เนินπกิ°‘จ®การที
�เนินกิπจ°‘การหรื
อต้Õอµâงได้
รับ
°“√¥”‡π‘
°“√∑’่ตËµ้อâÕงแจ้
ß·®âงßต่µàอÕเจ้‡®âาพนั
“æπ—ก°งานท้
ß“π∑âองถิ
Õß∂‘่นก่Ëπอ°àนดำ
Õπ¥”‡π‘
®°“√À√◊
Õß‰¥â
ใบอนุ
ญาตตามพระราชบั
ญญั≠ติน≠—ี้ µ‘π’È„ให้
หรืÕอºŸผูâ้ไ‰ด้¥âร√ับ—∫ใบอนุ
√—∫„∫Õπÿ
≠“µµ“¡æ√–√“™∫—
ÀâºผŸâ·ู้แ®âจ้ßงÀ√◊
„∫Õπÿญ≠าตมี
“µ¡’หÀน้πâา“ที∑’่ตËµ้อâÕงเสี
ß‡ ’¬ย
ค่§à“า∏√√¡‡π’
ธรรมเนี¬ย¡µ“¡Õ—
มตามอัµต√“·≈–µ“¡√–¬–‡«≈“∑’
ราและตามระยะเวลาที
่กำ�หนดไว้
อกำ�หนดของท้
งถิ่น
Ë°”Àπ¥‰«â
„π¢âÕในข้
°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘Ëπอµ≈Õ¥
ตลอดเวลาที
เนินกิπÈ จ∂âการนั
มิได้เสี¬ย¡¿“¬„π‡«≈“∑’
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที
่กำ�“หนด
‡«≈“∑’¬Ë ß— ¥”‡π‘่ยπัง°‘ดำ®�°“√π—
“¡‘‰¥â‡้น ¬’ §àถ้“า∏√√¡‡π’
°Ë ”Àπ¥ „Àâ™”√–§à
ª√—∫
ให้
บเพิ่มขึË ้น‘∫อี¢Õß®”π«π§à
กร้อยละยี่ส“ิบ∏√√¡‡π’
ของจำ�นวนค่
‡æ‘Ë¡ชำ�¢÷ระค่
ÈπÕ’°าปรั
√âÕ¬≈–¬’
¬¡∑’Ë§าâ“ธรรมเนี
ß™”√–‡«âยπมที·µà่คº้างชำ
Ÿâ·®â�ßระÀ√◊ÕºŸเว้â‰น¥âแต่
√— ∫
ผู„∫Õπÿ
้ แจ้ง≠หรื“µ®–‰¥â
อผู้ได้∫รัÕ°‡≈‘
บใบอนุ
ญาตจะได้
อกเลิÈπก°àการดำ
เนินกิจ การนั’¬้น§àก่“∏√√¡‡π’
อ นถึง กำ¬�¡§√—
หนดÈß
°°“√¥”‡π‘
π°‘®บ°“√π—
Õπ∂÷ß�°”Àπ¥°“√‡
การเสี
ยค่าธรรมเนี
ยมครั
อไปตามที่กำ�Õหนดไว้
µàÕ‰ªµ“¡∑’
Ë°”Àπ¥‰«â
„π¢â้งÕต่°”Àπ¥¢Õß∑â
ß∂‘Ëπ ในข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
„π°√≥’∑º’Ë ¡Ÿâ À’ πâ“∑’µË Õâ ß‡ ¬’ §à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡«√√§Àπ÷ßË §â“ß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“ Õß§√—Èß „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÀ¬ÿ¥°“√¥”‡π‘π
°‘®°“√‰«â®π°«à“®–‰¥â‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“ª√—∫®π§√∫®”π«π
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¡“µ√“ ˆÛ „Àâ √ “™°“√ à «π∑â Õß∂‘Ë π¡’ Õ”π“®ÕÕ°¢âÕ °”Àπ¥¢Õß∑âÕ ß∂‘Ëπ
°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ ÒÙ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

°“√Õÿ∑∏√≥å
¡“µ√“ ˆˆ „π°√≥’∑‡’Ë ®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¡’§” ß—Ë µ“¡¡“µ√“ ÚÒ ¡“µ√“ ÚÚ
¡“µ√“ Ú˜ «√√§Àπ÷Ëß ¡“µ√“ Ú¯ «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ«√√§ “¡ ¡“µ√“ Ùı ¡“µ√“ Ù¯
«√√§Àâ“ ¡“µ√“ ıÚ À√◊Õ¡“µ√“ ˆı «√√§ Õß À√◊Õ¡’§” ßË— „π‡√◊ÕË ß°“√‰¡àÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
À√◊Õ‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâµÕà Õ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
π’È À√◊Õ„π°√≥’∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢¡’§” —Ëßµ“¡¡“µ√“ Ùˆ «√√§ Õß ∂â“ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫
§” —Ëß‰¡àæÕ„®§” —Ëß¥—ß°≈à“« ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ√—∞¡πµ√’¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà
«—π∑√“∫§” —Ëß
°“√Õÿ
‡Àµÿท∑เุ ‡ÿ ลาการบั
≈“°“√∫—งßคั§—บ∫ตามคำ
µ“¡§”�สัง่ ß—Ë ‡«âเว้πน·µà
การอุ∑ท∏√≥å
ธรณ์µต“¡«√√§Àπ÷
ามวรรคหนึßงË่ ‰¡à
ไม่เ‡ป็ªìนπเหตุ
แต่√ร∞— ฐั ¡πµ√’
มนตรี
®–‡ÀÁ
¡§«√„Àâม¡ีก’°ารทุ
“√∑ÿเ‡ลาการบั
≈“°“√∫—งßคั§—บ∫ตามคำ
µ“¡§”�สั่ง—Ëßนัπ—้นÈπไว้
‰«âช™ั่ว—Ë«คราว
§√“«
จะเห็นπสมควรให้
‰¡à™—°™â“

¡“µ√“ ˆ˜ °“√æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥åµ“¡¡“µ√“ ˆˆ „Àâ√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“‚¥¬
§” —Ëß¢Õß√—∞¡πµ√’„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

À¡«¥ Òı

∫∑°”Àπ¥‚∑…
¡“µ√“ ˆ¯ ºŸ„â ¥ΩÉ“Ωóπ°Æ°√–∑√«ß´÷ßË ÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫
‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

*¡“µ√“ ˆ¯/Ò ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ°Æ°√–∑√«ß´÷ËßÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ˆ „π°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«
°—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕÀ√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë‡ªìπæ‘…À√◊ÕÕ—πµ√“¬®“°™ÿ¡™π µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°
‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ˆ˘ ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬µ“¡¡“µ√“ ¯
วรรคหนึ
โดยไม่
มีเหตุ
ข้อµแก้«— Õ—ตπัวอั¡§«√
นสมควร
อขัดขวางการปฏิ
ิหน้า“ทีæπ—
่ของ°
«√√§Àπ÷ßË ่ง‚¥¬‰¡à
¡‡’ Àµÿ
À√◊Õห¢âรืÕอ·°â
À√◊Õ¢—¥หรื¢«“ß°“√ªØ‘
∫µ— À‘ πâ“บ∑’¢ËัตÕß‡®â
เจ้
กงานสาธารณสุ
ขตามมาตรา
หรือนายแพทย์
ขจังหวัด
ß“πาพนั“∏“√≥
ÿ¢µ“¡¡“µ√“
¯ «√√§ ๘Õßวรรคสอง
À√◊Õπ“¬·æ∑¬å
“∏“√≥ ÿ¢ส®—าธารณสุ
ßÀ«—¥µ“¡¡“µ√“
ตามมาตรา
ต้องระวางโทษจำ
ปรับÀ√◊
ไม่Õเกิ∑—นÈß
¯ «√√§ “¡ ๘µâÕวรรคสาม
ß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
°‰¡à‡°‘π Õß‡¥◊�คุÕกπไม่À√◊เกิÕนª√—สองเดื
∫‰¡à‡°‘อπนÀâ“หรื
æ—πอ∫“∑
ห้®”∑—
าพัÈßนª√—บาท
∫ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ˜ ºŸ„â ¥‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡§” ß—Ë ¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√
µ“¡¡“µ√“ Ò˜ ‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÀ√◊Õ¢âÕ·°âµ—«Õ—π ¡§«√ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß
‡¥◊ÕπÀ√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Õßæ—π∫“∑À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ˜Ò ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ Ò˘ ¡“µ√“ ÛÛ «√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ¡“µ√“ ÛÙ
µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ˜Ú ºŸâ„¥®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ ´÷Ëß¡’
Õß√âÕอ¬µ“√“ß‡¡µ√‚¥¬‰¡à
°‘πเÀ°
พืæ◊Èπ้น∑’ทีË‡่เ°‘กิπนสองร้
ยตารางเมตรโดยไม่‰¥âได้√—∫รับ„∫Õπÿ
ใบอนุ≠ญ“µาตµâÕต้ß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
องระวางโทษจำ°�คุ‰¡àก‡ไม่
กิน
หกเดื
อนหรื
กินËßหนึ
‡¥◊ÕπÀ√◊
Õª√—อ∫ปรั‰¡àบ‡°‘ไม่πเÀπ÷
À¡◊่งËπหมื
∫“∑่นบาท
ผูºŸâ„้ใ¥®—
ดจั¥ดµ—ตัÈß้งสถานที
ำ�หน่“า¬Õ“À“√À√◊
ยอาหารหรืÕอสถานที
∂“π∑’Ë®่จ”Àπà
∂“π∑’Ë ่ส–ะสมอาหาร
¡Õ“À“√ ซึ´÷่Ëงß¡’มีæพ◊Èπื้น∑’ทีË‰่ไ¡àม่‡เ°‘กิπน
สองร้
โดยไม่¡มÀ’ หี π—นัßงสืÕ◊ อ√—รั∫บ√Õß°“√·®â
รองการแจ้ßง µâต้Õอß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
งระวางโทษจำ�คุ°ก‰¡àไม่‡เ°‘กิπนสามเดื
Õß√âอÕยตารางเมตร
¬µ“√“ß‡¡µ√ ‚¥¬‰¡à
“¡‡¥◊Õอπน
หรื
ปรั∫บ‰¡à
ไม่‡เ°‘กิπนÀâห้“าæ—พัπน∫“∑
บาท
À√◊Õอª√—
* „Àâ‡æ‘¡Ë §«“¡µàÕ‰ªπ’‡È ªìπ¡“µ√“ ˆ¯/Ò ‚¥¬¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ (©∫—∫∑’Ë
Ú)(ฉบั
æ.».
(√“™°‘๒๕๕๐
®®“πÿ‡∫°…“
¡ ÒÚÙ
“ Ù «—่ π๒๘
∑’Ë Ú˜
¡‘∂าÿπ๔“¬πวันÚıı)
บทีÚıı
่ ๒) พ.ศ.
(ราชกิจ‡≈àจานุ
เบกษาµÕπ∑’
เล่มË Ú¯°
๑๒๔Àπâตอนที
ก หน้
ที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๐)
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พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

มาตรา ๗๓
�หนดของท้อÕงถิß∂‘น่ πË ซึ´÷ง่ ßËออกตามความในมาตรา
๒๐
¡“µ√“
˜Û ºŸผูใ้„â ดฝ่
¥ΩÉา“ฝืΩóนπข้¢âอÕกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
ÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ú
(๕) ¡“µ√“
มาตรา ÛÚ
๓๒ (Ú)
(๒) ¡“µ√“
มาตรา Ûı
๓๕ (Ò)
(๑) À√◊
หรืÕอ (Ù)
(๔) À√◊
หรืÕอ¡“µ√“
มาตรา Ù
๔๐ (Ú)
(๒) À√◊
หรืÕอ (Û)
(๓) µâต้Õอßง
(ı)
ระวางโทษจำ�คุก°ไม่
หรืÕอ∑—ทัÈß้ง®”∑—
จำ�ทัÈß้งª√—
ปรั∫บ
√–«“ß‚∑…®”§ÿ
‰¡àเ‡กิ°‘นπหกเดื
À°‡¥◊อÕนπ หรื
À√◊อÕปรั
ª√—บ∫ไม่
‰¡àเ‡กิ°‘นπหนึ
Àπ÷่งËßหมื
À¡◊่นËπบาท
∫“∑ À√◊
ºŸâ „ ¥ΩÉ “ Ωó π ¢â Õ °”Àπ¥¢Õß∑â Õ ß∂‘Ë π ´÷Ë ß ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ π’È
πÕ°®“°∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„π«√√§Àπ÷ßË À√◊Õ„π¡“µ√“ Û˜ À√◊Õ¡“µ√“ ÙÛ µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫
‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π∫“∑
*มาตรา ˜Û/Ò
๗๓/๑ºŸâ„¥ΩÉ
ผู้ ใ“ดฝ่
ข้ อ กำ � หนดของท้
่ นซึ่ ง ออกตามความใน
*¡“µ√“
Ωóπา¢âฝืÕน°”Àπ¥¢Õß∑â
Õß∂‘Ëπ´÷อËßงถิ
ÕÕ°µ“¡„π¡“µ√“
Ú(Ò)
มาตรา(Û) ๒๐
(๓) หรื‡°’อË¬«°—
(๖)∫ในกรณี
เกีย่¥วกั
ดเชือ้ Ë‡หรื
ฝอยที
นพิษ
(Ú)
À√◊Õ(๑)(ˆ)(๒)„π°√≥’
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕบมูÀ√◊ลฝอยติ
Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’
ªìπอæ‘มู…ลÀ√◊
ÕÕ—πเ่ ป็µ√“¬
หรืออั¡น™π
ตรายจากชุ
มชน ต้องระวางโทษปรั
บไม่Ëπเ∫“∑
กินหนึ่งหมื่นบาท
®“°™ÿ
µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—
∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊
*¡“µ√“ ˜Û/Ú ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ´÷ËßÕÕ°µ“¡
§«“¡„π¡“µ√“ Ú (ı) „π°√≥’‡°’Ë¬«°—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë‡ªìπæ‘…À√◊Õ
Õ—πµ√“¬®“°™ÿ¡™πµâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË ªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ßË · π∫“∑ À√◊Õ
∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“µ√“ ˜Ù ºŸ„â ¥‰¡àªØ‘∫µ— µ‘ “¡§” ßË— ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË µ“¡¡“µ√“ ÚÒ
¡“µ√“ ÚÚ ¡“µ√“ Ú˜ «√√§Àπ÷ßË À√◊Õ¡“µ√“ Ú¯ «√√§Àπ÷ßË À√◊Õ«√√§ “¡ ‚¥¬‰¡à¡‡’ Àµÿ
หรืÕอ¢âข้Õอ·°â
แก้µต«— ัวÕ—อัπนสมควร
ขัดขวางการปฏิ
าที่ข“องเจ้
พนักÕงานท้
องถิ่นตาม
À√◊
¡§«√À√◊Õหรื
¢—¥อ¢«“ß°“√ªØ‘
∫µ— À‘ πâบ“ัต∑’ิห¢Ë น้Õß‡®â
æπ—°าß“π∑â
ß∂‘πË µ“¡¡“µ√“
มาตรา
๒๓ Ú˜
มาตรา
๒๗Õßวรรคสอง
หรือÚ¯
มาตรา
ต้องระวางโทษจำ
กไม่Ëß
ÚÛ
¡“µ√“
«√√§
À√◊Õ¡“µ√“
«√√§๒๘Õßวรรคสอง
µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
° ‰¡à‡°‘�πคุÀπ÷
เกินÕπÀ√◊
หนึ่งÕเดืª√—อนหรื
ไม่เกิπน∫“∑
สองพัÀ√◊นÕบาท
หรืÈßอª√—
ทั้ง∫จำ�ทั้งปรับ
‡¥◊
∫‰¡àอ‡°‘ปรัπบÕßæ—
∑—Èß®”∑—

* „Àâ‡æ‘Ë¡§«“¡µàÕ‰ªπ’È‡ªìπ¡“µ√“ ˜Û/Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Û/Ú ‚¥¬¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
ข (ฉบั
พ.ศ.Úıı
๒๕๕๐(√“™°‘
(ราชกิ®®“πÿ
จจานุ‡∫°…“
เบกษา‡≈àเล่¡ม ÒÚÙ
๑๒๔ µÕπ∑’
ตอนทีË ่ ๒๘
หน้“า Ù๔
°“√การสาธารณสุ
“∏“√≥ ÿ¢ (©∫—
∫∑’บË ทีÚ)่ ๒)æ.».
Ú¯°ก Àπâ
่ ๒๗
ถุนายน
๒๕๕๐)
«—πวั∑’นË ทีÚ˜
¡‘∂ÿπมิ“¬π
Úıı)
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ ˜ı ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√ÕßÕ“§“√ºŸ„â ¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ÚÙ «√√§ Õß
µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑ ·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π«—π≈–Àâ“√âÕ¬∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“
∑’Ë¬—ßΩÉ“Ωóπ
¡“µ√“ ˜ˆ ºŸâ √— ∫ „∫Õπÿ ≠ “µºŸâ „ ¥‰¡à ª Ø‘ ∫— µ‘ µ “¡‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë ‡ ®â “ æπ— ° ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥‰«â„π„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ Õß À√◊Õ¡“µ√“ ÙÒ «√√§ “¡
µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Õßæ—π∫“∑

¡“µ√“ ˜¯ ºŸâ „ ¥‰¡à ª Ø‘ ∫— µ‘ µ “¡¡“µ√“ Ûˆ À√◊ Õ ΩÉ “ Ωó π ª√–°“»¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË µ“¡¡“µ√“ ÙÚ (Ú) À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘πË ∑’ÕË Õ°µ“¡¡“µ√“ ÙÛ
µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑
¡“µ√“ ˜˘ ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡Àπ—ß ◊Õ‡√’¬° À√◊Õ‰¡à¬Õ¡·®âß¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ
ไม่
หลั°ก∞“πÀ√◊
ฐาน Õหรื¢—¥อ¢«“ßÀ√◊
ขัดขวางหรื
อ�ำ นวยความสะดวกในการปฏิ
‰¡àสง่ßà เอกสารหรื
‡Õ° “√À√◊ÕอÀ≈—
Õ‰¡àอÕไม่”π«¬§«“¡
–¥«°„π°“√ªØ‘∫µ— À‘ บπâตั “หิ ∑’น้¢Ë าÕßที่
ของเจ้
กงานท้
งถิÕ่น‡®âหรื“æπ—
อเจ้°าß“π
พนัก“∏“√≥
งานสาธารณสุ
ผู้ซßึµ—่งได้
รับแต่“æπ—
งตั้ง°จาก
‡®â“æπ—า°พนั
ß“π∑â
Õß∂‘ËπอÀ√◊
ÿ¢À√◊ÕºŸขâ´÷Ëß‰¥âหรื√—∫อ·µà
Èß®“°‡®â
ß“π
เจ้∑âÕาพนั
งานท้องถิน่ ÙÙ
ตามมาตรา
๔๔ ต้องระวางโทษจำ
�คุßË ก‡¥◊ไม่ÕเπกินÀ√◊หนึÕª√—
ง่ เดื∫อ‰¡à
น ‡หรื
บไม่π∫“∑
เกิน
ß∂‘πË กµ“¡¡“µ√“
µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
°‰¡à‡°‘π Àπ÷
°‘πอปรั
Õßæ—
สองพั
บาทÈßª√—
หรื∫อทั้งจำ�ทั้งปรับ
À√◊Õ∑—นÈß®”∑—
¡“µ√“ ¯ ºŸâ ¥”‡π‘ π °‘ ® °“√ºŸâ „ ¥¥”‡π‘ π °‘ ® °“√„π√–À«à “ ß∑’Ë ¡’ §” —Ë ß ¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„ÀâÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√ À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ Ùı ¡“µ√“ ıÚ À√◊Õ¡“µ√“ ˆı «√√§ Õß ‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÀ√◊Õ
ข้¢âอÕแก้
�คุก°ไม่‰¡àเ‡กิ°‘นπหกเดื
หรืÕอª√—
ปรั∫บ‰¡à
ไม่‡เ°‘กิπนÀπ÷
หนึËßง่ À¡◊
หมืËπน่ ∫“∑
บาท
·°âตµวั—«อัÕ—นπสมควร
¡§«√ ต้µâอÕงระวางโทษจำ
ß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
À°‡¥◊อÕนπÀ√◊
À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π«—π≈–Àâ“æ—π∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ß‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ˜˜ ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ÙÒ «√√§ Õß À√◊ÕΩÉ“Ωóπª√–°“»¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ÙÚ (Ò) µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Õßæ—π∫“∑

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¡“µ√“ ¯Ò ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢µ“¡¡“µ√“
Ùˆ «√√§ Õß ‚¥¬‰¡à¡’‡ÀµÿÀ√◊Õ¢âÕ·°âµ—«Õ—π ¡§«√ À√◊Õ¢—¥¢«“ß°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß
เจ้า“พนั
งระวางโทษจำ�คุ°ก‰¡à
ไม่‡เ°‘กิπนสองเดื
นหรืÕอª√—
ปรั∫บ‰¡à
ไม่‡เกิ°‘πนห้Àâา“พัæ—นπ
‡®â
æπ—ก°งานสาธารณสุ
ß“π “∏“√≥ ขÿ¢µâต้Õอß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
Õß‡¥◊ÕอπÀ√◊
บาทหรืÕอ∑—ทัÈß้ง®”∑—
จำ�ทัÈß้งª√—ปรั∫บ
∫“∑À√◊
¡“µ√“ ¯Ú ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ù˘ À√◊Õ¡“µ√“ ı µâÕß√–«“ß‚∑…
ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“√âÕ¬∫“∑

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ¯Û ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µºŸ„â ¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ı˜ À√◊Õ¡“µ√“ ı¯ µâÕß√–«“ß
‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“√âÕ¬∫“∑
¡“µ√“ ¯Ù ºŸâ √— ∫ „∫Õπÿ ≠ “µºŸâ „ ¥¥”‡π‘ π °‘ ® °“√„π√–À«à “ ß∂Ÿ ° —Ë ß æ— ° „™â
ใบอนุ≠ญ“µµâ
าตต้Õอß√–«“ß‚∑…®”§ÿ
งระวางโทษจำ�คุ°ก‰¡àไม่‡°‘เกิπนÀ°‡¥◊
หกเดืÕอπนÀ√◊หรืÕª√—
อปรั∫‰¡à
บไม่
นหนึ
่นบาทÀ√◊Õหรื∑—Èßอ
„∫Õπÿ
‡°‘เπกิÀπ÷
ËßÀ¡◊่งหมื
Ëπ∫“∑
ทั้งจำÈß�ª√—
ทั้ง∫ปรั·≈–ª√—
บและปรั
วันละห้
พันบาทตลอดเวลาที
®”∑—
∫Õ’°บ‰¡àอีก‡°‘ไม่π«—เกิπน≈–Àâ
“æ—πา∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“∑’
Ë¬—ßΩÉ“่ยΩóังπฝ่าฝืน
¡“µ√“ ¯ı „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’
(Ò) „π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
ºŸâ·∑π ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ ·≈–ºŸâ·∑π°√¡µ”√«®
(Ú) „π‡¢µ®—ßÀ«—¥Õ◊πË ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥ Õ—¬°“√®—ßÀ«—¥
·≈–ºŸâ°”°—∫°“√µ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥
∫√√¥“§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∂â“‡ÀÁπ«à“ºŸâµâÕßÀ“‰¡à§«√‰¥â√—∫‚∑…∂÷ß
®”§ÿ°À√◊Õ‰¡à§«√∂Ÿ°øÑÕß√âÕß „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§¥’¡’Õ”π“®‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë¡’‚∑…ª√—∫ ∂“π‡¥’¬« À√◊Õ¡’‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ
หรืÕอª√—
ปรั∫บ‰¡à
ไม่เ‡กิ°‘πนสองพั
จำ�ทัÈßª√—
้งปรั∫บ ให้
À√◊
Õßæ—นπบาท
∫“∑À√◊หรืÕอ∑—ทัÈß้ง®”∑—
„Àâเ‡จ้®âา“พนั
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπหรื
À√◊อÕผูºŸ้ซâ´ึ่ง÷Ëß
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ¡Õ∫À¡“¬¡’Õ”π“®‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â¥â«¬
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ æ√–√“™∫—
พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‡¡◊ËÕ‰¥â‡ ’¬ §à “ ª√— ∫µ“¡∑’Ë ‡ ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫¿“¬„π “¡ ‘∫ «—π π—∫ ·µà«—π∑’Ë¡’°“√
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ „Àâ∂◊Õ«à“§¥’‡≈‘°°—πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
∂â“ºŸâµâÕßÀ“‰¡à¬‘π¬Õ¡µ“¡∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À√◊Õ¬‘π¬Õ¡·≈â«‰¡à™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫
¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“« „Àâ¥”‡π‘π§¥’µàÕ‰ª
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ภาคผนวก
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¡“µ√“ ¯ˆ ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√„¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√
“∏“√≥ ÿ¢ข´÷ซึËß่ ง∂Ÿถู°ก¬°‡≈‘
π∑’นËæที√–√“™∫—
≠≠—ญµญั‘πต’È„™âิ นี้
สาธารณสุ
ยกเลิ°ก‚¥¬æ√–√“™∫—
โดยพระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘πิ น’ÈÕี¬Ÿ้ อà·ยู≈â่ แ«ล้„π«—
ว ในวั
่ พ ระราชบั
∫—ßบ§—ัง∫คั·≈–°‘
®°“√π—
πÈ ¡’≈้น°— มี…≥–‡™à
π‡¥’¬น«°—เดี∫ย°‘วกั
®°“√∑’
–µâÕß‰¥â
“µÀ√◊Õญµâาตหรื
Õß·®âßอ
ใช้
บและกิ
จการนั
ลักษณะเช่
บกิจ®Ë การที
่จะต้√∫— อ„∫Õπÿ
งได้ร≠ับใบอนุ
ต้·≈–‰¥â
องแจ้√ง∫— และได้
งสือรับรองการแจ้
งตามพระราชบั
ใ้ี ห้ผนู้ น้ั ประกอบกิ
Àπ—ß รÕ◊ บั √—หนั
∫√Õß°“√·®â
ßµ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—µπ‘ „’È ÀâญºญัπŸâ ตπ—È นิ ª√–°Õ∫°‘
®°“√π—πÈ µàจÕการนั
‰ª‰¥âน้
ต่‡ อ¡◊ไปได้
ผู้ที่ได้≠ร“µÀ√◊
ับใบอนุ
ผู้ที่ได้√แ—∫จ้Àπ—
งและได้
หนังสือรัßบµ“¡
รอง
Õπ‡ªìเπสมืºŸâ∑อ’Ë‰นเป็
¥â√—∫น„∫Õπÿ
Õ‡ªìญπาตหรื
ºŸâ∑’Ë‰¥âอ·เป็®âßน·≈–‰¥â
ß ◊Õ√—∫รับ√Õß°“√·®â
การแจ้
งตามพระราชบั
ินี้แล้≠ว “µ¥—
แต่เßมื°≈à
่อใบอนุ
งกล่πâ าπ—È วสิ¬—ß้น§ßª√–
อายุและผู
ั้นยังคง
æ√–√“™∫—
≠≠—µπ‘ ·’È ≈â«·µàญ‡¡◊ญัÕË ต„∫Õπÿ
“« π‘È ญÕ“¬ÿาตดั
·≈–ºŸ
ß§å®้น–¥”‡π‘
π
ประสงค์
กิจการต่
อไป π°“√¢Õ√—
ผู้นั้นจะต้
องมาดำ
�เนินÕ·®â
การขอรั
บใบอนุญ≠าตหรื
°‘®°“√µàÕจ‰ªะดำºŸ�เนิâπ—Èπน®–µâ
Õß¡“¥”‡π‘
∫„∫Õπÿ
≠“µÀ√◊
ßµ“¡æ√–√“™∫—
≠—µ‘πอ’È
แจ้
ตามพระราชบั
°àÕงπ°“√¥”‡π‘
π°“√ญญัตินี้ก่อนการดำ�เนินการ
¡“µ√“ ¯˜ ºŸâ´÷Ëßª√–°Õ∫°‘®°“√„¥∑’Ë‰¡àµâÕß·®âß·≈–‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
°“√·®â ß µ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ´÷Ë ß ∂Ÿ ° ¬°‡≈‘ ° ‚¥¬æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ π’È
·µà‡ªìπ°‘®°“√∑’Ë®–µâÕß·®âß·≈–‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–
¡‘„™à‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µÕ¬Ÿà·≈â«µ“¡¡“µ√“ ¯ˆ „Àâ¬—ß§ßª√–°Õ∫°‘®°“√‰¥âµàÕ‰ª
·µà®–µâÕß¡“¥”‡π‘π°“√·®âßµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“‡°â“ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π—
∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¡“µ√“ ¯¯ ºŸâ´÷Ëßª√–°Õ∫°‘®°“√„¥∑’Ë¡‘‰¥â‡ªìπ°‘®°“√∑’ËµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ÿ¢´÷Ëß∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·µà‡ªìπ°‘®°“√
ที∑’่Ë®จ–µâ
ะต้Õอß‰¥â
งได้√ร—∫ับ„∫Õπÿ
ใบอนุ≠ญ“µµ“¡æ√–√“™∫—
าตตามพระราชบั≠ญ≠—ญัµ‘πต’È ิน„Àâ
ี้ ¬ให้
ยังคงประกอบกิ
จการได้
ไป
—ß§ßª√–°Õ∫°‘
®°“√‰¥â
µàÕ‰ªต่อ·µà
แต่
องมายื
่นคำ�ขอรั
บใบอนุ
ญาตตามพระราชบั
ี้ภายในกำ�หนดเวลาเก้“าสิ‘∫บ«—วัπน
®–µâจÕะต้ß¡“¬◊
Ëπ§”¢Õ√—
∫„∫Õπÿ
≠“µµ“¡æ√–√“™∫—
≠≠—ญµญั‘πต’È ิน¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“‡°â
นัπ—บ∫แต่
ระราชบั≠ญ≠—ญัµตπ‘ ิน„È’ ี้ใ™âชั∫บß— ัง§—คั∫บ‡¡◊ÕËเมื‰¥â่อได้
ื่นคำ�ขอแล้
ยังคงประกอบกิ
จการได้
·µà«วπ—ัน∑’ทีæË ่พ√–√“™∫—
¬πË◊ ย§”¢Õ·≈â
«„Àâว¬ให้ß— §ßª√–°Õ∫°‘
®°“√‰¥â
µÕà
ต่‰ª®π°«à
อไปจนกว่
าจะมี
ออกใบอนุ≠ญ“µ„Àâ
าตให้ªป√–°Õ∫°‘
ระกอบกิ®จ°“√µ“¡æ√–√“™∫—
การตามพระราชบัญ≠ญั≠—ตµนิ ‘π้ี ’È
“®–¡’
§”ค�ำ —Ëßสั‰¡àง่ ไม่ÕÕ°„∫Õπÿ
¡“µ√“ ¯˘ ∫√√¥“°‘®°“√µà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ°‘®°“√§â“´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√—ß‡°’¬®
À√◊ÕÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬·°à ÿ¢¿“æµ“¡¡“µ√“ ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢
æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù ·≈–°“√·µàßº¡µ“¡¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ “∏“√≥ ÿ¢
∂Õ◊ ถ«àือ“‡ªìว่าπเป็°‘น®°“√∑’
‡Ë ªìπ่เÕ—ป็πนµ√“¬µà
Õ ¢ÿ อ¿“æ
∑—ßÈ π’¿È ทั“¬„µâ
∫ß— §—∫¡“µ√“
พุæÿท∑∏»—
ธศั°ก√“™
ราชÚÙ¯Ù„Àâ
๒๔๘๔ ให้
กิจการที
อันตรายต่
สุขภาพ
้งนี้ ภายใต้
บังคับ
มาตรา
หรือÛÚ
มาตรา ๓๒
ÛÒ À√◊Õ๓๑
¡“µ√“
¡“µ√“ ˘ ∫√√¥“°Æ°√–∑√«ß ª√–°“» ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ ‡∑»∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—ß§—∫
À√◊Õ§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢´÷Ëß‰¥âÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ´÷ßË ∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „’È Àâ„™â∫ß— §—∫
‰¥â
‰ª‡∑àา“ที∑’ไ่ ‰Ë ม่¡àข¢ดั ¥— หรืÀ√◊อÕแย้
·¬âงßกั°—บ∫บทแห่
∫∑·Ààงßพระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ตµนิ π‘ ้ี ทั’È∑—ง้ ßÈ นีπ’้ ®È จนกว่
π°«à“า®–‰¥â
ได้ตµอ่Õà ไปเท่
จะได้¡ม°ก’ี Æ°√–∑√«ß
ฎกระทรวง
ª√–°“» ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
Õ“π—π∑å ªíπ¬“√™ÿπ
π“¬°√—∞¡πµ√’
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∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢
æ.». ÚıÛı
·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ°√–∑√«ß
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°Æ°√–∑√«ß

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

°Æ°√–∑√«ß À¡“¬∂÷ß....
°ÆÀ¡“¬´÷ßË √—∞¡πµ√’º√Ÿâ °— …“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥‰¥âÕÕ° ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ À√◊Õ æ√–√“™°”Àπ¥π—ÈπÊ
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°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
æ.». ÚıÙı
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ˆ «√√§Àπ÷Ëß (Ò)
และวรรคสอง
แห่ßงæ√–√“™∫—
พระราชบัญ≠ญั≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
·≈–«√√§
Õß·Àà
“√ “∏“√≥ ขÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
2535 Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ ∑’Ë ¡’ ∫ ∑∫— ≠ ≠— µ‘ ∫ “ßª√–°“√‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√®”°— ¥ ‘ ∑ ∏‘ · ≈–
‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ·≈–
¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬
อาศั¬ยอำÕ”π“®µ“¡∫∑∫—
�นาจตามบทบัญ≠ญั≠—ตµิแ·‘ ห่Ààงßกฎหมาย
มนตรี«ว“่àา°“√°√–∑√«ß
การกระทรวงสาธารณสุ
Õ“»—
°ÆÀ¡“¬ √—รั∞ฐ¡πµ√’
“∏“√≥ ข¢ÿ
‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
		 ข้¢âอÕ ๑		
กฎกระทรวงนีÈ้ใ„Àâ
ห้ใ„ช้™âบ∫ัง—ßคั§—บ∫เมื‡¡◊่อËÕพ้æâนπกำ°”Àπ¥
�หนดสามสิ
Ò °Æ°√–∑√«ßπ’
“¡ บ‘∫วั«—นπนัπ—บ∫
·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
π°“√∑—
Ë«‰ªµ“¡‡ß◊
ËÕπ‰¢
		 ¢âข้Õอ Ú๒ °Æ°√–∑√«ßπ’
กฎกระทรวงนี้ใÈ ห้„Àâ
ใช้„บ™âัง∫คั—ßบ§—เป็∫น‡ªìการทั
่วไปตามเงื
่อนไข
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
		 (Ò)
(๑) ¢âข้Õอ°”Àπ¥∑ÿ
กำ�หนดทุ°กÀ¡«¥µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’
หมวดตามกฎกระทรวงนีÈ ้ใ„Àâห้ม¡ีผ’ºลใช้
≈„™âบ∫ัง—ßคั§—บ∫ใน
„π
∑âท้อÕงที
ß∑’่ขË¢องกรุ
Õß°√ÿงßเทพมหานคร
‡∑æ¡À“π§√ เมื‡¡◊อÕงพัßæ—ท∑ยา¬“ และเทศบาลนครและเทศบาลเมื
‡∑»∫“≈π§√ ·≈–‡∑»∫“≈‡¡◊Õองß
∑ÿทุก°แห่
·Ààงß
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(Ú) ¢â Õ °”Àπ¥‡©æ“–„π à « π∑’Ë «à “ ¥â « ¬°“√¢π·≈–°“√°”®— ¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ „Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥¬°‡«âπ‰¡à„™â∫—ß§—∫„π∑âÕß∑’Ë
¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊ËππÕ°®“° (Ò) µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ∑âÕß∑’Ë
‚¥¬®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥°Á‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’È
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) ¢â Õ °”Àπ¥„π à « π∑’Ë «à “ ¥â « ¬°“√‡°Á ∫ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µ“¡
°Æ°√–∑√«ßπ’È „Àâ ¡’ º ≈„™â ∫— ß §— ∫ ·°à ∂“π∫√‘ ° “√°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ·≈–
ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬ „π‡¢µ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑ÿ°·Ààß

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª
---------------------------¢âÕ Û „π°Æ°√–∑√«ßπ’È
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¡’‡™◊ÈÕ‚√§ª–ªπÕ¬Ÿà„π
ปริ¡ม“≥À√◊
าณหรืÕอ¡’มี§ค«“¡‡¢â
วามเข้¡ม¢âข้πน´÷ซึËß่ง∂âถ้“า¡’มี°ก“√ารสั—¡มº—ผัสหรื
ª√‘
À√◊อÕใกล้
„°≈âช™ิด‘¥กั°—บ∫มู¡Ÿล≈ฝอยนั
ΩÕ¬π—้นÈπแล้
·≈âว«
“¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥‚√§‰¥â
°√≥’¡Ÿ≈ΩÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È ∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ„™â„π°√–∫«π°“√µ√«®
«‘π‘®©—¬∑“ß°“√·æ∑¬å·≈–°“√√—°…“æ¬“∫“≈ °“√„Àâ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§·≈–
การทดลองเกี่Ë¬ย«°—
วกั∫บ‚√§
โรค และการตรวจชั
°“√∑¥≈Õß‡°’
·≈–°“√µ√«®™—นπสูตŸµรศพหรื
√»æÀ√◊อÕซากสั
´“° ต—µว์«å รวมทั
√«¡∑—้งÈßใน„π
การศึ°ก…“«‘
ษาวิ®จ—¬ัย‡√◊เรืËÕ่อß¥—
งดัßง°≈à
กล่“า«ว „Àâให้∂ถ◊Õือ«àว่“‡ªì
าเป็πน¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ
°“√»÷
(Ò) ´“°À√◊ Õ ™‘È π à « π¢Õß¡πÿ … ¬å À √◊ Õ — µ «å ∑’Ë ‡ ªì π º≈¡“®“°
°“√ºà“µ—¥ °“√µ√«®™—π Ÿµ√»æÀ√◊Õ´“° —µ«å ·≈–°“√„™â —µ«å∑¥≈Õß
(Ú) «— ¥ÿ¢Õß¡’§¡ ‡™àπ ‡¢Á¡ „∫¡’¥ °√–∫Õ°©’¥¬“ À≈Õ¥·°â«
¿“™π–∑’Ë∑”¥â«¬·°â« ‰≈¥å ·≈–·ºàπ°√–®°ªî¥ ‰≈¥å
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(Û) «— ¥ÿ ´÷Ë ß — ¡ º— À√◊ Õ ß — ¬ «à “ ®– — ¡ º— °— ∫ ‡≈◊ Õ ¥ à « π
(๓)Õ¥วัสº≈‘
ดุซµึ่งสั¿—ม≥ผั±åส∑หรื’Ë‰¥âอ®สงสั
ผัส”กั®“°√à
บเลือ“ß°“¬¢Õß¡πÿ
ด ส่วนประกอบ
ª√–°Õ∫¢Õß‡≈◊
“°‡≈◊ยว่Õา¥จะสัม“√πÈ
…¬å
ของเลื
ด้จากเลืÈÕอ‚√§∑’
ด สารน้
ตว์
À√◊
Õ —µอ«åด À√◊ผลิÕต«—§ภั´’ณπฑ์∑’ทË∑ี่ไ”®“°‡™◊
Ë¡’™’«‘ำµ�จากร่
‡™àπางกายของมนุ
”≈’ ºâ“°äÕษย์หºâรื“อµàสั“ßÊ
หรือวัคÕซี¬“ß
นที่ทำ�จากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำ�ลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
·≈–∑à
(Ù) ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑ÿ°™π‘¥∑’Ë¡“®“°ÀâÕß√—°…“ºŸâªÉ«¬µ‘¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ß
çÀâÕß√—°…“ºŸâªÉ«¬µ‘¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ßé À¡“¬§«“¡«à“ ÀâÕß√—°…“
ºŸâªÉ«¬´÷Ëßµ‘¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ßµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–
À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√
(Ú) ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å
·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√
ç ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“πæ¬“∫“≈
¢Õß√“™°“√ «à π°≈“ß √“™°“√ «à π¿Ÿ¡¿‘ “§ √“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË ¿“°“™“¥‰∑¬
·≈–
∂“πæ¬“∫“≈¢ÕßÀπàวยงานอื
«¬ß“πÕ◊
Ëπ¢Õß√—
∞ µ“¡∑’
Ë°√–∑√«ß “∏“√≥
และสถานพยาบาลของหน่
่นของรั
ฐตามที
่กระทรวงสาธารณสุ
ขกำ�หนดÿ¢
°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ç ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π
æ¬“∫“≈ —µ«å¢Õß√“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¿“°“™“¥‰∑¬ ·≈– ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞µ“¡∑’Ë
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
çÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ÀâÕßªÆ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕ
Õ— π µ√“¬∑’Ë ¡‘ ‰ ¥â µ—È ß Õ¬Ÿà ¿ “¬„π ∂“π∫√‘ ° “√°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ´÷Ë ß ‰¥â · °à
ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå “√‡§¡’·≈–®ÿ≈‘π∑√’¬å„π«—µ∂ÿµ—«Õ¬à“ß®“°
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการ
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ข¡ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
Úıı)
คู่มือ พระราชบัญญัติก(©∫—
ารสาธารณสุ

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ญæ.».
คู่ม∫ือ·°âพระราชบั
ญัตÚıı)
ิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

√à“ß°“¬¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —µ«å∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬ ·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√
∑¥ Õ∫¥â“π “∏“√≥ ¢ÿ ∑’Ë∑”°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå§ÿ≥¿“æ à«πª√–°Õ∫ ·≈–
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õßº≈‘µ¿—≥±å ÿ¢¿“æ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬ ∑—Èßπ’È
µ“¡≈— ° …≥–·≈–‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë ° √–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ °”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
çºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢é À¡“¬§«“¡«à“
ใบอนุ≠ญ“µ„Àâ
าตให้
ป ระกอบกิ
วย
ºŸผู‰â ้ ไ¥âด้√ร∫— ั บ„∫Õπÿ
ª√–°Õ∫°‘
®°“√จ การสถานพยาบาลตามกฎหมายว่
∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬า ด้∂“π
สถานพยาบาล
ด้รับใบอนุ
ญาตให้
ั้งสถานพยาบาลสั
ว์ตามกฎหมาย“
æ¬“∫“≈
·≈–ºŸและผู
â‰¥â√—∫้ไ„∫Õπÿ
≠“µ„Àâ
µ—Èß ต∂“πæ¬“∫“≈
—µ«åµต“¡°ÆÀ¡“¬«à
และหมายความรวมถึßง√“™°“√
ราชการส่à«วπ°≈“ß
นกลาง √“™°“√
ราชการ
¥âว่า«ด้¬วยสถานพยาบาลสั
∂“πæ¬“∫“≈ —µ«åตว์·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷
à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¿“°“™“¥‰∑¬ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞
∑’®Ë ¥— µ—ßÈ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈ µ— «å¢Õß∑“ß√“™°“√
çºŸ
°“√ ∂“π∫√‘ก°ารการสาธารณสุ
“√°“√ “∏“√≥ ขÿ¢” éหมายความว่
À¡“¬§«“¡«àา ผู“ ้ไºŸด้â‰ร¥âับ
“ผูâ¥้ด”‡π‘
ำ�เนินπการสถานบริ
√—ใบอนุ
∫„∫Õπÿ
≠“µ„Àâ
π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«àา“ด้¥âว«ยสถานพยาบาล
¬ ∂“πæ¬“∫“≈
ญาตให้
ดำ�¥เนิ”‡π‘
นการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่
·≈–ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞
∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√
·≈– ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√
çºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬
“ผู
เนินπการห้
องปฏิ
บัต∫ิการเชื
้ออันตราย”
หมายความว่
า ผู้จัดการ“
çºŸ้ดâ ¥ำ�”‡π‘
°“√Àâ
Õ ßªØ‘
— µ‘ ° “√‡™◊
È Õ Õ— π µ√“¬é
À¡“¬§«“¡«à
หรื
าหน้าทีÕ่ท‡®âี่เรี“ยÀπâ
กชื“่อ∑’อย่
่นซึËÕ่งมีÕ¬àหน้“ßÕ◊
าที่รËπับ´÷ผิËßด¡’ชอบดำ
องปฏิบπัต°“√
ิการ
ºŸâ®อ—¥เจ้°“√À√◊
Ë∑’Ë‡า√’งอื¬°™◊
Àπâ“∑’�Ë√เนิ—∫นº‘การห้
¥™Õ∫¥”‡π‘
เชืÀâÕ้อßªØ‘
อันตราย
∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥∂à“¬ ‡∑ ∑‘Èß À√◊Õ∑”„Àâ¡’¢÷Èπ„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß
“∏“√≥– ´÷Ëß¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ πÕ°®“°∂à“¬ ‡∑ À√◊Õ∑‘Èß À√◊Õ°”®—¥ ≥ ∂“π∑’Ë
À√◊Õµ“¡«‘∏’∑’Ë√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥À√◊Õ®—¥„Àâ
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

„Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥„Àâ¡’ ∂“π∑’Ë∂à“¬ ‡∑ À√◊Õ∑‘Èß¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥– À√◊Õ°”Àπ¥„Àâ¡’«‘∏’°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë
ถ่∂àา“ย¬‡∑เท À√◊
หรืÕอ∑‘ทิÈß้ง‚¥¬«‘
โดยวิ∏ธีอ’Õื่น◊Ëπตามมาตรฐานที
้หรือÈ ตามหลั
µ“¡¡“µ√∞“π∑’่ระบุ
Ë√–∫ÿไว้‰ใ«âนกฎกระทรวงนี
„π°Æ°√–∑√«ßπ’
À√◊Õµ“¡ก
เกณฑ์
ที่กระทรวงสาธารณสุ
ขกำ�หนด
แล้ว·≈â
แต่«ก·µà
รณี°√≥’
À≈—°‡°≥±å
∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥
ÿ¢°”Àπ¥
¢âÕ ı Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥∑”°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
‡«âπ·µà®–‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È
¢âข้Õอ ˆ๖ ¢âข้Õอ°”Àπ¥„π
¥‡™◊ดÈÕเชื„π้ อ
กำ � หนดในส่à«วπ∑’
นทีË«่ วà“่¥âา ด้«¬°“√°”®—
ว ยการกำ �¥จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ล ฝอยติ
ในหมวดÙ ๔„Àâ„ให้™â∫ใช้—ßบ§—ัง∫คั·°à
บแก่
ู้ดำ�เนิ
นการสถานบริ
ารการสาธารณสุ
หรืÕอ
À¡«¥
ºŸâ¥ผ”‡π‘
π°“√
∂“π∫√‘°ก“√°“√
“∏“√≥ ÿ¢ขÀ√◊
ำ�เนิπนการห้
นการกำ
�จัดมูล¥ฝอยติ
ดเชื้อ¥ด้‡™◊วÈÕย
ºŸผูâ¥้ด”‡π‘
°“√ÀâอÕงปฏิ
ßªØ‘บ∫ัต—µิก‘°ารเชื
“√‡™◊้อÈÕอัÕ—นπตรายที
µ√“¬ ่ด∑’ำ�เนิË¥”‡π‘
π°“√°”®—
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
วย และให้
สถานบริ∂“π∫√‘
การการสาธารณสุ
ขหรือห้องปฏิ
¥âตนเองด้
«¬µπ‡Õß¥â
«¬ ·≈–„Àâ
°“√°“√ “∏“√≥
ÿ¢À√◊บÕตั Àâกิ Õารเชื
ßªØ‘อ้ ∫อัน—µตรายนั
‘°“√‡™◊ÈÕน้
ให้ราชการส่
งถิ่นที่สà«ถานบริ
ขหรือ“∏“√≥
ห้องปฏิบÿ¢ัตÀ√◊
ิการÕ
Õ—แจ้πงµ√“¬π—
Èπ·®âßว„Àâนท้√อ“™°“√
π∑âÕß∂‘กËπารการสาธารณสุ
∑’Ë ∂“π∫√‘°“√°“√
อันตรายนั
้นตั้งÈÕอยูÕ—π่ จัµ√“¬π—
ดส่งเจ้Èπาหน้
ที่ไà ปทำ®—�¥การตรวจสอบ
ระบบกำ�จัดมูลฝอย
ÀâเชืÕ้อßªØ‘
∫—µ‘°“√‡™◊
µ—ÈßาÕ¬Ÿ
àß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª∑”°“√µ√«®
Õ∫
ติดเชื้อให้เป็¥น¡Ÿไปตามมาตรฐานที
และเมื่อราชการส่Ë °”Àπ¥
วนท้องถิ่น·≈–‡¡◊
นั้นได้ใË Õห้
√–∫∫°”®—
≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ „Àâ่ก‡ ªìำ�หนด
π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π∑’
ความเห็นà«ชอบแล้
เนิ„นÀâการสถานบริ
การการสาธารณสุ
หรือผู∂“π∫√‘
้ดำ�เนิน°การ
√“™°“√
π∑âÕß∂‘วËπผูπ—้ดÈπำ�‰¥â
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â
« ºŸâ¥”‡π‘πข°“√
“√
ห้องปฏิ
บัติการเชื
กล่าวÕßªØ‘จึ∫ง—µจะดำ
�เนิÈÕนÕ—การกำ
�จัดมูßล°≈àฝอยติ
°“√
“∏“√≥
ÿ¢À√◊้ออัÕนºŸตรายดั
â¥”‡π‘πง°“√Àâ
‘°“√‡™◊
πµ√“¬¥—
“« ®÷ดßเชื®–้อ
ด้วยตนเองได้
¥”‡π‘
π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¥â«¬µπ‡Õß‰¥â
„π°“√µ√«®
Õ∫√–∫∫°”®—
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÕÈ ตามวรรคหนึ
µ“¡«√√§Àπ÷่งßË √“™°“√
ในการตรวจสอบระบบกำ
�จัด¥มู¡Ÿล≈ฝอยติ
ราชการ
π∑âอÕงถิß∂‘น่ Ëπอาจร้
Õ“®√âอÕงขอให้
ß¢Õ„ÀâอธิÕบ∏‘ดี∫ก¥’รมอนามั
°√¡Õπ“¡—
¥’°√¡Õπ“¡—
¬¡Õ∫
ส่วà«นท้
ยหรื¬อÀ√◊ผูซ้ Õง่ึ ºŸอธิâ´บ÷ËßÕ∏‘
ดีก∫รมอนามั
ยมอบหมาย
จัดส่งเจ้®—า¥หน้àßา‡®âที“่กÀπâ
รมอนามั
ยไปร่ว¬มตรวจสอบกั
เจ้าหน้
่ของราชการส่
วน
À¡“¬
“∑’Ë°√¡Õπ“¡—
‰ª√à«¡µ√«® บÕ∫°—
∫‡®âา“ทีÀπâ
“∑’Ë¢Õß√“™°“√
ท้à«อπ∑â
งถิ่Õนß∂‘
ได้Ëπ‰¥â
¢âข้Õอ ˜๗ ในการปฏิ
„π°“√ªØ‘บ∫ัตµ— ิก°‘ ารตามกฎกระทรวงนี
“√µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’้ ให้
È „Àâผºู้ปªŸâ ระกอบกิ
√–°Õ∫°‘จ®การ
°“√
∂“π∫√‘°ก“√°“√
“∏“√≥ ¢ÿ ขºŸªâ √–°Õ∫°‘
®°“√Àâจการห้
ÕßªØ‘อ∫งปฏิ
µ— °‘ “√‡™◊
Õ—πµ√“¬
·≈–
สถานบริ
ารการสาธารณสุ
ผู้ประกอบกิ
บัติกÕÈ ารเชื
้ออันตราย
√“™°“√
à«π∑âÕวß∂‘
§≈´÷Ëß้ ง√“™°“√
π∑âÕß∂‘Ëπว¡Õ∫„Àâ
π°“√
และราชการส่
นท้Ëπองถิ√«¡∑—
่น Èß∫ÿ§รวมทั
บุคคลซึ ่ งà«ราชการส่
นท้องถิ¥่น”‡π‘มอบให้
ดำ�เนิ¥น¡Ÿการกำ
�จัดมู¥ล‡™◊
ฝอยติ
ดเชื้อภายใต้
การควบคุ
ดูแลของราชการส่à « π∑â
วนท้Õอß∂‘
งถิË π่น
°”®—
≈ ΩÕ¬µ‘
È Õ ¿“¬„µâ
° “√§«∫§ÿ
¡ ¥Ÿ ·ม≈¢Õß√“™°“√
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µ“¡¡“µ√“ ๑๘
Ò¯ วรรคสอง
«√√§ Õß และบุ
·≈–∫ÿค§คลซึ
§≈´÷่Ëßง‰¥â
ตามมาตรา
ได้√ร—∫ับ„∫Õπÿ
ใบอนุ≠
ญ“µ®“°‡®â
าตจากเจ้“าæπ—
พนั°กß“π
งาน
ß∂‘น่ Ëπให้„Àâด¥�ำ ”‡π‘
®°“√√—บทำ∫�∑”°“√‡°Á
·≈–°”®—
≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ ‚¥¬∑”
ท้∑âอÕงถิ
เนินπกิ°‘จการรั
การเก็บ ∫ขน¢πและกำ
�จัดมู¥ล¡Ÿฝอยติ
ดเชื¥อ้ ‡™◊โดยทำ
�เป็น
ธุ‡ªìรπกิ∏ÿจ√หรื°‘®อÀ√◊
โดยได้
รับประโยชน์
ตอบแทนด้
วยการคิ
ดค่าบริ¥§àก“ารตามมาตรา
๑๙
Õ‚¥¬‰¥â
√—∫ª√–‚¬™πå
µÕ∫·∑π
¥â«¬°“√§‘
∫√‘°“√µ“¡¡“µ√“
แล้
แต่«ก·µà
รณี°√≥’
ดำ�เนิ¥”‡π‘
นการดั
งต่อßไปนี
้ È
Ò˘ว·≈â
π°“√¥—
µàÕ‰ªπ’
(๑)
ในการเก็บ∫และหรื
หน้“า∑’ทีË่
(Ò) „π°“√‡°Á
·≈–À√◊อÕขนมู
¢π¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÕÈ µâต้Õอß®—งจั¥ด„Àâให้¡ม‡’ ีเ®âจ้“าÀπâ
รั√—บ∫ผิº‘ด¥ชอบในการเก็
บและหรื
อขนมูÕ¢π¡Ÿ
ลฝอยติ
ดเชือ้ ¥อย่‡™◊าÈÕงน้Õ¬àอยหนึ
าที่
™Õ∫„π°“√‡°Á
∫·≈–À√◊
≈ΩÕ¬µ‘
“ßπâÕง่ คน
¬Àπ÷โดยเจ้
Ëß§π าหน้‚¥¬
ดั‡®âง“กล่
องมี“«คุณ®–µâ
สมบัÕตß¡’ิส§ำ�เร็ÿ≥จการศึ
ต่ำ�กว่°าปริ
ญญาตรี
บเท่า
Àπâา“วจะต้
∑’Ë¥—ß°≈à
¡∫—µก‘ ษาไม่
”‡√Á®°“√»÷
…“‰¡à
µË”°«àห“รืª√‘อเที≠ย≠“µ√’
ในสาขาวิ
ชาวิท“„π
ยาศาสตร์
านสาธารณสุ
สุขาภิบาล
ชีว∫วิ“≈
ทยา™’««‘∑และ
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à
“¢“«‘™“«‘∑ในด้
¬“»“
µ√å„π¥â“ขπ “∏“√≥
¢ÿ ¢ÿ “¿‘
¬“
วิ·≈–«‘
ทยาศาสตร์
ด้านใดด้
านหนึ่ง“πÀπ÷Ëß
∑¬“»“การแพทย์
µ√å°“√·æ∑¬å
¥â“π„¥¥â
(๒)
ในการกำ�จัด¥มู¡Ÿลฝอยติ
ดเชื¥้อ‡™◊ÈÕต้องจัµâดÕให้ß®—ม¥ีเจ้„Àâาหน้
ับผิ“ด∑’ชอบ
(Ú) „π°“√°”®—
≈ΩÕ¬µ‘
¡’‡า®âที“่รÀπâ
Ë√—∫
ในการกำ
�จัดมูลฝอยติ
้อ อย่¥า‡™◊งน้ÈÕอยสองคน
่งต้องมีคุณËßสมบั
º‘¥™Õ∫„π°“√°”®—
¥¡Ÿด≈เชืΩÕ¬µ‘
Õ¬à“ßπâÕ¬โดยคนหนึ
Õß§π ‚¥¬§πÀπ÷
µâÕß¡’ติ
ตามที
่กำ�หนดใน
ส่วนอีกคนหนึ
งมีค°ุณ§πÀπ÷
สมบัตËßิสµâำ�Õเร็ß¡’
จการศึ
ษาไม่µ‘ต่ำ�”‡√Á
กว่®า
§ÿ≥ ¡∫—
µ‘µ“¡∑’(๑)
Ë°”Àπ¥„π
(Ò) ่งต้à«อπÕ’
§ÿ≥ ก¡∫—
ปริ
ญญาตรี
เที“ยª√‘
บเท่≠า≠“µ√’
ในสาขาวิ
วกรรมศาสตร์
านสุขาภิµ√åบ„าลπ
°“√»÷
°…“‰¡àหµรืË”อ°«à
À√◊Õช‡∑’าวิ¬ศ∫‡∑à
“„π “¢“«‘™“«‘»ในด้
«°√√¡»“
วิ¥âศ“πวกรรมสิ
่งแวดล้
อม และวิ
ศวกรรมเครื
ด้านใดด้
่ง “πÀπ÷ßË
¢ÿ “¿‘∫“≈
«‘»«°√√¡
ß‘Ë ·«¥≈â
Õ¡ ·≈–«‘่»องกล
«°√√¡‡§√◊
ÕË ß°≈านหนึ
¥â“π„¥¥â
(Û) „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘π°“√∑—Èß (Ò) ·≈– (Ú) ®–®—¥„Àâ¡’
‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Õ¬à“ßπâÕ¬
Õß§π ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡ (Ú) °Á‰¥â
ความในวรรคหนึ
บ ∫ การขน
และการกำ�จั¥ด
§«“¡„π«√√§Àπ÷่งËßไม่‰¡àใช้„™âบ∫ังคั—ß§—บ∫แก่·°àการเก็
°“√‡°Á
°“√¢π ·≈–°“√°”®—
มู¡Ÿล≈ฝอยติ
ของราชการส่วà«นท้
อสถานพยาบาลของทาง
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕด้¥âว«ยตนเอง
¬µπ‡Õß ¢Õß√“™°“√
π∑âอÕงถิß∂‘่นËπหรืÀ√◊
Õ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß
ราชการหรื
ตว์ของทางราชการ
แต่ร·µà
าชการส่
วนท้à«อπ∑â
งถิ่นÕß∂‘
หรืËπอ
∑“ß√“™°“√อสถานพยาบาลสั
À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈
—µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√
√“™°“√
สถานพยาบาลของทางราชการหรื
อสถานพยาบาลสั
ตว์ของทางราชการนั
้นจะต้อง
À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊
Õ ∂“πæ¬“∫“≈
—µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√
แต่
ตั้งเจ้Õาß·µà
หน้าßทีµ—่ขÈßองตน
อยหนึ่ง“คน
่งมีคุณËß§π
สมบั´÷ตËß¡’ิต§ามÿ≥(๒)¡∫—ในสาขาวิ
ชา
π—Èπง®–µâ
‡®â“Àπâอย่
“∑’าË¢งน้ÕßµπÕ¬à
ßπâÕซึ¬Àπ÷
µ‘µ“¡ (Ú)
วิ„πทยาศาสตร์
สาขาวิµ√å
ชาวิÀศ√◊วกรรมศาสตร์
ด้านใดด้านหนึ
นผู้รับผิ“πÀπ÷
ดชอบËß
“¢“«‘™“«‘ห∑รือ¬“»“
Õ “¢“«‘™“«‘»«°√√¡»“
µ√å่ง ¥âเป็“π„¥¥â
ในการเก็
ดมูลฝอยติ
ดเชื้อนั้น¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕπ—Èπ
‡ªìπºŸâ√—∫บº‘¥การขนและการกำ
™Õ∫„π°“√‡°Á∫�จั°“√¢π
·≈–°“√°”®—
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√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ Õß·ÀàßÀ√◊ÕÀ≈“¬·Ààß∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‡§’¬ß°—π
Õ“®¥”‡π‘π°‘®°“√√à«¡°—π„π°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–À√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ‚¥¬
·µàßµ—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·Ààß„¥·ÀàßÀπ÷Ëß Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π
(๒)„πในสาขาวิ
ยาศาสตร์
วกรรมศาสตร์
´÷ซึßË่ง¡’มี§คุณ
≥
ÿ สมบั
¡∫—ตµิตµ‘ าม
“¡ (Ú)
“¢“«‘™ช“«‘าวิ∑ท¬“»“
µ√åÀห√◊รืÕอสาขาวิ
“¢“«‘™ช“«‘าวิ»ศ«°√√¡»“
µ√å
¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–À√◊Õ°”®—¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ√à«¡°—π°Á‰¥â
‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–À√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß ·≈–«√√§ “¡ Õ“®·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈
¿“¬πÕ°´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ß°≈à“«°Á‰¥â
¢âÕ ¯ „π°“√‡°Á ∫ ·≈–À√◊ Õ °”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¿“¬„π
สถานบริ
∂“π∫√‘ก°ารการสาธารณสุ
“√°“√ “∏“√≥ข ÿ ¢ซึ´÷่งË ßมิ¡‘ใช่„ส™àถานพยาบาลของทางราชการและสถาน
∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–
พยาบาลสั
ต ว์ ข องทางราชการหรื
อ ภายในห้
อ งปฏิÕบßªØ‘
ั ติ ก∫ารเชื
้ อ อั นÈÕตรายของ
∂“πæ¬“∫“≈
—µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊
Õ¿“¬„πÀâ
—µ‘°“√‡™◊
Õ—πµ√“¬
เอกชน ให้ผู้ป„Àâ
ระกอบกิ
จการสถานบริ
อผู้ประกอบกิ
¢Õß‡Õ°™π
ºŸâ ª √–°Õ∫°‘
® °“√การการสาธารณสุ
∂“π∫√‘ ° “√°“√ขหรื“∏“√≥
ÿ ¢ จÀ√◊การÕ
บัติก®ารเชื
ตราย
ควบคุ
แลให้ผ§«∫§ÿ
ู้ดำ�เนิน¡การสถานบริ
การการ
ºŸห้âªองปฏิ
√–°Õ∫°‘
°“√Àâ้ออัÕนßªØ‘
∫—µ‘°“√‡™◊
ÈÕÕ—มπดูµ√“¬
¥Ÿ·≈„ÀâºŸâ¥”‡π‘
π°“√
สาธารณสุ
ข หรื อ ผู้“∏“√≥
ดำ � เนิ นการห้
อ งปฏิ
ั ติ กπารเชื
ตรายจั
ให้ มÈÕี เÕ—จ้πา หน้
า ที่
∂“π∫√‘°“√°“√
ÿ¢ À√◊
ÕºŸâ¥บ”‡π‘
°“√Àâ้ อ อัÕนßªØ‘
∫—µ‘°ด“√‡™◊
µ√“¬
อกำ�จัดมูล∫ฝอยติ
ดเชื้อÕตามข้
วรรคหนึ
(๑)
®—รับ¥ผิ„Àâด¡ชอบในการเก็
’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫บº‘และหรื
¥™Õ∫„π°“√‡°Á
·≈–À√◊
°”®—¥อ¡Ÿ≈๗ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÈÕ่งµ“¡
อ (๓)Ëß (Ò)
และดำ
บและหรืπอกำ°“√‡°Á
�จัดมู∫ล·≈–À√◊
ฝอยติÕด°”®—
เชื้อ¥ที¡Ÿ่เกิ≈ΩÕ¬
ดขึ้น
¢â(๒)
Õ ˜หรื
«√√§Àπ÷
(Ú)�เนิÀ√◊นÕการเก็
(Û) ·≈–¥”‡π‘
ป็นÈÕไปตามหลั
และเงื่อ°นไขที
่กำ�·หนดไว้
ในหมวด
๒ และหมวด
µ‘ให้¥เ‡™◊
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„Àâก‡เกณฑ์
ªìπ‰ªµ“¡À≈—
‡°≥±å
≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’
Ë°”Àπ¥‰«â
„πÀ¡«¥ Ú๔
แห่งกฎกระทรวงนี
้
·≈–À¡«¥
Ù ·Ààß°Æ°√–∑√«ßπ’
È
¢âÕ ˘ „π°“√‡°Á ∫ ¢π ·≈–À√◊ Õ °”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¢Õß
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈
—µ«å¢Õß∑“ß√“™°“√ „Àâ√“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√
à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¿“°“™“¥‰∑¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë®—¥µ—Èß ∂“πæ¬“∫“≈
¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊ Õ ∂“πæ¬“∫“≈ — µ «å ¢ Õß∑“ß√“™°“√ ·≈â « ·µà ° √≥’
§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊ÕºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß
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√“™°“√À√◊อÕผูºŸ้ดâ¥ำ�เนิ”‡π‘นการสถานพยาบาลสั
π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈
«å¢Õß∑“ß√“™°“√π—
ราชการหรื
ตว์ข—µองทางราชการนั
้นแต่งÈตัπ้งเจ้·µà
าหน้ßµ—าทีÈß่
“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á
∫ อกำ¢π�จัด·≈–À√◊
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕµ“¡
รั‡®âบ“ผิÀπâ
ดชอบในการเก็
บ ขน และหรื
มูลฝอยติÕด°”®—
เชื้อ¥ตามข้
อ ๗ ¥วรรคสอง
¢âÕ ˜ «√√§
Õß «√√§
π°“√‡°Á
·≈–À√◊
วรรคสาม
และวรรคสี
่ ดำ�เนิ“¡·≈–«√√§
นการเก็บ ขน’Ë ¥”‡π‘
และหรื
อกำ�จัด∫มูล¢πฝอยติ
ดเชื้อÕให้°”®—
เป็น¥
ไปตามหลั
่อนไขที่กำ�°หนดในหมวด
หมวดË°”Àπ¥„πÀ¡«¥
๓ และหมวด Ú๔
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥กเกณฑ์
‡™◊ÈÕ„Àâแ‡ªìละเงื
π‰ªµ“¡À≈—
‡°≥±å ·≈–‡ß◊๒ËÕπ‰¢∑’
แห่
งกฎกระทรวงนี
้ Ù ·Ààß°Æ°√–∑√«ßπ’È
À¡«¥
Û ·≈–À¡«¥
„π°“√‡°Á∫ °“√¢π ·≈–À√◊Õ°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ë ß √“™°“√ à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ¡Õ∫„Àâ ¥”‡π‘ π °“√°”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¿“¬„µâ
°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ Ò¯ «√√§ Õß ·≈–
¢Õß∫ÿ§ค§≈´÷
“æπ—
°ß“π∑â
Õß∂‘อËπงถิ่ „Àâ
π°‘น®กิ°“√√—
ของบุ
คลซึËß่ ง‰¥âได้√ร—∫ั บ„∫Õπÿ
ใบอนุ≠ญ“µ®“°‡®â
าตจากเจ้
า พนั
ก งานท้
น ให้¥”‡π‘
ดำ � เนิ
จ การ∫
รั∑”°“√‡°Á
บทำ�การเก็
และกำ¥�จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ
โดยทำ�เป็πน∏ÿ√ธุ°‘รกิ®จÀ√◊หรืÕอ‚¥¬‰¥â
โดยได้√ร—ับ∫
∫ บ¢πขน·≈–°”®—
¥‡™◊ดเชืÈÕ ้อ‚¥¬∑”‡ªì
ประโยชน์
ดค่¥า§àบริ“ ∫√‘
การตามมาตรา
าชการส่
วน
ª√–‚¬™πåตµอบแทนด้
Õ∫·∑π¥âวยการคิ
« ¬°“√§‘
° “√µ“¡¡“µ√“๑๙ Ò˘ให้ร„Àâ
√ “™°“√
ท้àอ«π∑â
งถิ่นÕหรื
งถิ่น Õแล้
กรณี
ดูแลให้¡บ¥Ÿุค·คลดั
าว
ß∂‘อËπเจ้À√◊าพนั
Õ‡®âก“งานท้
æπ—°อß“π∑â
ß∂‘Ëπวแต่·≈â
«·µà°ควบคุ
√≥’ ม§«∫§ÿ
≈„Àâ∫งกล่
ÿ§§≈
จั¥—ดß°≈à
ให้ม“«ีเจ้®—าหน้
ับผิ“ด∑’ชอบตามข้
อ ๗ วรรคหนึ
(๑) Ëß(๒)(Ò) หรื(Ú)อ À√◊
(๓)Õ
¥„Àâาที¡’‡่ผ®âู้ร“Àπâ
ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡¢â
Õ ˜ ่ง«√√§Àπ÷
และดำ
�เนินการเก็πบ°“√‡°Á
ขน ∫และหรื
กำ�จัดมูÕล°”®—
ฝอยติ¥¡Ÿดเชื≈ΩÕ¬µ‘
อ้ ให้เป็¥น‡™◊ไปตามหลั
เกณฑ์
(Û) ·≈–¥”‡π‘
¢π อ·≈–À√◊
ÈÕ„Àâ‡ªìπก‰ªµ“¡
และเงื
่อนไขตามที
หนดในหมวด
๒ หมวด Ú๓À¡«¥
และหมวด
๔ แห่Ùง
À≈—°‡°≥±å
·≈–‡ß◊่กËÕำ�π‰¢µ“¡∑’
Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥
Û ·≈–À¡«¥
กฎกระทรวงนี
้ È
·Ààß°Æ°√–∑√«ßπ’
„π°“√¡Õ∫„Àâบ∫ุคÿ§คลใดดำ
§≈„¥ �¥”‡π‘
π°“√°”®—
≈ΩÕ¬µ‘
À√◊อÕ
ในการมอบให้
เนินการกำ
�จัดมู¥ล¡Ÿฝอยติ
ดเชื¥้อ‡™◊ÈÕหรื
°“√ÕÕ°„∫Õπÿญ≠าตให้
“µ„Àâบุค∫คลใดดำ
ÿ§§≈„¥¥”‡π‘
®°“√√—
∑”°“√‡°Á
¢π ·≈–À√◊
การออกใบอนุ
�เนินกิπจ°‘การรั
บทำ�∫การเก็
บ ขน∫ และหรื
อกำ�จัดÕ
มู°”®—
ลฝอยติ
ดเชือ้ ให้¥‡™◊ราชการส่
วนท้องถิ«à น่π∑âกำ�Õหนดระยะเวลาและเส้
นทางขน ตลอดจน
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
ÕÈ „Àâ√“™°“√
ß∂‘πË °”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈–‡
πâ ∑“ß¢π
เงืµ≈Õ¥®π‡ß◊
่อนไขหรือÕË ข้π‰¢À√◊
อปฏิบัตÕิอ¢âื่นÕๆªØ‘เพื∫่อµ— ปฏิ
้ ให้บุคคล È
Õ‘ π◊Ë บÊัต‡æ◊ิกÕË ารให้
ªØ‘∫เป็µ— น°‘ ไปตามกฎกระทรวงนี
“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’
ดั„Àâง∫กล่ÿ§§≈¥—
าวถือßปฏิ
ัติไÕว้ªØ‘
ด้ว∫ย—µ‘‰«â¥â«¬
°≈à“บ«∂◊
๑๐ ∫ÿบุ§ค§≈´÷
คลซึËß่ง√“™°“√
ราชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น¡Õ∫„Àâ
มอบให้¥ด”‡π‘
ำ�เนิπน°“√°”®—
การกำ�จั¥ด
¢âข้Õอ Ò
ฝอยติด¥เชื‡™◊้อÕÈ ภายใต้
๑๘
¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
¿“¬„µâก°ารควบคุ
“√§«∫§ÿม¡ดู¥Ÿแ·ลของราชการส่
≈¢Õß√“™°“√ ว«à นท้
π∑âอÕงถิß∂‘่นπË ตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“ Ò¯
วรรคสอง
ได้√ร—∫ับ„∫Õπÿ
ใบอนุ≠ญ“µ®“°‡®â
าตจากเจ้“าæπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิËπ่นให้„Àâด¥ำ�”‡π‘
เนินπ
«√√§
Õß และบุ
·≈–∫ÿค§คลซึ
§≈´÷่Ëßง‰¥â
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การรั∫บ∑”°“√‡°Á
ทำ�การเก็∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชื้ÕÈอ ‚¥¬∑”‡ªì
โดยทำ�เป็πน∏ÿธุ√ร°‘กิ®จÀ√◊
หรืÕอ‚¥¬‰¥â
โดยได้√ร∫—ับª√–‚¬™πå
ประโยชน์
°‘กิ®จ°“√√—
ตอบแทนด้ว«ยการคิ
แต่«ก·µà
รณี°√≥’
มีหน้¡’าÀทีπâ่ควบ
µÕ∫·∑π¥â
¬°“√§‘ด¥ค่§àาบริ
“∫√‘การ°“√ตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“๑๙Ò˘แล้ว·≈â
“∑’Ë
คุมดูแ¡ลการปฏิ
บัติง∫านของเจ้
าหน้“าÀπâ
ที่รับ“∑’ผิ√Ë ด∫— ชอบในการเก็
บ ∫การขน
§«∫§ÿ
¥Ÿ·≈°“√ªØ‘
µ— ß‘ “π¢Õß‡®â
º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á
°“√¢π และหรื
·≈–À√◊Õอ
การกำ�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ ·≈–¥”‡π‘
และดำ�เนิπน°“√‡°Á
การเก็∫บ ¢π
ขน และหรื
�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
°“√°”®—
·≈–À√◊อÕกำ°”®—
µ‘ติ¥ดเชื‡™◊้อÈÕให้„Àâเป็‡ªìนπไปตามหลั
‰ªµ“¡À≈—ก°เกณฑ์
‡°≥±åและเงื
·≈–‡ß◊่อนไขที
ËÕπ‰¢∑’่กำ�Ë°หนดในหมวด
”Àπ¥„πÀ¡«¥๒Ú หมวด
À¡«¥ Û๓
และหมวด ๔Ù ·Àà
แห่งßกฎกระทรวงนี
·≈–À¡«¥
°Æ°√–∑√«ßπ’้ È
¢âÕ ÒÒ „ÀâºŸâ¥”‡π‘π°“√ ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ºŸâ¥”‡π‘π
°“√ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬ ·≈–‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ¡’Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡
¥Ÿ·≈‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á∫ °“√¢π ·≈–À√◊Õ°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘ติ¥ด‡™◊
·≈–¥”‡π‘
เชืÈÕ้อ¢Õßµπ
ของตน และดำ
�เนิπน°“√‡°Á
การเก็∫บ ¢π
ขน ·≈–°”®—
และกำ�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ„Àâ
ให้‡เªìป็πน‰ª
ไป
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥ Ú À¡«¥ Û ·≈–À¡«¥ Ù
·Ààß°Æ°√–∑√«ßπ’È

À¡«¥ Ú
°“√‡°Á∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
---------------------------¢âÕ ÒÚ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¢âÕ ÒÙ „Àâ‡°Á∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„π
¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ¥—ßπ’È
(Ò) ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕª√–‡¿∑«— ¥ÿ¢Õß¡’§¡ „Àâ‡°Á∫∫√√®ÿ„π
ภาชนะสำ�”À√—
หรับ∫บรรจุ
¿“™π–
∫√√®ÿม¡ูลŸ≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕที∑’่มË¡ีค’§ุณÿ≥ลั≈—ก°ษณะตามข้
…≥–µ“¡¢âอ Õ๑๓ÒÛ(๑)(Ò)
(Ú) ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕÕ◊Ëπ´÷Ëß¡‘„™àª√–‡¿∑«— ¥ÿ¢Õß¡’§¡ „Àâ‡°Á∫
∫√√®ÿ„π¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡’§ÿ≥≈—°…≥–µ“¡¢âÕ ÒÛ (Ú)
¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß„™â‡æ’¬ß
§√—Èß‡¥’¬«·≈–µâÕß∑”≈“¬æ√âÕ¡°—∫°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕπ—Èπ
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢âÕ ÒÛ ¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡¢âÕ ๑๒
12 µâÕß¡’
§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡ªìπ°≈àÕßÀ√◊Õ∂—ß µâÕß
∑”¥â«¬«— ¥ÿ∑’Ë·¢Áß·√ß ∑π∑“πµàÕ°“√·∑ß∑–≈ÿ·≈–°“√°—¥°√àÕπ¢Õß “√‡§¡’
‡™àπ æ≈“ µ‘°·¢ÁßÀ√◊Õ‚≈À– ¡’Ω“ªî¥¡‘¥™‘¥ ·≈–ªÑÕß°—π°“√√—Ë«‰À≈¢Õß
¢Õß‡À≈«¿“¬„π‰¥â ·≈– “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰¥â –¥«°‚¥¬ºŸâ¢π¬â“¬‰¡à¡’°“√
—¡º— °—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
(Ú) ¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡ªìπ∂ÿß µâÕß∑”®“°
æ≈“ µ‘ก°หรื
À√◊อÕวั«—สดุ¥ÿÕอ◊Ëπื่น∑’ทีË¡่ม’§ีค«“¡‡Àπ’
“√‡§¡’·แ≈–
พลาสติ
วามเหนี¬ย«‰¡à
ว ไม่©ฉ’°ีก¢“¥ßà
ขาดง่“า¬ย ∑π∑“πµà
ทนทานต่Õอสารเคมี
ละ
°“√√—∫πÈ”Àπ—° °—ππÈ”‰¥â ‰¡à√—Ë«´÷¡·≈–‰¡à¥Ÿ¥´÷¡
¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß¡’ ’·¥ß
และมี¢ขÕâ ้อ§«“¡
ความสี¥’ ด”∑’
ำ�ที¡Ë ่ม¢’ ีขπ“¥
นาดสามารถอ่
นได้™ช¥—ัด‡®π«à
เจนว่า“ ç¡Ÿ
“มู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÕÈ ้อé”
∑÷ทึ∫บ·แสงß ·≈–¡’
“¡“√∂Õà“าπ‰¥â
Õ¬Ÿà¿“¬„µâ√ŸªÀ—«°–‚À≈°‰¢«â §Ÿà°—∫µ√“À√◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â√–À«à“ßª√–‡∑»
µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–
µâÕß¡’¢âÕ§«“¡«à“ çÀâ“¡π”°≈—∫¡“„™âÕ’°é ·≈– çÀâ“¡‡ªî¥é „π°√≥’∑’Ë ∂“π
∫√‘ ° “√°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ¡‘ ‰ ¥â ¥”‡π‘ π °“√°”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¥â « ¬µπ‡Õß
∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢¥—ß°≈à“«®–µâÕß√–∫ÿ™◊ËÕ¢Õßµπ‰«â∑’Ë¿“™π–∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ·≈–„π°√≥’∑’Ë¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕπ—Èπ„™â
”À√—∫‡°Á∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«â‡æ◊ËÕ√Õ°“√¢π‰ª°”®—¥‡°‘π°«à“‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π
∑’Ë‡°‘¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕπ—Èπ „Àâ√–∫ÿ«—π∑’Ë∑’Ë‡°‘¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¥—ß°≈à“«‰«â∑’Ë
¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¥â«¬
¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’‰¥âÀ≈“¬
¢π“¥µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√‡°Á∫ °“√¢π ·≈–°“√°”®—¥ ·µà„π°√≥’∑’Ë
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡ÀÁπ ¡§«√ ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√‡°Á∫ °“√¢π ·≈–
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พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
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°“√°”®—¥ ®–°”Àπ¥¢π“¥¢Õß¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ”À√—∫„™â
„π
∂“π∫√‘ก°ารการสาธารณสุ
“√°“√ “∏“√≥ขใดหรื
ÿ¢„¥ อสำÀ√◊
”À√—
∫„™â
„πÀâบÕัตßªØ‘
ในสถานบริ
�หรัÕบใช้
ในห้
องปฏิ
ิการเชื∫—µ้ออั‘°น“√‡™◊
ตรายÈÕ
Õ—ใดก็
πµ√“¬„¥°Á
‰¥â
ได้
¢âÕ ÒÙ °“√‡°Á∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„π¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ ÒÚ Õ“®®–®—¥„Àâ¡’¿“™π–√Õß√—∫¿“™π–∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ°Á‰¥â ‚¥¬¿“™π–√Õß√—∫π—Èπ®–µâÕß∑”¥â«¬«— ¥ÿ∑’Ë·¢Áß·√ß
∑π∑“πµàÕ “√‡§¡’ ‰¡à√«—Ë ´÷¡ ∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥âß“à ¬ ·≈–µâÕß¡’Ω“ªî¥‡ªî¥¡‘¥™‘¥
เว้‡«âนπแต่
งทีË¡่ ม’°ี ก“√ªÑ
ารป้Õอß°—
งกัπน สั—µต«åว์∑ท’Ë‡ี่ªìเป็πนæ“À–π”‚√§
พาหะนำ � โรคและจำ
� เป็ นπต้µâอÕงใช้
·µàใ„นห้
πÀâÕอß∑’
·≈–®”‡ªì
ß„™âงßาน
“π
ตลอดเวลา
µ≈Õ¥‡«≈“ จะไม่
®–‰¡àม¡ีฝ’Ωาปิ
“ªîด¥เปิ‡ªîด¥ก็°Áไ‰ด้¥â
ภาชนะรองรั
หลายครัÈß ้ง·µà
แต่µตâÕ้อß¥Ÿ
งดูแ·ล≈
¿“™π–√Õß√—บ∫ตามวรรคหนึ
µ“¡«√√§Àπ÷่งËß „Àâให้„™âใ‰ช้¥âไÀด้≈“¬§√—
รั√—ก°ษาให้
…“„Àâสะอาดอยู
–Õ“¥Õ¬Ÿà‡่เสมอ
¡Õ
ข้¢âอÕ Òı
๑๕ °“√‡°Á
การเก็∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ µâต้Õอß¥”‡π‘
งดำ�เนิπน°“√¥—
การดัßµàงต่Õอ‰ªπ’
ไปนีÈ ้
(๑)
(Ò) µâต้อÕงเก็
ß‡°Áบ∫มู¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÕÈ ตรงแหล่
µ√ß·À≈àงßเกิ‡°‘ด¥มู¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÕÈนัπ—้นπÈ และ
·≈–
ต้µâอÕงเก็
บบรรจุ
มูลฝอยติ
ดเชื้อ¥ตามที
่กำ�หนดในข้
อ ๑๒ Õโดยไม่
ß‡°Áบ∫ลงในภาชนะสำ
≈ß„π¿“™π–�หรั”À√—
∫∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕµ“¡∑’
Ë°”Àπ¥„π¢â
ÒÚ
ปนกั
บมูªลπ°—
ฝอยอื
และในกรณี
ทไ่ี ม่สามารถเก็
�หรับบรรจุมลู ”À√—
ฝอย∫
‚¥¬‰¡à
∫¡Ÿน่ ≈ΩÕ¬Õ◊
Ëπ ·≈–„π°√≥’
∑’Ë‰¡àบลงในภาชนะสำ
“¡“√∂‡°Á∫≈ß„π¿“™π–
ติ∫√√®ÿ
ดเชื้อ¡ได้
โดยทั¥นที‡™◊ทÈÕี่เ‰¥â
กิด‚¥¬∑—
มูลฝอยติ
จะต้¥อ‡™◊งเก็
มูลฝอยติ
นั้น
Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
π∑’∑ด’Ë‡°‘เชื¥้อ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ บ®–µâ
Õß‡°Á∫ด¡Ÿเชื≈้อΩÕ¬
ลงในภาชนะสำ
�หรับบรรจุ”À√—
มูล∫ฝอยติ
้อโดยเร็¥‡™◊วทีÈÕ่ส‚¥¬‡√Á
ุดเมื่อ«มี∑’โË อกาสที
µ‘¥‡™◊ÈÕπ—Èπ≈ß„π¿“™π–
∫√√®ÿด¡เชืŸ≈ΩÕ¬µ‘
ÿ¥ ‡¡◊ËÕ่ส¡’ามารถ
‚Õ°“
จะทำ
�ได้
∑’Ë “¡“√∂®–∑”‰¥â
(Ú) µâÕß∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¡à‡°‘π “¡„π ’Ë à«π¢Õß§«“¡®ÿ
¢Õß¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ ÒÚ (Ò) ·≈â«
ªî¥Ω“„Àâ·πàπ À√◊Õ‰¡à‡°‘π Õß„π “¡ à«π¢Õß§«“¡®ÿ¢Õß¿“™π– ”À√—∫
∫√√®ÿ¡≈Ÿ ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π¢âÕ ÒÚ (Ú) ·≈â«ºŸ°¡—¥ª“°∂ÿß¥â«¬‡™◊Õ°
À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ„Àâ·πàπ
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§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
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(Û) °√≥’ ° “√‡°Á ∫ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¿“¬„π ∂“π∫√‘ ° “√°“√
“∏“√≥ ขÿ¢หรื
À√◊Õอ¿“¬„πÀâ
“≥¡“° หากยั
À“°¬—งß
สาธารณสุ
ภายในห้ÕอßªØ‘
งปฏิ∫บ—µัต‘°ิก“√‡™◊
ารเชืÈÕ้อÕ—อัπนµ√“¬
ตรายที∑’่มË¡ีป’ªริ√‘ม¡าณมาก
‰¡à‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕπ—ÈπÕÕ°‰ª∑—π∑’ ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’∑’Ë
หรืÕอ¡ÿมุ¡มÀπ÷
หนึËß่ง¢ÕßÀâ
ของห้Õอßงสำ�”À√—
หรับ∫เป็‡ªìนπที∑’่รË√วมภาชนะที
À√◊
«¡¿“™π–∑’่ไË‰ด้¥âบ∫รรจุ
√√®ÿม¡ูลŸ≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕแล้
·≈âว«
‡æ◊ËÕ√Õ°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰ª‡°Á∫°—°„π∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ·µàÀâ“¡‡°Á∫‰«â
‡°‘πÀπ÷Ëß«—π
(Ù) ®—¥„Àâ¡’∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡’≈—°…≥–µ“¡¢âÕ Òˆ
เพื
รอการขนไปกำ�จั¥ด ·≈–µâ
และต้Õอß∑”§«“¡
งทำ�ความสะอาดและฆ่
รวม
‡æ◊ËÕ่อ√Õ°“√¢π‰ª°”®—
–Õ“¥ ·≈–¶àา“เชื‡™◊้อÈÕโรคในที
‚√§„π∑’่พËæั—°ก√«¡
มู¡Ÿ≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้ออย่
ครัÈß้ง
Õ¬àา“งน้
ßπâอÕยสั
¬ ป—ªดาห์
¥“Àåล≈ะหนึ
–Àπ÷่Ëßง§√—
¢âÕ Òˆ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¢âÕ Ò˘ „π°“√‡°Á∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ®–µâÕß
®—¥„Àâ¡’∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡ªìπÀâÕßÀ√◊Õ‡ªìπÕ“§“√‡©æ“–·¬°®“°
Õ“§“√Õ◊Ëπ‚¥¬¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È ”À√—∫„™â‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ‡æ◊ËÕ√Õ°“√¢π‰ª°”®—¥
(Ò) ¡’≈—°…≥–‰¡à·æ√à‡™◊ÈÕ ·≈–Õ¬Ÿà„π∑’Ë∑’Ë –¥«°µàÕ°“√¢π
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰ª°”®—¥
(Ú) ¡’ ¢ π“¥°«â “ ß‡æ’ ¬ ßæÕ∑’Ë ® –‡°Á ∫ °— ° ¿“™π–∫√√®ÿ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ Õß«—π
(Û) æ◊Èπ·≈–ºπ—ßµâÕß‡√’¬∫ ∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥âßà“¬
(๔) ¡’มี√ร“ßางหรื
�บัด¥น้πÈำ�”‡เสี’¬ย
(Ù)
À√◊อÕท่∑àอÕระบายน้
√–∫“¬πÈำ�”ทิ∑‘Èß้งเชื‡™◊่อËÕมต่
¡µàอÕกั°—บ∫ระบบบำ
√–∫∫∫”∫—
(ı) ¡’≈—°…≥–‚ª√àß ‰¡àÕ—∫™◊Èπ
(ˆ) ¡’°“√ªÑÕß°—π —µ«å·¡≈ß‡¢â“‰ª ¡’ª√–µŸ°«â“ßæÕ ¡§«√µ“¡
¢π“¥¢ÕßÀâ
–¥«°µàÕอ°“√ªØ‘
À√◊อÕ
ขนาดของห้อÕงß À√◊
หรืÕอÕ“§“√‡æ◊
อาคารเพืÕË่อสะดวกต่
การปฏิ∫บµ— ัตß‘ ิง“π
าน ·≈–ªî
และปิ¥ด¥âด้«ว¬°ÿ
ยกุ≠ญ·®
แจหรื
ªî¥¥â«¬«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’∫Ë §ÿ §≈∑—«Ë ‰ª‰¡à “¡“√∂∑’®Ë –‡¢â“‰ª‰¥â
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(˜) ¡’¢âÕ§«“¡‡ªìπ§”‡µ◊Õπ∑’Ë¡’¢π“¥ “¡“√∂‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π«à“
ç∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé ‰«â∑’ËÀπâ“ÀâÕßÀ√◊ÕÀπâ“Õ“§“√
(¯) ¡’≈“π ”À√—∫≈â“ß√∂‡¢ÁπÕ¬Ÿà„°≈â∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
·≈–≈“ππ—ÈπµâÕß¡’√“ßÀ√◊Õ∑àÕ√«∫√«¡πÈ”‡ ’¬®“°°“√≈â“ß√∂‡¢Áπ‡¢â“ Ÿà√–∫∫
∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬
„π°√≥’∑’Ë‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«â‡°‘π ˜ «—π ∑’Ëæ—°
√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß “¡“√∂§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„ÀâÕ¬Ÿà∑’Ë Ò
Õß»“‡´≈‡´’¬ À√◊ÕµË”°«à“π—Èπ‰¥â
¢âÕ Ò˜ °“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰ª‡°Á∫°—°
„π∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡æ◊ËÕ√Õ°“√¢π‰ª°”®—¥µ“¡¢âÕ Òˆ µâÕß¥”‡π‘π
°“√„Àâ∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– ¥—ßπ’È
(Ò) µâÕß¡’ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ‚¥¬
∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«µâÕßºà“π°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÈÕÀ√◊Õ
Õ— π µ√“¬∑’Ë Õ “®‡°‘ ¥ ®“°¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µ“¡À≈— ° Ÿ µ √·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ú) ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πµâÕß «¡Õÿª°√≥åªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬ à«π∫ÿ§§≈
‰¥â·°à ∂ÿß¡◊Õ¬“ßÀπ“ ºâ“°—π‡ªóôÕπ ºâ“ªî¥ª“° ªî¥®¡Ÿ° ·≈–√Õß‡∑â“æ◊Èπ¬“ß
Àÿâ¡·¢âß µ≈Õ¥‡«≈“∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–∂â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π √à“ß°“¬À√◊Õ à«π
„¥ à«πÀπ÷Ëß‰ª —¡º— °—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ „ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πµâÕß∑”§«“¡ –Õ“¥
√à“ß°“¬À√◊Õ à«π∑’ËÕ“® —¡º— ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬∑—π∑’
(Û)
µ“¡µ“√“ß‡«≈“∑’
Ë°”Àπ¥
·µàจ¡�ำ เป็’‡Àµÿ
(๓) µâต้Õอß°√–∑”∑ÿ
งกระทำ�ทุก°วั«—นπตามตารางเวลาที
ก่ �ำ หนด
เว้นแต่‡«âมπเี หตุ
น
®”‡ªìπ (๔) ต้ อ งเคลื่ อ นย้ า ยโดยใช้ ร ถเข็ น สำ � หรั บ เคลื่ อ นย้ า ยภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติ
ที่มีลัËกÕษณะตามที
่กำ�√หนดในข้
อ ∫๑๘
นแต่
มูลฝอย
(Ù) ดเชืµâÕ้อß‡§≈◊
π¬â“¬‚¥¬„™â
∂‡¢Áπ ”À√—
‡§≈◊ËÕเว้π¬â
“¬¿“™π–
ติดเชื้อ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡’≈—°…≥–µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ Ò¯ ‡«âπ·µà¡Ÿ≈ΩÕ¬
∫√√®ÿ
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µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¡’ª√‘¡“≥πâÕ¬∑’Ë‰¡à®”‡ªìπµâÕß„™â√∂‡¢Áπ®–‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‚¥¬
ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡ (Ò) °Á‰¥â
(ı) µâ Õ ß¡’ ‡ â π ∑“ß‡§≈◊Ë Õ π¬â “ ¬∑’Ë · πà π Õπ ·≈–„π√–À«à “ ß
°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰ª∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Àâ“¡·«–À√◊ÕÀ¬ÿ¥æ—° ≥ ∑’Ë„¥
(ˆ) µâ Õ ß°√–∑”‚¥¬√–¡— ¥ √–«— ß Àâ “ ¡‚¬π À√◊ Õ ≈“°¿“™π–
”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
(˜)
À√◊อÕภาชนะบรรจุ
¿“™π–∫√√®ÿม¡ูŸ≈ลΩÕ¬
(๗) °√≥’
กรณี∑ท’Ë¡ี่ม’¡ีมŸ≈ูลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อµ°À≈à
ตกหล่πนหรื
ฝอย
แตกระหว่“าß∑“ß
งทางห้Àâา“มหยิ
หยิ∫บ¥âด้«ว¬ย
µ‘ติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ·µ°√–À«à
¡À¬‘บ∫ด้¥âว«ยมื
¬¡◊อÕเปล่
‡ª≈àา“ ต้µâอÕงใช้
ß„™âค§ีม’¡คี§’บ∫หรื
À√◊ÕอÀ¬‘
ยางหนา À“°‡ªì
หากเป็πน¢Õß‡À≈«„Àâ
ของเหลวให้´ซ—∫ับ¥âด้«ว¬°√–¥“…
ยกระดาษแล้
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชืÈÕ้อ
∂ÿถุßง¡◊มืÕอ¬“ßÀπ“
·≈âว«เก็
‡°Á∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
หรืÕอ°√–¥“…π—
กระดาษนัÈπ้น„π¿“™π–
ในภาชนะสำ”À√—
�หรั∫บ∫√√®ÿ
บรรจุ¡มŸ≈ูลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชืÈÕ้อ„∫„À¡à
ใบใหม่ ·≈â
แล้«ว∑”§«“¡
ทำ�ความ
À√◊
สะอาดด้
ยน้”ำ�¬“¶à
ยาฆ่“า‡™◊เชืÈÕ้อ∑’ทีË∫่บ√‘ริ‡เ«≥æ◊
วณพืÈπ้นπ—นัÈπ้นก่°àอÕนเช็
–Õ“¥¥â«ว¬πÈ
π‡™Áด¥ถู∂Ÿตµามปกติ
“¡ª°µ‘
(๘) µâต้Õอß∑”§«“¡
งทำ�ความสะอาดและฆ่
(¯)
–Õ“¥ ·≈–¶àา“เชื‡™◊้อÈÕรถเข็
√∂‡¢Áนπและอุ
·≈–Õÿปªกรณ์
°√≥åใ„นการ
π°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ßπâÕ¬«—π≈–§√—Èß ·≈–Àâ“¡π”√∂‡¢Áπ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰ª„™â„π
°‘®°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
¢âÕ Ò¯ √∂‡¢Áπ ”À√—∫‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’≈—°…≥–·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢ดั¥—งßนีπ’้ È
(Ò) ∑”¥â«¬«— ¥ÿ∑’Ë∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥âßà“¬ ‰¡à¡’·ßà¡ÿ¡Õ—π®–‡ªìπ
·À≈àßÀ¡—°À¡¡¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§ ·≈– “¡“√∂∑”§«“¡ –Õ“¥¥â«¬πÈ”‰¥â
(Ú)
¡≈Ÿ ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÕÈ ด·≈â
(๒) ¡’มีæพπ◊È ื้น·≈–ºπ—
และผนัßง∑÷ทึ∫บ‡¡◊ÕË ®—เมื¥่อ«“ß¿“™π–∫√√®ÿ
จัดวางภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติ
เชื«้อ
µâแล้Õßªî
·πàπแน่‡æ◊นËÕเพืªÑ่Õอß°—
“‰ªาไป
วต้¥อΩ“„Àâ
งปิดฝาให้
ป้อπงกั—µน«åสั·ต≈–·¡≈ß‡¢â
ว์และแมลงเข้
(Û) ¡’¢âÕ§«“¡ ’·¥ß∑’Ë¡’¢π“¥ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ™—¥‡®πÕ¬à“ß
πâÕ¬ Õß¥â“π«à“ ç√∂‡¢Áπ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Àâ“¡π”‰ª„™â„π°‘®°“√Õ◊Ëπé
(Ù) µâÕß¡’Õÿª°√≥åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫„™â‡°Á∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë
µ°À≈à π √–À«à “ ß°“√‡§≈◊Ë Õ π¬â “ ¬ ·≈–Õÿ ª °√≥å À √◊ Õ ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ”À√— ∫ „™â
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–Õ“¥·≈–¶à“า‡™◊เชืÕÈ ้อ∫√‘บริ‡«≥∑’
π µ≈Õ¥‡«≈“∑’
∑Ë ”°“√
ทำ∑”§«“¡
�ความสะอาดและฆ่
เวณที¡Ë ่ม≈Ÿ ูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ¥‡™◊ดเชืÕÈ µ°À≈à
้อตกหล่
น ตลอดเวลาที
่ทำ�
‡§≈◊ËÕπ¬â่อ“นย้
¬¿“™π–∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÈÕดเชื้อ
การเคลื
ายภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติ
¢âข้Õอ Ò˘
∂“π∫√‘°ก“√°“√
“∏“√≥ ÿ¢ข¥—ดัßงµàต่Õอ‰ªπ’
®–‰¡àจัด®—¥ให้„Àâมี¡ท’ี่
๑๙ สถานบริ
ารการสาธารณสุ
ไปนีÈ ้จะไม่
∑’พัËæกรวมมู
—°√«¡¡Ÿลฝอยติ
≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕµ“¡¢â
Õ Òˆ
âÕß®—มีบ¥ริ„Àâเวณที
¡’∫√‘่พ‡«≥∑’
Ëæ—°
ดเชื¥้อ‡™◊ตามข้
อ ๑๖
ก็ได้ °Áแต่‰¥âต้อ·µà
งจัดµให้
ักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติ
เชื้อไว้¥เ‡™◊ป็นÈÕ‰«â
การเฉพาะ
¿“™π–∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ดΩÕ¬µ‘
‡ªìπ°“√‡©æ“–
(Ò) ∂“πæ¬“∫“≈ª√–‡¿∑∑’Ë‰¡à√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π
(Ú) ∂“πæ¬“∫“≈ —µ«åª√–‡¿∑∑’Ë‰¡à¡’∑’Ëæ—° —µ«åªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π
À√◊ Õ ª√–‡¿∑∑’Ë ¡’ ∑’Ë æ— ° — µ «å ªÉ « ¬‰«â §â “ ß§◊ π µ“¡™π‘ ¥ ·≈–®”π«π‰¡à ‡ °‘ π ∑’Ë
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) ∂“π∑’Ë∑’ËÕ“®¡’¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
∫√‘‡«≥∑’Ëæ—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¡’
≈—°…≥–µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Û
°“√¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
---------------------------๒๐ √“™°“√
ราชการส่
ว นท้
่น   รวมทั
้ง บุ คßË √“™°“√
คลซึ่ง ราชการส่
¢âข้Õอ Ú
«à π∑â
Õß∂‘องถิ
πË √«¡∑—
ßÈ ∫ÿ§§≈´÷
«à π∑âÕß∂‘วπË น
ท้องถิ่น¥มอบให้
ดำ�เนินการกำ
�จัดมูล¥ฝอยติ
ดเชื้อ°ภายใต้
การควบคุ
มดูแลของ
¡Õ∫„Àâ
”‡π‘π°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕ¿“¬„µâ
“√§«∫§ÿ
¡¥Ÿ·≈¢Õß√“™°“√
ราชการส่
องถิ่นตามมาตรา
๑๘ วรรคสอง
รับใบอนุ
ญาต
à«π∑âÕß∂‘วนท้
Ëπµ“¡¡“µ√“
Ò¯ «√√§
Õß ·≈–∫ÿและบุ
§§≈´÷คËßคลซึ
‰¥â√่ง—∫ได้„∫Õπÿ
≠“µ®“°
จากเจ้
ก งานท้
น กิ∫จ∑”°“√‡°Á
การรั บ ทำ∫� การเก็
บ มู¥ล‡™◊ฝอยติ
ด เชื้ อ
‡®â
“æπ—°า พนั
ß“π∑â
Õß∂‘Ëπอ„Àâงถิ¥่ น”‡π‘ให้πด°‘ำ �®เนิ°“√√—
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ ‚¥¬∑”
โดยทำ
จหรือ√โดยได้
รับประโยชน์
ตอบแทนด้
าบริการตาม
‡ªì
π∏ÿ√�°‘เป็®นÀ√◊ธุรÕกิ‚¥¬‰¥â
—∫ª√–‚¬™πå
µÕ∫·∑π¥â
«¬°“√§‘วยการคิ
¥§à“∫√‘ด°ค่“√µ“¡¡“µ√“
มาตรา  ๑๙  ซึ
่งรับทำ�≈การขนมู
จากที≈่พΩÕ¬µ‘
ักรวมมู¥‡™◊ลฝอยติ
เชื้อ
Ò˘
´÷Ëß√—∫∑”°“√¢π¡Ÿ
ΩÕ¬µ‘¥ล‡™◊ฝอยติ
ÈÕ®“°∑’ดËæเชื—°้อ√«¡¡Ÿ
ÈÕ¢Õß ด∂“π
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ของสถานบริ
ก ารการสาธารณสุ
อ งปฏิ
ิ ก ารเชื‡æ◊
้ อ อัËÕนπ”‰ª°”®—
ตรายเพื¥่ อ
∫√‘
°“√°“√ “∏“√≥
ÿ¢À√◊Õ¢ÕßÀâขÕหรื
ßªØ‘อ ของห้
∫—µ‘°“√‡™◊
ÈÕÕ—บπั ตµ√“¬
นำ�ไปกำ�จัด∂“π∫√‘
ภายนอกสถานบริ
การการสาธารณสุ
ขหรือภายนอกบริ
¿“¬πÕ°
°“√°“√ “∏“√≥
ÿ¢ À√◊Õ¿“¬πÕ°∫√‘
‡«≥∑’Ëµ—ÈßÀâÕเวณที
ßªØ‘∫่ต—µั้ง‘
ห้องปฏิÈÕÕ—บπัตµ√“¬
ิการเชืµâ้อÕอัß®—
นตราย
°“√‡™◊
¥„Àâ¡’ต้องจัดให้มี
(Ò) ¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡’≈—°…≥–µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
¢âÕ ÚÚ ‚¥¬„Àâ¡’®”π«π∑’Ë‡æ’¬ßæÕ°—∫°“√ª√–°Õ∫°“√À√◊Õ°“√„Àâ∫√‘°“√
(Ú) ºŸâ¢—∫¢’Ë·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”¬“πæ“Àπ–´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อโดยผ่
°—กั∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
‚¥¬ºàา“นการฝึ
π°“√Ωñก°อบรมการป้
Õ∫√¡°“√ªÑอÕงกั
ß°—นπและระงั
·≈–√–ß—บ∫การแพร่
°“√·æ√à‡เชื™◊ÈÕ้อ
หรืÕอÕ—อัπนµ√“¬∑’
ตรายทีËÕ่อ“®‡°‘
าจเกิ¥ด®“°¡Ÿ
จากมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อตามหลั
À√◊
µ“¡À≈—ก°สูตŸµรและระยะเวลาตาม
√·≈–√–¬–‡«≈“µ“¡
∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) ∑’Ë‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡æ◊ËÕ√Õ°“√°”®—¥´÷Ëß¡’
§ÿ≥≈—°…≥–‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡¢âÕ Òˆ ‚¥¬¡’¢π“¥
°«â“ß¢«“ß‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«â‰¥â®π°«à“®–¢π
‰ª°”®—¥ ·≈–„Àâ¡’¢âÕ§«“¡‡ªìπ§”‡µ◊Õπ«à“ ç∑’Ë‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕé ¥â«¬ ’·¥ß·≈–¡’¢π“¥∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π · ¥ß‰«â„π
¿“æ∂“«√¥â«¬
(Ù) ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ® Õ¥‡°Á ∫ ¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ∑’Ë ‡ ªì π
∂“π∑’่เË‡ฉพาะมี
©æ“– ข¡’นาดกว้
¢π“¥°«â
“ß¢«“ß‡æ’
¬ßæÕมีร¡’างหรื
√“ßÀ√◊
Õ√–∫“¬πÈ
’¬®“°
สถานที
างขวางเพี
ยงพอ
อท่Õอ∑àระบายน้
ำ�เสี”ย‡จากการ
°“√≈â
“ß¬“πæ“Àπ–‡¢â
“ Ÿà√–∫∫∫”∫—
¥πÈย”‡และต้
’¬ ·≈–µâ
ß∑”§«“¡ –Õ“¥∫√‘
ล้างยานพาหนะเข้
าสู่ระบบบำ
�บัดน้ำ�เสี
องทำ�Õความสะอาดบริ
เวณที่‡จ«≥
อด
∑’เก็Ë®บÕ¥‡°Á
∫¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ
ÈÕÕ¬àำ�เสมอ
“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
ยานพาหนะขนมู
ลฝอยติ≈ดΩÕ¬µ‘
เชื้ออย่¥‡™◊
างสม่
¢âÕ ÚÒ °“√¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ®“°∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¢Õß
∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢ À√◊Õ¢ÕßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬‡æ◊ËÕπ”‰ª
°”®— ¥ ¿“¬πÕ° ∂“π∫√‘ ° “√°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ À√◊ Õ ¿“¬πÕ°∫√‘ ‡ «≥∑’Ë µ—È ß
ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬ µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ú) µâÕß¢πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õµ“¡«—π·≈–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ‚¥¬
§”π÷ß∂÷ßª√‘¡“≥¢Õß¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ·≈– ∂“π∑’Ë®—¥‡°Á∫ ‡«âπ·µà°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ
®”‡ªìπ
(Û) ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ µâÕß∂◊Õ
ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π¢âÕ Ò˜ (Ú) (ˆ) ·≈– (˜)
(Ù) ºŸâ ¢— ∫ ¢’Ë ¬ “πæ“Àπ–¢π¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ·≈–ºŸâ ª Ø‘ ∫— µ‘ ß “π
ª√–®”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ µâÕß√–¡—¥√–«—ß¡‘„Àâ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
·≈–¿“™π– ”À√—∫∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ°À≈àπ„π√–À«à“ß°“√¢π
Àâ“¡π”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰ª„™â„π°‘®°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
·≈–„Àâ∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–¶à“‡™◊ÈÕÕ¬à“ßπâÕ¬ —ª¥“Àå≈–§√—Èß ‡«âπ·µà°√≥’
¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ·µ°À√◊Õ¡’°“√√—Ë«‰À≈ µâÕß∑”§«“¡ –Õ“¥„π
‚Õ°“ ·√°∑’Ë “¡“√∂®–∑”‰¥â
¢âÕ ÚÚ ¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ µâÕß¡’≈°— …≥–·≈–‡ß◊ÕË π‰¢
¥—ßπ’È
(Ò) µ— « ∂— ß ªî ¥ ∑÷ ∫ ºπ— ß ¥â “ π„πµâ Õ ß∫ÿ ¥â « ¬«— ¥ÿ ∑’Ë ∑ π∑“π
∑”§«“¡
–Õ“¥‰¥âงß่าà“ยไม่
¬ ‰¡àร√ั่ว—Ë«ซึ´÷ม¡
ทำ�ความสะอาดได้
(Ú) „π°√≥’∑’Ë‡ªìπ¬“πæ“Àπ– ”À√—∫„™â¢π¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
®“°∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡¢âÕ Òˆ «√√§ Õß ¿“¬„πµ—«∂—ß¢Õß
¬“πæ“Àπ–π—
Õß “¡“√∂§«∫§ÿ
≥À¿Ÿ
à∑’Ë Ò
Õß»“‡´≈‡´’
¬อ
ยานพาหนะนั้นÈπต้อµâงสามารถควบคุ
มอุ¡ณÕÿหภู
มิให้¡อ‘„ยูÀâ่ทÕี่ ¬Ÿ๑๐
องศาเซลเซี
ยส หรื
ต่ำ�กว่
้นได้“ π—È π ‰¥â
และจะต้
องติดเครื
เตอร์‚ท¡¡‘
ี่สามารถอ่
าอุณหภู“ πมิ
À√◊
Õ µËา”นั°«à
·≈–®–µâ
Õ ßµ‘่องเทอร์
¥ ‡§√◊Ë Õโมมิ
ß‡∑Õ√å
‡ µÕ√å ∑า’Ë นค่
“¡“√∂Õà
ด้วย «∂—ß‰«â¥â«¬
§àภายในตั
“Õÿ≥À¿Ÿว¡ถัง‘¿ไว้“¬„πµ—
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ดงทีË¡่ม’¢ีขπ“¥
นาดสามารถมองเห็
เจนปิªîด¥ไว้
(Û) ข้¢âอÕความสี
§«“¡ ’·แ¥ß∑’
“¡“√∂¡Õß‡ÀÁπน‰¥âได้™ช—¥ัด‡®π
‰«âท∑ี่’Ë
¿“¬πÕ°µ—«∂—ß¥â“π¢â“ß∑—Èß Õß¥â“π«à“ ç„™â‡©æ“–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé
(Ù) °√≥’√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑”°“√¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ „Àâ
√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ· ¥ß™◊ËÕ¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¥â«¬µ—«Àπ—ß ◊Õ
’·¥ß∑’Ë¡’¢π“¥ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π‰«â∑’Ë¿“¬πÕ°µ—«∂—ß¥â“π¢â“ß∑—Èß Õß
¥â“π¢Õß¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
°√≥’ บ∫ÿุ§ค§≈
— ∫ ¡Õ∫®“°√“™°“√ วà «นท้
π∑âอÕงถิ
ß∂‘่ นË πให้
„Àâเ‡ป็ªì πน
กรณี
คลซึ่ ง´÷ได้Ë ß ‰¥â
รั บ√มอบจากราชการส่
ผูºŸ้ดâ ¥ำ �”‡π‘
เนิ นπการกำ
� จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈ Õ้ อ¿“¬„µâ
ภายใต้°ก“√§«∫§ÿ
ารควบคุ¡ม¥Ÿดู·แ≈¢Õß√“™°“√
ลของราชการ
°“√°”®—
ส่วà«นท้
ตามมาตรา ๑๘
ทำ�การขนมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชืÈ้Õอ
π∑âอÕงถิ
ß∂‘่นËπนัπ—้นÈπ µ“¡¡“µ√“
Ò¯ วรรคสอง
«√√§ Õß ∑”°“√¢π¡Ÿ
ให้
นาด
„Àâบ∫ุคÿ§คลนั
§≈π—้นÈπแสดงชื
· ¥ß™◊่อËÕราชการส่
√“™°“√ วà«นท้
π∑âอÕงถิ
ß∂‘่Ëนπด้¥âว«ยตั
¬µ—ว«หนั
Àπ—งßสื◊อÕสี’·แดงที
¥ß∑’Ë่¡ม’ี¢ขπ“¥
สามารถมองเห็
เจนไว้∑’Ëท¿ี่“¬πÕ°µ—
ภ ายนอกตั
ด้ า “นข้
้ ง สองด้
า นของ
“¡“√∂¡Õß‡ÀÁπน‰¥âได้™ช—¥ั ด‡®π‰«â
«∂—วßถั¥âง“π¢â
ß∑—าÈßงทัÕß¥â
“π¢Õß¬“π
ยานพาหนะขนมู
ลฝอยติ
อ้ Õ¡°—
พร้อ∫มกั
แสดงแผ่
ป้ายขนาดสามารถมองเห็
æ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ดÈÕเชืæ√â
· บ¥ß·ºà
πªÑ“น¬¢π“¥
“¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥âน
ได้
ัดเจนระบุ«‘∏ว’°ิธ“√∑’
ีการทีË√“™°“√
่ราชการส่à«π∑â
วนท้Õอß∂‘งถิËπ่น¡Õ∫„Àâ
มอบให้∫บÿ§ุค§≈π—
คลนัÈπ้น¥”‡π‘
ดำ�เนิπน°“√°”®—
การกำ�จัด¥
™—¥ช‡®π√–∫ÿ
มู¡Ÿล≈ฝอยติ
และชือÕ่Ë ∑’ทีÕË อ่ ¬Ÿยูà À¡“¬‡≈¢‚∑√»—
่ หมายเลขโทรศัæพ∑åท์¢ขÕß∫ÿ
องบุ§ค§≈π—
คลนัπÈ น้ ‰«âไว้„ใπ¬“πæ“Àπ–
นยานพาหนะ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊อ้ ÕÈ ·≈–™◊
ขนมู
ให้ Õอ ¬àย่“าßง
¢π¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื
‡™◊้ อÈ Õในบริ
„π∫√‘เ‡วณที
«≥∑’่ Ëบ∫ุÿค§คลภายนอกสามารถมองเห็
§≈¿“¬πÕ° “¡“√∂¡Õß‡ÀÁ πน „Àâ
ชั™—ด¥เจนด้
‡®π¥âว«ย¬
กรณี
คลซึËß่ ง‰¥â
ได้√ร—∫ั บÕπÿ
อนุ≠ญ“µ®“°√“™°“√
าตจากราชการส่à«π∑â
ว นท้Õß∂‘
อ งถิ
°√≥’บ∫ุÿ§ค§≈´÷
Ëπ ่ น ให้
„Àâ‡เป็ªìπน
ผูºŸ้ดâ¥ำ�”‡π‘
เนินπการรั
�การขนมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชืÈÕ้อ โดยทำ
�เป็นπธุ∏ÿร√กิ°‘จ®หรื
°“√√—บ∫ทำ∑”°“√¢π¡Ÿ
‚¥¬∑”‡ªì
À√◊อÕโดยได้
‚¥¬‰¥âร√ั—บ∫
ประโยชน์
ทำ�การขนมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
ª√–‚¬™πåตµอบแทนด้
Õ∫·∑π¥âว«ยการคิ
¬°“√§‘ด¥ค่§àา“บริ
∫√‘ก°าร“√ ตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“ ๑๙
Ò˘ ∑”°“√¢π¡Ÿ
ติµ‘ด¥เชื‡™◊อ้ ÈÕ ให้
องถิÕß∂‘
น่ ด้Ëπว¥âยตั«¬µ—
วหนั«Àπ—
งสือßสีแ◊Õดงที’·ม่ ¥ß∑’
ขี นาดË¡’
„Àâบ∫คุ ÿ§คลนั
§≈π—น้ Èπแสดงชื
· ¥ß™◊อ่ ËÕราชการส่
√“™°“√วนท้
à«π∑â
สามารถมองเห็
นได้ชดั πเจนพร้
มกับæ√â
แผ่Õน¡°—
ป้า∫ยขนาดที
ส่ ามารถมองเห็
นได้ชดั เจนπ
¢π“¥ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁ
‰¥â™—¥อ‡®π
·ºàπªÑ“¬¢π“¥∑’
Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁ
ระบุ
สหรือหมายเลขใบอนุ
ญาต ชื่อ สถานที
พท์ของ
‰¥â™ร—¥หั‡®π√–∫ÿ
√À— À√◊ÕÀ¡“¬‡≈¢„∫Õπÿ
≠“µ ™◊่ Ëและหมายเลขโทรศั
Õ ∂“π∑’Ë ·≈–À¡“¬‡≈¢
บุ‚∑√»—
คคลนัæ้น∑å ¢ไว้Õß∫ÿ
ที่ภายนอกตั
นข้างของยานพาหนะขนมู
ลฝอยติดเชื้อ
§ §≈π—È πว‰«âถัง∑ด้’Ë ¿า“¬πÕ°µ—
« ∂— ß ¥â “ π¢â “ ß¢Õß¬“πæ“Àπ–
¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
178
๑๖๒

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

(ı) µâÕß¡’‡§√◊ËÕßªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬ à«π∫ÿ§§≈∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫
ºŸâ¢—∫¢’Ë·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Õÿª°√≥åÀ√◊Õ
เครื่อË Õงมื
หรับ∫ป้ªÑองกั
ที่อาจเกิ∑’ดË Õขึ“®‡°‘
้นจากการตกหล่
นหรือการรัπ่วÀ√◊ไหลÕ
‡§√◊
ß¡◊อÕสำ�”À√—
Õ ß°—นอุπบÕÿัต∫ิเหตุ
— µ‘ ‡ Àµÿ
¥ ¢÷È π ®“°°“√µ°À≈à
ของมูË«ล‰À≈¢Õß¡Ÿ
ฝอยติดเชื≈้อΩÕ¬µ‘
อุปกรณ์
่องมืÀอ√◊ป้Õอ‡§√◊
งกันËÕß¡◊
อัคÕคีªÑภÕัยß°—และอุ
หรือ
°“√√—
¥‡™◊ÈÕหรือÕÿเครื
ª°√≥å
πÕ—§§’ป¿กรณ์
—¬ ·≈–
่องมือÀสื√◊่อÕสารสำ
หรัÕบใช้◊ËÕติด“√ต่อ”À√—
แจ้ง∫เหตุ
ลฝอยติดเชื้อ
Õÿเครื
ª°√≥å
‡§√◊ËÕ�ß¡◊
„™âµอยู
‘¥µà่ในยานพาหนะขนมู
Õ·®âß‡Àµÿ Õ¬Ÿà„π¬“πæ“Àπ–
ตลอดเวลาที
ลฝอยติË∑ด”°“√¢π¡Ÿ
เชื้อ ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
¢π¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘่ท¥ำ�‡™◊การขนมู
ÈÕµ≈Õ¥‡«≈“∑’
¢âÕ ÚÛ „π°√≥’∑’Ë„™â√∂‡¢Áπµ“¡¢âÕ Ò¯ ¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰ª
°”®—¥¬—ß ∂“π∑’Ë°”®—¥µ“¡À¡«¥ Ù ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢
À√◊ Õ ¿“¬„π∫√‘ ‡ «≥∑’Ë µ—È ß Àâ Õ ßªØ‘ ∫— µ‘ ° “√‡™◊È Õ Õ— π µ√“¬·∑π¬“πæ“Àπ–¢π
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡¢âÕ ÚÚ „Àâπ”¢âÕ Ò˜ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ Ù
°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
----------------------------

¢âÕ Úı

¢âÕ ÚÙ °“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµâÕß¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) µâÕß°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬«‘∏’„¥«‘∏’Àπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π

(Ú) µâ Õ ß°”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë √ “™°“√
ส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น°”Àπ¥
กำ�หนด ·µàแต่µâÕตß‰¡à
้องไม่
นจากทีËæ่พ—°ัก√«¡
รวม
‡°‘เπกินสามสิ
“¡ ‘∫บ«—วัπนนัπ—บ∫แต่
·µàว«ั—πนที∑’Ë¢่ขπ®“°∑’
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชืÈÕ้อ¢Õß
ของสถานบริ
ารการสาธารณสุ
หรืÕอ¢ÕßÀâ
ของห้ÕอßªØ‘
งปฏิ∫บ—µัต‘°ิก“√‡™◊
ารเชืÈÕ้อ
¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
∂“π∫√‘°ก“√°“√
“∏“√≥ ÿ¢ขÀ√◊
ตราย
Õ—อัπนµ√“¬
(Û) „π√–À«à“ß√Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ µâÕß‡°Á∫°—°¿“™π–
∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«â„π∑’Ë‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡’≈—°…≥–
‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡¢âÕ Òˆ ‚¥¬¡’¢π“¥°«â“ß¢«“ß
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พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–‡°Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«â‰¥â®π°«à“®–∑”°“√°”®—¥
√«¡∑—ßÈ ®—¥„Àâ¡¢’ Õâ §«“¡‡ªìπ§”‡µ◊Õπ«à“ ç∑’‡Ë °Á∫°—°¿“™π–∫√√®ÿ¡≈Ÿ ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ é
¥â«¬ ’·¥ß·≈–¡’¢π“¥ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π · ¥ß‰«â¥â«¬
(Ù) ®—¥„Àâ¡’ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«
°—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ‚¥¬ºà“π°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÈÕ
À√◊ÕÕ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡À≈—° Ÿµ√·≈–√–¬–‡«≈“µ“¡∑’Ë
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ı) ®— ¥ „Àâ ¡’ ‡ §√◊Ë Õ ßªÑ Õ ß°— π Õ— π µ√“¬ à « π∫ÿ § §≈∑’Ë ‡ À¡“– ¡
”À√—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ √«¡∑—ÈßÕÿª°√≥åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
”À√—∫ªÑÕß°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√µ°À≈àπÀ√◊Õ°“√√—Ë«‰À≈¢Õß
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ·≈–Õÿª°√≥åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊ÕªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬‰«âª√–®”∫√‘‡«≥∑’Ë
µ—Èß√–∫∫°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
(ˆ) °√≥’∑’Ë ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕ
Õ—อันπตราย
µ√“¬À√◊
หรืÕอºŸผูâ∑้ท’Ë‰ี่ไ¥âด้√ร—∫ับÕπÿ
อนุ≠ญ“µ„™â
าต ใช้«ว‘∏ิธ’°ีก”®—ำ�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ¥âด้«ว¬«‘
ยวิ∏ธ’°ีก“√Õ◊
ารอืËπ่นที∑’Ë่
¡‘มิใ„ช่™àว«ิธ‘∏ีเ’‡ผาในเตาเผาตามข้
º“„π‡µ“‡º“µ“¡¢âอ Õ๒๕Úı(๑)(Ò)ให้ส„Àâ
∂“π∫√‘
°“√°“√ “∏“√≥
ถานบริ
การการสาธารณสุ
ข ห้อÿ¢ง
ÀâปฏิÕßªØ‘
µ— °‘ “√‡™◊
Õ—πµ√“¬
∫— Õπÿญ≠าตนั
“µπ—้นตรวจวิ
πÈ µ√«®«‘เคราะห์
‡§√“–Àåตµามข้
“¡¢âอÕ Ú˜
บัติก∫ารเชื
้ออันÕÈ ตราย
หรืÀ√◊
อผูÕ้ทºŸี่ไ∑â ด้‰’Ë ร¥âับ√อนุ
๒๗
เพื่ÕอË µ√«®
ตรวจสอบเกณฑ์
�จั¥ด¡Ÿมูล≈ฝอยติ
เป็πนª√–®”∑ÿ
ประจำ�ทุ°ก‡¥◊
เดืÕอπน
‡æ◊
Õ∫‡°≥±åม¡าตรฐานในการกำ
“µ√∞“π„π°“√°”®—
ΩÕ¬µ‘¥ดเชื
‡™◊้ÕÈอ‡ªì
และให้√ร“¬ß“πº≈°“√µ√«®«‘
ายงานผลการตรวจวิ
เคราะห์
นั้ น√ให้
ร าชการส่
นท้πË อ∑√“∫‡ªì
งถิ่ นทราบเป็
·≈–„Àâ
‡§√“–Àå
ππ—È „Àâ
“™°“√
«à π∑âÕวß∂‘
πª√–®”น
ประจำ�ภายในวั
นที่ห้า°ของทุ
¿“¬„π«—
π∑’ËÀâ“¢Õß∑ÿ
‡¥◊Õπกเดือน
¢âÕ Úı °“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ¡’«‘∏’°“√¥—ßπ’È
(Ò) ‡º“„π‡µ“‡º“
(Ú) ∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬‰ÕπÈ”
(Û) ∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬§«“¡√âÕπ
(Ù) «‘∏’Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
180
๑๖๔

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

¢âÕ Úˆ °“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬°“√‡º“„π‡µ“‡º“ „Àâ„™â
‡µ“‡º“∑’Ë¡’ÀâÕß‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ·≈–ÀâÕß‡º“§«—π °“√‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„Àâ
‡º“∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‰¡àµË”°«à“ ˜ˆ Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈–„π°“√‡º“§«—π„Àâ‡º“¥â«¬
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‰¡àµË”°«à“ Ò, Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑—Èßπ’È µ“¡·∫∫‡µ“‡º“∑’Ë°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥À√◊Õ‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈–„π°“√‡º“µâÕß¡’°“√§«∫§ÿ¡¡“µ√∞“π
Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬ÕÕ°®“°‡µ“‡º“µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ú˜ °“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¥â«¬«‘∏’°“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬
‰ÕπÈ”À√◊Õ«‘∏’∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬§«“¡√âÕπÀ√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπµ“¡¢âÕ Úı (Ú) (Û) À√◊Õ
(๔) จะต้อÕงดำß¥”‡π‘
�เนินการให้
ได้ต‰ามเกณฑ์
มาตรฐานทางชี
วภาพ โดยมี
ประสิท‚¥¬¡’
ธิภาพ
(Ù)®–µâ
π °“√„Àâ
¥â µ “¡‡°≥±å
¡ “µ√∞“π∑“ß™’
« ¿“æ
ที่สามารถทำ
�ลายเชื
้อบัคเตรี เชื้อราÈÕ∫—§ไวรั‡µ√’ส และปาราสิ
ลฝอยติด‘µเชื„π้อ
ª√–
‘∑∏‘¿“æ∑’
Ë “¡“√∂∑”≈“¬‡™◊
‡™◊ÈÕ√“ ‰«√—ต ในมู
·≈–ª“√“
มด ¥‡™◊ÈÕ‰¥âÀ¡¥
¡Ÿได้≈หΩÕ¬µ‘
¿“¬À≈—ß°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¥â«¬«‘∏’¥—ß°≈à“«µ“¡«√√§Àπ÷Ëß
·≈â« µâÕß¡’°“√µ√«® Õ∫‡°≥±å¡“µ√∞“π∑“ß™’«¿“æ ‚¥¬«‘∏°’ “√µ√«®«‘‡§√“–Àå
‡™◊ÕÈ ∫–´‘≈≈— –‡∑’¬‚√‡∏Õ√å‚¡øî≈≈— À√◊Õ∫–´‘≈≈— ´—∫∑‘≈‘ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ú¯ ‡»…¢Õß¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ∑’Ë ‡ À≈◊ Õ À≈— ß ®“°°“√‡º“„π
‡µ“‡º“µ“¡¢âÕ Úˆ À√◊Õ∑’Ëºà“π°“√°”®—¥‡™◊ÈÕµ“¡«‘∏’°“√µ“¡¢âÕ Ú˜ ·≈â«
„Àâ¥”‡π‘π°“√°”®—¥µ“¡«‘∏’°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª ‡«âπ·µà°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À¡«¥ ı
§à“∫√‘°“√°“√‡°Á∫¢πÀ√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
----------------------------

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¢âÕ Ú˘ „Àâ
√“§àา“บริ
∫√‘ก°ารขั
“√¢—้ÈπนสูŸßง„π
ให้√ร“™°“√
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่นกำ°”Àπ¥Õ—
�หนดอัตµราค่
ใน
°“√√—∫∑”°“√‡°Á∫ ¢π ·≈–°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ∑’ËºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°
เจ้า“พนั
‡®â
æπ—ก°งานท้
ß“π∑âอÕงถิß∂‘น่ πËตามมาตรา
µ“¡¡“µ√“๑๙Ò˘จะเรี
®–‡√’ย¬กเก็
°‡°Áบ∫จากผู
®“°ºŸใ้ ช้„â บ™âริ∫ก√‘ารตามมาตรา
°“√µ“¡¡“µ√“๒๐(๕)
Ú
โดยให้
คำ�นึง§ถึ”π÷งความเป็
นไปได้
ในการประกอบกิ
จการและความเหมาะสมกั
(ı)
‚¥¬„Àâ
ß∂÷ß§«“¡‡ªì
π‰ª‰¥â
„π°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√ ·≈–§«“¡‡À¡“–บ
ฐานะทางเศรษฐกิ
จของประชาชนในท้
องถิ่นนั้นÕß∂‘Ëππ—Èπ
¡°—∫∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘
®¢Õßª√–™“™π„π∑â

∫∑‡©æ“–°“≈
---------------------¢âÕ Û „Àâ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“
¥âด้«ว¬ยสถานพยาบาล
∂“πæ¬“∫“≈ ∂“πæ¬“∫“≈
“¥âา«ด้¬วยสถานพยาบาล
∂“π æ¬“∫“≈
สถานพยาบาลสั—µ«åตµว์“¡°ÆÀ¡“¬«à
ตามกฎหมายว่
สัต—µว์«å และห้
บัต∫ิก—µารเชื
้ออันÈÕตรายที
่มีอยู่หรื∑’อË¡จั’ดÕตั¬Ÿ้งàÀขึ√◊้นÕก่®—อ¥นวัµ—นÈßที¢÷Èπ่กฎกระทรวง
·≈–Àâองปฏิ
ÕßªØ‘
‘°“√‡™◊
Õ—πµ√“¬
°àÕπ«—π∑’Ë
นี้ใช้บังคับ ดำ�„È เนิ™â∫นß— การจั
ดให้มπีเ°“√®—
จ้าหน้¥า„Àâ
ที่ผ¡ู้ร‡’ ®âับ“ผิÀπâ
ดชอบในการเก็
บ ขน และหรื
°Æ°√–∑√«ßπ’
§—∫ ¥”‡π‘
“∑’ºË √Ÿâ ∫— º‘¥™Õ∫„π°“√‡°Á
∫ ¢πอ
กำ�จัดมูÕล°”®—
ฝอยติ
้อตามข้
๗ ข้อÕ ๘˜ หรื
๙ Õแล้
รณี«·µàภายใน
·≈–À√◊
¥¡Ÿด≈เชืΩÕ¬µ‘
¥‡™◊อÈÕµ“¡¢â
¢âÕอข้¯อ À√◊
¢âÕวแต่
˘ ก·≈â
°√≥’
เก้าสิบวันนั“ บ‘∫แต่«—πวันπ—ที∫่ก·µàฎกระทรวงนี
้ใช้บังคับ È„™âและดำ
การเก็บ πขน
¿“¬„π‡°â
«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’
∫—ß§—�∫เนิน·≈–¥”‡π‘
°“√‡°Áและหรื
∫ ¢πอ
กำ�จัดมูÕล°”®—
ฝอยติ
้อให้เป็¥น‡™◊ไปตามหลั
กเกณฑ์ °วิ‡°≥±å
ธีการ «‘∏และมาตรการตามที
·≈–À√◊
¥¡Ÿด≈เชืΩÕ¬µ‘
ÈÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—
’°“√ ·≈–¡“µ√°“√ ่
กำ�หนดไว้
ในกฎกระทรวงนี
้ภายในหนึÈ ่ง¿“¬„πÀπ÷
ปีนับแต่วันËßทีªï่กπฎกระทรวงนี
ช้บังคับ È
µ“¡∑’
Ë°”Àπ¥‰«â
„π°Æ°√–∑√«ßπ’
—∫·µà«—π∑’Ë°้ใÆ°√–∑√«ßπ’
„™â∫—ß§—∫สำ�หรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ที่ดำ�เนินการกำ”À√—
�จัดมู∫ลฝอยติ
ด้วยตนเอง
ให้ดÿ ¢ำ�เนิÀ√◊นÕการตามข้
ภายใน
∂“π∫√‘ดเชื°้อ“√°“√
“∏“√≥
Àâ Õ ßªØ‘อ∫— µ๖‘ ° “√‡™◊
ÈÕ
สิบวันนั¥Ë บ”‡π‘
แต่πวัน°“√°”®—
ที่กฎกระทรวงนี
้ใช้¥บ‡™◊ังคัÕÈ บ¥â«¬µπ‡Õß
และต้อ„Àâ
งปฏิ
บัตπิต°“√µ“¡¢â
ามหลักเกณฑ์
Õ—เก้πาµ√“¬∑’
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
¥”‡π‘
Õˆ
เงื่อนไข และมาตรการตามที
หนดในกฎกระทรวงนี
ปีนับ∫แต่
นที่
¿“¬„π‡°â
“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’่กË°ำ�Æ°√–∑√«ßπ’
È„™â∫—ß§—∫้ภายในหนึ
·≈–µâÕ่งßªØ‘
—µ‘µวั“¡
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§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ข¡ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
Úıı)
คู่มือ พระราชบัญญัติก(©∫—
ารสาธารณสุ

À≈—°‡°≥±å ‡ß◊ÕË π‰¢ ·≈–¡“µ√°“√µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È ¿“¬„πÀπ÷ßË ªï
้ใช้บังคับ È„™â∫—ß§—∫
π—กฎกระทรวงนี
∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙı

หมายเหตุ : √—- ∫เหตุ
ลในการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การ
√Õßผ”‡π“∂Ÿ
°µâÕß
กำ�จัดมูลฝอยติ»ÿด¡เชื≈้อ »√’หากกระทำ
ÿ¢«—≤π“�โดยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ จึงสมควรต้องควบคุมการกำ�จัดมูลฝอย
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ติดเชื้อเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และเพื่อประโยชน์
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
แก่ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกับการกำ�จัดมูลฝอยติดเชื้อ และโดยที่มาตรา ๖ (๑) แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของ
คณะกรรมการสาธารณสุ
อำ�นาจออกกฎกระทรวงกำ
�หนดหลั
ีการ
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ขมี©∫—
∫°ƒ…Æ’°“ ‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’
Ë ¯ˆ °กเกณฑ์
«—π∑’Ë ı °—วิπธ¬“¬π
และมาตรการในการควบคุ
มหรือกำ�กับดูแลสำ�หรับกิจการหรือการดำ�เนินการ
ÚıÙı
ในเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕
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สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(≈ß™◊ËÕ)รัฐมนตรีÿ¥ว“√—่าการกระทรวงสาธารณสุ
µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ ข
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

°Æ°√–∑√«ß
กฎกระทรวง
กำ°”Àπ¥À≈—
�หนดหลัก°เกณฑ์
และมาตรการในการควบคุ¡ม
‡°≥±å วิ«‘ธ∏ีก’°าร
“√ ·≈–¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ
สถานประกอบกิ
ป็นอันตรายต่
อสุขæ.».
ภาพÚıÙı
∂“πª√–°Õ∫°‘
®°“√∑’Ë‡จªìการที
πÕ—π่เµ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æ
พ.ศ. ๒๕๔๕
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ˆ (Ò) ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’
∫∑∫—ญ
≠ญั
≠—ตµบิ ∫‘ างประการเกี
“ßª√–°“√‡°’ย่ ¬Ë วกั
«°—บ∫การจำ
°“√®”°—
≈–‡ √’ภ¿าพของบุ
“æ¢Õß∫ÿค§คล§≈´÷ซึßËง่ ¡“µ√“
บทบั
�กัด¥สิท∑‘ ธิ∏‘แ·ละเสรี
มาตรา
Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’∑Ë „’Ë ™â„π°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’ËÕÕ°
µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
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คู่มือÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».

çºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õß À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë
‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ
ç§πß“πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√
ç¡≈æ‘…∑“ß‡ ’¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–¢Õß‡ ’¬ßÕ—π‡°‘¥®“°
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë∑”„Àâ¡’º≈°√–∑∫ À√◊ÕÕ“®¡’
º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß “∏“√≥™π
ç¡≈æ‘…§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπé À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–¢Õß§«“¡ —Ëπ
–‡∑◊ÕπÕ—π‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë∑”„Àâ¡’
º≈°√–∑∫ À√◊ÕÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß “∏“√≥™π
ç¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–¢ÕßÕ“°“»Õ—π‡°‘¥
®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë∑”„Àâ¡’º≈°√–∑∫ À√◊Õ
Õ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß “∏“√≥™π
ç¡≈æ‘…∑“ßπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–¢ÕßπÈ”∑‘ÈßÕ—π‡°‘¥®“°°“√
ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë∑”„Àâ¡’º≈°√–∑∫ À√◊ÕÕ“®¡’
º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß “∏“√≥™π
¢âÕ Ú ºŸâ ¥”‡π‘ π °‘ ® °“√„π ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√ª√–‡¿∑∑’Ë
ราชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น‰¥â
ได้ÕอÕ°¢â
อกข้Õอ°”Àπ¥¢Õß∑â
กำ�หนดของท้Õอß∂‘งถิËπ่นกำ°”Àπ¥„Àâ
�หนดให้เ‡ป็ªìนπกิ°‘จ®การที
√“™°“√
°“√∑’่ Ë
µâÕß§«∫§ÿ¡·≈–¡’º≈„™â∫—ß§—∫„π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ·≈â« µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È
∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’µË ß—È Õ¬Ÿ„à π‡¢µ∑’°Ë ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√º—ß‡¡◊Õß
À√◊Õ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√¡’º≈„™â∫—ß§—∫ À√◊Õ ∂“πª√–°Õ∫
°‘กิ®จ°“√„¥∑’
¬‡ªìนπโรงงาน
‚√ßß“π À√◊
‡°’¬Ëย่ «°—
µ√“¬
การใดทีเ่‡Ë ข้¢âา“ข่¢àา“ยเป็
หรืÕอ¡’มี°ก“√ª√–°Õ∫°‘
ารประกอบกิ®จ°“√
การเกี
วกั∫บ«—วัµต∂ÿถุÕอπ—นั ตราย
®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ ·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬
·≈â«·µà°√≥’
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À¡«¥ Ú

¢âÕ Û ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√µâ Õ ßµ—È ß Õ¬Ÿà Àà “ ß®“°™ÿ ¡ ™π «— ¥
»“ π ∂“π ‚∫√“≥ ∂“π ‚√ß‡√’¬π ∂“∫—π°“√»÷°…“ ‚√ßæ¬“∫“≈ À√◊Õ
∂“π∑’ËÕ◊ËπÊ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ∑—Èßπ’È
ในกรณี
ยเป็πน‚√ßß“π
โรงงาน „Àâ
ให้√ร“™°“√
าชการส่à«วπ∑â
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น
„π°√≥’ท∑ี่ส’Ë ถานประกอบกิ
∂“πª√–°Õ∫°‘จ®การที
°“√‰¡à่ไม่‡¢âเข้“า¢àข่“า¬‡ªì
“¡“√∂°”Àπ¥„π¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß≈—°…≥–·≈–ª√–‡¿∑
¢Õß°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√π—ÈπÊ ´÷ËßÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πÀ√◊Õ°àÕ‡Àµÿ√”§“≠¥â«¬
¢âÕ Ù ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¡’Õ“§“√ µâÕß‡ªìπÕ“§“√∑’Ë¡’
§«“¡¡—Ëπ§ß ·¢Áß·√ß ‡À¡“– ¡ ∑’Ë®–ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µ‰¥â µ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
บั∫—πน‰¥Àπ’
ไดหนี‰ไøÀ√◊
ฟหรืÕอ∑“ßÕÕ°©ÿ
ทางออกฉุ°ก‡©‘เฉิπนมี¡’ล≈ัก—°ษณะเป็
…≥–‡ªìนπไปตามกฎหมาย
‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬
ว่«àา“ด้¥âว«ยการควบคุ
งไม่ม¡สี’ ง่ิ ß‘Ë กี°’ด¥ขวาง
¬°“√§«∫§ÿม¡อาคารและกฎหมายอื
Õ“§“√·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊น่ πË ที∑’เ่ กี‡Ë ย่°’วข้
¬Ë «¢âองÕßทั∑—ง้ ßÈ นีπ’้ È µâต้Õอß‰¡à
¢«“ß
¡’· ß «à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–¡’ªÑ“¬À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ß™—¥‡®π ‚¥¬∑“ßÕÕ°
©ÿ°‡©‘πµâÕß¡’‰ø àÕß «à“ß©ÿ°‡©‘π‡¡◊ËÕ√–∫∫‰øøÑ“ª°µ‘¢—¥¢âÕß
ข้¢âอÕ ı๕ สถานประกอบกิ
การทีË¡่ม’Õีอ“§“√
าคารต้µâอÕงจั
∂“πª√–°Õ∫°‘®จ°“√∑’
ß®—ด¥ให้
„Àâม¡ีร’√ะบบการ
–∫∫°“√
®— ¥ · ß «à “ ß·≈–°“√√–∫“¬Õ“°“»„Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√
§«∫§ÿ¡Õ“§“√·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
∂“πª√–°Õ∫°‘®จ°“√∑’
		 ข้¢âÕอ ˆ๖ สถานประกอบกิ
การที¡Ë ม่ Õ’ อี “§“√
าคารต้µâÕอß¡’
งมีÀหÕâอ้ ßπÈ
งน้”�ำ ·≈–Àâ
และห้Õอßงส้«âว¡ม
ตามแบบและจำ
�นวนทีË°่ก”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à
ำ�หนดในกฎหมายว่“า¥âด้«ว¬°“√§«∫§ÿ
ยการควบคุ¡มÕ“§“√·≈–
อาคารและ
µ“¡·∫∫·≈–®”π«π∑’
กฎหมายอื
การดู
แลรั·≈√—
กษาความสะอาดให้
อยู่ใÕนสภาพที
่ถูกË
°ÆÀ¡“¬Õ◊่นËπที∑’่เË‡กี°’่ยË¬วข้
«¢âอÕงและมี
ß ·≈–¡’
°“√¥Ÿ
°…“§«“¡ –Õ“¥„Àâ
¬Ÿà„π ¿“æ∑’
สุ∂Ÿข°ลักÿ¢≈—ษณะเป็
นประจำ
�ทุกวัน°«—π
°…≥–‡ªì
πª√–®”∑ÿ
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¢âÕ ˜ ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√∑’Ë § πß“πÕ“®‡ª√Õ–‡ªóô Õ π®“°
สารเคมี
นอาจเป็
นอันตรายต่
อสุขภาพต้
งจัดให้µâมÕีทß ี่
“√‡§¡’ วั«—ตµถุ∂ÿอÕนั —πตรายหรื
µ√“¬ อÀ√◊สิง่ Õอืน่ ‘Ëßใดอั
Õ◊Ëπ„¥Õ—
πÕ“®‡ªì
πÕ—πµ√“¬µà
Õ ÿ¢อ¿“æ
น ”©ÿที°่ล‡©‘้างตาฉุ
นตามความจำ
�เป็นและเหมาะสมกั
บคุณสมบั
®—อาบน้
¥„Àâำ�¡ฉุ’∑ก’ËÕเฉิ“∫πÈ
π ∑’กË≈เฉิ
â“ßµ“©ÿ
°‡©‘πµ“¡§«“¡®”‡ªì
π·≈–‡À¡“–
¡°—∫ติ
ต ถุµอ‘¢ั นÕß«—
ตรายและขนาดของการประกอบกิ
จ การตามที
่ กำ � หนดไว้
ใน
§ÿของวั
≥ ¡∫—
µ∂ÿÕ—πµ√“¬·≈–¢π“¥¢Õß°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√µ“¡∑’
Ë°”Àπ¥
กฎหมายว่
าด้วยวั
่นที่เกีËπ่ย∑’วข้Ë‡°’อË¬ง«¢âÕß
‰«â
„π°ÆÀ¡“¬«à
“¥âต«ถุ¬«—อันµตรายและกฎหมายอื
∂ÿÕ—πµ√“¬·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊
¢âÕ ¯ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√µâÕß¡’°“√‡°Á∫ √«∫√«¡ À√◊Õ°”®—¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– ¥—ßπ’È
(Ò) ¡’¿“™π–∫√√®ÿ À√◊Õ¿“™π–√Õß√—∫∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‡æ’¬ßæÕ
°—∫ª√‘¡“≥·≈–ª√–‡¿∑¡Ÿ≈ΩÕ¬ √«¡∑—Èß¡’°“√∑”§«“¡ –Õ“¥¿“™π–∫√√®ÿ
À√◊Õ¿“™π–√Õß√—∫ ·≈–∫√‘‡«≥∑’Ë‡°Á∫¿“™π–π—ÈπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
(Ú) „π°√≥’∑’Ë¡’°“√°”®—¥‡Õß µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°
เจ้
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิËπ่ น และต้
� เนิ นπการให้
� หนดของ
‡®â“าæπ—
·≈–µâอ Õงดำß¥”‡π‘
°“√„Àâถ∂ู กŸ°ต้µâอÕงตามข้
ßµ“¡¢âอÕกำ°”Àπ¥¢Õß
ท้∑âÕอß∂‘
งถิËπ่นπ—นัÈπ้น
(Û) °√≥’∑’Ë¡’¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ëªπ‡ªóôÕπ “√æ‘… À√◊Õ«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ À√◊Õ
‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ À√◊Õ¡’º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
¢âÕ ˘ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√µâÕß¡’°“√ªÑÕß°—π·≈–°”®—¥·¡≈ß
·≈– —µ«å∑’Ë‡ªìπæ“À–¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈
‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Ò ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¡’‚√ßÕ“À“√À√◊ÕÀâÕß§√—«∑’Ë®—¥‰«â
”À√—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“À“√ °“√ª√ÿßÕ“À“√ °“√ – ¡Õ“À“√ ”À√—∫§πß“π
µâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ
¢âÕ ÒÒ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√µâÕß®—¥«“ß ‘Ëß¢Õß„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫
ปลอดภัย¬‡ªìเป็πนสั—¥ดส่à«วπน·≈–µâ
และต้Õอß√—งรั°ก…“§«“¡
ษาความสะอาดอยู
‡√’เรีย¬บร้
∫√âอÕย¬ ª≈Õ¥¿—
–Õ“¥Õ¬Ÿà‡่เสมอ
¡Õ
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À¡«¥ Û

¢âÕ ÒÚ สถานประกอบกิ
∂“πª√–°Õ∫°‘®จ°“√
ß¡’ม¡าตรการความปลอดภั
“µ√°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ย
การต้µâอÕงมี
„π°“√∑”ß“π·≈–ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥ââ«¬°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π
·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
¢âÕ ÒÛ ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√µâ Õ ß®— ¥ „Àâ ¡’ ° “√ªÑ Õ ß°— π ‡æ◊Ë Õ
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¥—ßπ’È
ะบบสั—≠ญ≠“≥‡µ◊
ญาณเตืÕอπ‡æ≈‘
นเพลิßง‰À¡â
ไหม้แ·≈–‡§√◊
ละเครื่อËÕงดั
(Ò) มี¡’√ร–∫∫
ß¥—บ∫เพลิ
‡æ≈‘งßตาม
µ“¡
°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√§«∫§ÿ ¡ Õ“§“√·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ë π ∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß ∑—È ß π’È
®–µâÕß¡’°“√∫—π∑÷°°“√∫”√ÿß√—°…“‡§√◊ËÕß¥—∫‡æ≈‘ßÕ¬à“ßπâÕ¬À°‡¥◊ÕπµàÕ§√—Èß
·≈–¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√¥—∫‡æ≈‘ß‡∫◊ÈÕßµâπ®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√°”Àπ¥
À√◊Õ¬Õ¡√—∫„Àâ·°à§πß“π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– ’Ë ‘∫¢Õß®”π«π§πß“π„π ∂“π
ª√–°Õ∫°‘®°“√π—Èπ
(Ú) °√≥’∑’Ë¡’«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ µâÕß¡’ ∂“π∑’Ë∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫
‡°Á∫√—°…“«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬À√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬ À√◊ÕÕ—§§’¿—¬
‰¥âßà“¬‰«â‚¥¬‡©æ“–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß

À¡«¥ Ù

°“√§«∫§ÿ
การควบคุ¡¢Õß‡
มของเสี’¬ ย¡≈æ‘
มลพิ…À√◊
ษหรืÕ อ‘Ëßสิ„¥
่งใดÊ ๆ∑’Ë‡ที°‘่เ¥กิ®“°°“√ª√–°Õ∫°‘
ดจากการประกอบกิ®°“√¢Õß
จการ
ของสถานประกอบกิ
จการ
∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√
¢âÕ ÒÙ ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√„¥∑’Ë ° “√ª√–°Õ∫°‘ ® °“√Õ“®
°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…∑“ß‡ ’¬ßÀ√◊Õ§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» ¡≈æ‘…
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ทางน้
หรืÕอ¡’มี°ก“√„™â
ารใช้ส“√‡§¡’
ารเคมีÀห√◊รืÕอ«—วัµต∂ÿถุÕอ—πันµ√“¬
ตรายจะต้
∑“ßπÈ”ำ� ของเสี
¢Õß‡ ย’¬อัÕ—πนตราย
µ√“¬ À√◊
®–µâÕอßง
¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫®π‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠À√◊Õ‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õß§πß“π·≈–ºŸâÕ¬ŸàÕ“»—¬∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß

À¡«¥ ı

¢âÕ Òı „π√–À«à“ß∑’¬Ë ß— ‰¡à¡°’ Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥¡“µ√∞“π¡≈æ‘…
¥âด้â“าπµà
”À√—บ∫กิ°‘จ®การที
°“√∑’่เป็Ë‡ªìนπอัÕ—นπตรายต่
µ√“¬µàอÕสุขÿ¢ภาพ
¿“æ ให้
„Àâร√าชการส่
“™°“√ à«วπ∑â
นต่à“าßงๆÊสำ�หรั
นท้Õอß∂‘
งถิËπ่น
π”§à “ ¡“µ√∞“π¥â “ π¡≈æ‘ … µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ë π ∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß¡“ª√— ∫ „™â µ “¡
∫∑∫—≠
‚¥¬°“√ÕÕ°‡ªìπน¢âข้Õอ°”Àπ¥¢Õß∑â
บทบั
ญ≠—
ญัµต‘·ิแÀàห่ßง°ÆÀ¡“¬π—
กฎหมายนัÈπ้นๆÊ ทั∑—้งÈßนีπ’้ È โดยการออกเป็
กำ�หนดของท้Õอß∂‘
งถิËπ่น
¢âÕ Òˆ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¢âÕ Ú „Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ
∫ª√ÿß·°â
‰¢„Àâ
‰ªµ“¡
ก่°àÕอπ«—
นวัπน∑’ทีË°่กÆ°√–∑√«ßπ’
ฎกระทรวงนีÈ¡้ม’ºีผ≈„™â
ลใช้∫—ßบ§—ัง∫คั¥”‡π‘
บ πดำ°“√ª√—
�เนินการปรั
บปรุ
งแก้‡ªìไπขให้
เป็น
∑’Ë °”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’
È ¿“¬„πÀπ÷
Ë ß √â Õ่ง¬·ª¥
‘ ∫ «—บπวัπ—น∫นั·µà
«— πว∑’ันË
ไปตามที
่กำ�หนดในกฎกระทรวงนี
้ ภายในหนึ
ร้อยแปดสิ
บแต่
È¡’º้ม≈„™â
∫—ß§—บ∫ังคับ
ที°Æ°√–∑√«ßπ’
่กฎกระทรวงนี
ีผลใช้
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ æ.».‹ÚıÙı
ตน์µπåเกยุ‡°¬ÿ
ราพั√“æ—
นธุπ์ ∏åÿ
(≈ß™◊ËÕ) สุดารัÿ¥“√—
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
(π“ß
ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)ข
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ประจำ�วันของประชาชนในชุมชน และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน
และประชาชนที่อยู่ข้างเคียง จึงสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุ ม สถานประกอบกิ จ การที่ เป็ น อั นตรายต่ อ สุ ข ภาพ
และโดยทีม่ าตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ
ให้ รั ฐ มนตรี โดยคำ � แนะนำ � ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข มี อำ � นาจออกกฎ
กระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำ�กับ
ดูแลสำ�หรับกิจการ หรือการดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ ตามพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว
จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕

๑๗๔

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

อาศั¬ยอำÕ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
�นาจตามความในมาตรา ๕ı ·≈–¡“µ√“
และมาตรา ˆ๖ ·Àà
แห่ßงæ√–√“™
พระราช
Õ“»—
บั∫—ญ≠ญั≠—ตµิก‘ °ารสาธารณสุ
่มีบË ¡ทบั
ญญั≠ต≠—ิบางµ‘
“√ “∏“√≥ข ÿ ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı อัÕ—นπเป็‡ªìนπกฎหมายที
°ÆÀ¡“¬∑’
’ ∫ ∑∫—
ประการเกี
่ยวกั¬Ë บ«°—การจำ
�กัดสิท¥ธิแ∑‘ ละเสรี
คคล§§≈ซึ่ง´÷มาตรา
ประกอบ
∫“ßª√–°“√‡°’
∫°“√®”°—
∏‘·≈–‡ภาพของบุ
√’¿“æ¢Õß∫ÿ
ßË ¡“µ√“๒๙
Ú˘ ª√–°Õ∫
กั°—บ∫¡“µ√“
มาตรา ÛÚ
๓๒¡“µ√“
มาตราÛÛ๓๓
๓๔ มาตรา
๔๑ และมาตรา
๔๓ ของ
¡“µ√“มาตรา
ÛÙ ¡“µ√“
ÙÒ ·≈–¡“µ√“
ÙÛ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ
≠
รั·Ààฐธรรมนู
ญแห่ง°ราชอาณาจั
บัญญัต‚ิใ¥¬Õ“»—
ห้กระทำ¬�ได้
โดยอาศัยอำ�นาจตาม
ß√“™Õ“≥“®—
√‰∑¬ ∫—ก≠รไทย
≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
Õ”π“®µ“¡∫∑∫—
≠≠—µ‘
บทบั
ญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
ขโดยคำ�แนะนำ�ของ
·Àà ß °ÆÀ¡“¬√—
∞ ¡πµ√’ «รัà “ฐ¥âมนตรี
à « ¬°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ ¢ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
คณะกรรมการสาธารณสุ
ออกกฎกระทรวงไว้¥ดß— ังµàต่Õอ‰ªπ’
ไปนีÈ ้
§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ขÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â
ให้¬ย°‡≈‘
กเลิ°ก°Æ°√–∑√«ß
กฎกระทรวง ©∫—
ฉบั∫บ∑’ทีË ่ Ù๔ (æ.».
(พ.ศ. ÚıÙÚ)
๒๕๔๒) ÕÕ°µ“¡
ออกตาม
¢âข้Õอ ๑Ò „Àâ
ความในพระราชบั
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕
§«“¡„πæ√–√“™∫—≠ญ≠—ญัµต°‘ ิก“√ารสาธารณสุ
“∏“√≥ ¢ÿ ข æ.».
กฎกระทรวงนี„È ใ้ Àâห้„ใ™âช้∫บß— งั §—คั∫บ°—กั∫บµ≈“¥„π‡¢µ‡∑»∫“≈
ตลาดในเขตเทศบาล ‡¡◊เมืÕอßæ—
งพั∑ท¬“
ยา
¢âข้Õอ Ú๒ °Æ°√–∑√«ßπ’
และกรุ
เทพมหานคร
·≈–°√ÿßง‡∑æ¡À“π§√
สำ”À√—
�หรั∫บสุÿ¢ข≈—ลั°ก…≥–¢Õßµ≈“¥„π‡¢µÕß§å
ษณะของตลาดในเขตองค์°ก“√∫√‘
ารบริÀห“√ารส่à«วπµ”∫≈„Àâ
นตำ�บลให้
เป็
�หนดของท้อÕงถิ
้ ให้ค¬ำ�¢Õßª√–™“™π
นึงถึงสภาพของท้
องถิ่น °สุ…“
ขอนามั
‡ªìนπไปตามข้
‰ªµ“¡¢âอÕกำ°”Àπ¥¢Õß∑â
ß∂‘่นËπ ทั้ง¢ÿ นีÕπ“¡—
·≈–°“√√—
¿“æย
ของประชาชน
และการรักÀษาสภาพสิ
โดยอาจใช้หลักเกณฑ์
วิธีก„ารπ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬Õ“®„™â
≈—°‡°≥±å่งแวดล้
«‘∏’°อ“√ม ·≈–¡“µ√°“√∑’
Ë°”Àπ¥‰«â
และมาตรการที
ในกฎกระทรวงนี
เ้ ป็นแนวทางในการออกข้
อกำ�หนดก็ได้
°Æ°√–∑√«ßπ’‡È ªìก่ π�ำ หนดไว้
·π«∑“ß„π°“√ÕÕ°¢â
Õ°”Àπ¥°Á
‰¥â
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กฎกระทรวง
°Æ°√–∑√«ß
ขลักษณะของตลาด
«à“¥â«¬ ว่¢ÿ าด้≈—ว°ยสุ
…≥–¢Õßµ≈“¥
æ.». ÚııÒ
พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------
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ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢âÕ Û „π°Æ°√–∑√«ßπ’È
çÕ“À“√ ¥é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“À“√ª√–‡¿∑ µ— «å ‡π◊ÕÈ µ— «å º—° º≈‰¡â
·≈–¢ÕßÕ◊πË Ê ∑’¡Ë ’ ¿“æ‡ªìπ¢Õß ¥
¥ª√–‡¿∑
		 çÕ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊
“อาหารประเภทเนื้อ‘ÈÕสั™”·À≈–é
ตว์ชำ�แหละ”À¡“¬§«“¡«à
หมายความว่“ าÕ“À“√
อาหารสดประเภท
‡π◊ÕÈ µ— «åÀ√◊Õ‡π◊ÕÈ µ— «å∑¡’Ë °’ “√™”·À≈– ≥ ·ºß®”Àπà“¬ π‘ §â“
çÕ“À“√ª√–‡¿∑ª√ÿß ”‡√Á®é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“À“√∑’Ë‰¥âºà“π°“√∑”
ª√–°Õ∫À√◊ Õ ª√ÿ ß ”‡√Á ® æ√â Õ ¡∑’Ë ® –√— ∫ ª√–∑“π‰¥â √«¡∑—È ß ¢ÕßÀ«“π·≈–
‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ™π‘¥µà“ßÊ
ç ¢ÿข“¿‘
“ °“√®—
¥°“√·≈–§«∫§ÿ
¡ªí®®—ม¬ปัµàจ“จัßÊย
		 “สุ
าภิ∫บ“≈Õ“À“√é
าลอาหาร” À¡“¬§«“¡«à
หมายความว่
า การจั
ดการและควบคุ
ต่‡æ◊าËÕงๆ„ÀâÕเพื
่อให้อ–Õ“¥ª≈Õ¥¿—
าหารสะอาดปลอดภั
จากเชื·≈–
้อโรค“√‡§¡’
และสารเคมี
่งเป็น
“À“√
¬®“°‡™◊ÈÕย‚√§
∑’Ë‡ªìπæ‘…ท´÷ี่เËßป็‡ªìนπพิÕ—ษπซึµ√“¬
อัµàนÕตรายต่
อสุขภาพอนามั
เช่นâ ¡— อาหาร
ผัสอาหาร
สถานทีª√ÿท่ ß�ำ
¢ÿ ¿“æÕπ“¡—
¬¢ÕßºŸ∫â ย√‘ของผู
‚¿§ ‡™àบ้ ริπโภค
Õ“À“√ºŸ
º— Õ“À“√ผูส้ มั ∂“π∑’
∑Ë ”ª√–°Õ∫
ประกอบ
ง และจำ�¿“™π–
หน่ายอาหาร
ภาชนะµ— «åอุ·ป≈–·¡≈ß∑’
กรณ์ สัตว์‡Ë ªìแπละแมลงที
เ่ ป็นพาหะนำ�โรค
·≈–®”Àπàปรุ
“¬Õ“À“√
Õÿª°√≥å
æ“À–π”‚√§
ç°“√≈â“ßµ≈“¥µ“¡À≈—°°“√ ¢ÿ “¿‘∫“≈é À¡“¬§«“¡«à“ °“√∑”§«“¡
–Õ“¥µ—«Õ“§“√ ·ºß®”Àπà“¬ ‘π§â“„πµ≈“¥ æ◊Èπ ºπ—ß ‡æ¥“π ∑“ß√–∫“¬πÈ”
µ–·°√ß¥—°ก¡¡Ÿ
≈ΩÕ¬บ่∫àอÕดั¥—ก°ไขมั
‰¢¡—นπบ่∫àอÕพัæ—ก°น้πÈ�ำ ”เสี‡ ย¬’ ∑’ที‡Ë เ่ °Áก็∫บ√«∫√«¡À√◊
ตะแกรงดั
มูลฝอย
รวบรวมหรืÕอ∑’ที√Ë ร่ Õß√—
องรั∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
ÀâÕß â«¡ ∑’Ëªí “«– Õà“ß≈â“ß¡◊Õ ·≈–∫√‘‡«≥µ≈“¥„Àâ –Õ“¥ ‰¡à¡’ ‘ËßªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ
¡Ÿ≈ΩÕ¬ À¬“°‰¬à ΩÿÉπ≈–ÕÕß·≈–§√“∫ °ª√° √«¡∑—Èß„Àâ¡’°“√¶à“‡™◊ÈÕ ∑—Èßπ’È
“√‡§¡’∑„’Ë ™âµÕâ ß‰¡à¡º’ ≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ¢Õßµ≈“¥
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หมวด
À¡«¥ ๑Ò
ลั≈—ก°ษณะของตลาด
…≥–¢Õßµ≈“¥
_________________
¢âÕ Ù µ≈“¥·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È
(Ò) µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à µ≈“¥∑’Ë¡’‚§√ß √â“ßÕ“§“√ ·≈–
¡’≈°— …≥–µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π «à π∑’Ë Ò
(Ú) µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à µ≈“¥∑’‰Ë ¡à¡‚’ §√ß √â“ßÕ“§“√ ·≈–
¡’≈°— …≥–µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π «à π∑’Ë Ú
¢âÕ ı ∑’µË ß—È ¢Õßµ≈“¥µâÕßÕ¬ŸÀà “à ß‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ò ‡¡µ√ ®“°·À≈àß
มลพิ…ษ¢Õß‡
ของเสี
ย โรงเลี
ตว์ ßแหล่
งโสโครก
ำ�จัด°สิ≈Ÿ ่งÀ√◊ปฏิÕ¡Ÿก≈ูลΩÕ¬
หรือ
∑’ที°Ë ่กÕà ่อ„Àâให้‡°‘เกิ¥ด¡≈æ‘
¬’ ‚√ß‡≈’
¬È ß ้ยµ— งสั
«å ·À≈à
‚ ‚§√°
∑’°Ë ”®—¥ที่กß‘Ë ªØ‘
ฝอย πอัÕ—นπอาจเป็
อสุข¬ภาพอนามั
องกั°นß“π
ซึ่ง
Õ—มูπลÕ“®‡ªì
µ√“¬µàนÕอันÿ¢ตรายต่
¿“æÕπ“¡—
‡«âπ·µà®ย–¡’«เว้‘∏น’°แต่
“√ªÑจÕะมี
ß°—วπิธ´÷ีกËßารป้
‡®â“æπ—
เจ้“∏“√≥
าพนักงานสาธารณสุ
ให้ความเห็
¢ÿ ‰¥â„Àâ§«“¡‡ÀÁขπได้™Õ∫·≈â
« นชอบแล้ว
ส่ว«à นที
π∑’่ Ë Ò๑
ตลาดประเภทที
µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë่ Ò๑
__________________
่และสิ
¢âข้Õอ ๖ˆ ตลาดประเภทที
µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’่ Ë ๑Òต้µâองมี
Õß¡’ส่วนประกอบของสถานที
à«πª√–°Õ∫¢Õß ∂“π∑’
Ë·≈–่ง
ปลูßË‘ ª≈Ÿ
กสร้° า√âง“ßคือ§◊Õอาคารสิ
Õ“§“√่งปลู
ßË‘ ª≈Ÿก°สร้า√âงสำ
“ß �หรั
”À√—บ∫ผูºŸ้ข¢â ายของ
“¬¢Õß ที∑’่ข¢Ë นถ่
π∂àา“ยสิ
¬ π‘น§âค้“า Àâห้Õอßงส้«â ว¡ม
งล้“าß¡◊
งมืÕอ ∑’ที‡Ë เ่ °Áก็∫บ√«∫√«¡À√◊
รวบรวมหรืÕอ∑’ที√Ë ร่ Õß√—
องรั∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย ·≈–∑’
และที®Ë จ่ Õ¥¬“πæ“Àπ–
อดยานพาหนะ
∑’ทีªËป่ íสั สาวะ
“«– Õàอ่“าß≈â
ตามที°กË่ ”Àπ¥‰«â
ำ�หนดไว้„ใπนส่«à วππ’
นนีÈ ้ 			
µ“¡∑’
¢âÕ ˜ Õ“§“√ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß ”À√—∫ºŸâ¢“¬¢ÕßµâÕß¡’·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡
À≈—°‡°≥±å·≈– ¢ÿ ≈—°…≥– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∂ππ√Õ∫Õ“§“√µ≈“¥°«â“ß‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ù ‡¡µ√ ·≈–¡’∑“ß‡¢â“
ออกบริ
วณตลาดกว้“าß‰¡à
งไม่πนÕâ ้อ¬°«à
ยกว่“ าÙ ๔‡¡µ√
เมตรÕ¬à“อย่
างน้ßË ∑“ß
อยหนึ่งทาง
ÕÕ°∫√‘‡เ«≥µ≈“¥°«â
ßÀπ÷
147
๑๗๗

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ú) µ—«Õ“§“√µ≈“¥∑”¥â«¬«— ¥ÿ∂“«√ ¡—πË §ß ·≈–·¢Áß·√ß
(Û) À≈—ß§“ √â“ß¥â«¬«— ¥ÿ∑π‰ø ·≈–·¢Áß·√ß∑π∑“π §«“¡ Ÿß
อากาศของตลาดนัπÈ น้
¢ÕßÀ≈—ß§“µâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫°“√√–∫“¬Õ“§“»¢Õßµ≈“¥π—
(Ù) æ◊È π ∑”¥â « ¬«— ¥ÿ ∂ “«√ ·¢Á ß ·√ß ‰¡à ¥Ÿ ¥ ´÷ ¡ πÈ” ‡√’ ¬ ∫
≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥ßà“¬ ‰¡à¡’πÈ”¢—ß·≈–‰¡à≈◊Ëπ
(ı) ∑“ß‡¥‘π¿“¬„πÕ“§“√¡’§«“¡°«â“ß‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ú ‡¡µ√
(ˆ)
¥ÿ∂ส“«√
·√ß “¡“√∂
(๖) ‡§√◊
เครืÕË ่อß°—งกัπÈ ้นÀ√◊หรืÕ อß‘Ë สิ°’่ง¥กี¢«“ß∑”¥â
ดขวางทำ«�¬«—
ด้วยวั
ดุถ·≈–·¢Á
าวร ßและแข็
งแรง
ัข มิให้เข้าไปในตลาด
ªÑสามารถป้
Õß°—π µ— อ«åงกั‡™àนπสัตπÿ ว์¢— เช่¡‘„นÀâ‡สุ¢âน“‰ª„πµ≈“¥
(˜) °“√√–∫“¬Õ“°“»¿“¬„πµ≈“¥‡æ’¬ßæÕ ‡À¡“– ¡ ·≈–‰¡à¡’
°≈‘πË ‡À¡ÁπÕ—∫
(¯) §«“¡‡¢â¡¢Õß· ß «à“ß„πÕ“§“√µ≈“¥‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ú ≈—°´å
อาหาร «¬«— ¥ÿ∂“«√ ‡√’¬∫
(˘) ·ºß®”Àπà“¬ ‘π§â“ª√–‡¿∑Õ“§“√∑”¥â
¡’§ «“¡≈“¥‡Õ’¬ ß ·≈–∑”§«“¡ –Õ“¥ßà “ ¬ ¡’ §«“¡ Ÿß ®“°æ◊Èπ ‰¡àπâÕ ¬°«à“
ˆ ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“ ๑.๕
Òı µ“√“ß‡¡µ√ ·≈–¡’∑“ß‡¢â“ÕÕ° –¥«°
‚¥¬¡’∑π’Ë ß—Ë ”À√—∫ºŸ¢â “¬¢Õß·¬°µà“ßÀ“°®“°·ºß
		 (๑๐)
ำ�ประปาหรืÕπÈอ”น้ำ�–Õ“¥·∫∫√–∫∫∑à
สะอาดแบบระบบท่
ยงพอสำ
(Ò) πÈน้”ª√–ª“À√◊
ÕÕ¬àอ“อย่
ß‡æ’างเพี
¬ßæÕ
”À√—�∫หรั
≈â“บß
ล้‘πางสิ
อล้Õางมื
้ ต้อÕงวางท่
ในลักËªษณะที
ไม่เกิดการ
§â“นÀ√◊ค้Õา≈âหรื“ß¡◊
∑—Èßอπ’È ทัµâ้งÕนีß«“ß∑à
„π≈—°อ…≥–∑’
≈Õ¥¿—่ป¬ลอดภั
‰¡à‡°‘¥ย°“√ªπ‡ªó
ôÕπ
ปนเปื
ทับกับท่”อ‡ ระบายน้
เสีย°หรื
อสิ่งปฏิกูล โดย
®“°πÈ”้อ‚นจากน้
‚§√° ำ�‰¡àโสโครก
µ¥‘ À√◊Õไม่
∑—∫ต°—ิด∫หรื
∑àÕอ√–∫“¬πÈ
¬’ À√◊Õ ß‘Ë ำ�ªØ‘
≈Ÿ ‚¥¬
(°) ¡’∑’Ë≈â“ßÕ“À“√ ¥Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ®ÿ¥ ·≈–„π·µà≈–®ÿ¥®–
µâÕß¡’°Õä °πÈ” ‰¡àπÕâ ¬°«à“ Û °äÕ° °√≥’∑¡’Ë ·’ ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥µ—ßÈ ·µà Û ·ºß
¢÷Èπ‰ª µâÕß®—¥„Àâ¡’∑’Ë≈â“ßÕ“À“√ ¥ Ò ®ÿ¥µàÕ®”π«π·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥∑ÿ°
๓๐
แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
Û ·ºß
(¢) ¡’°äÕ°πÈ”ª√–®”·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ —µ«å
™”·À≈– ·≈–·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑ª√ÿß ”‡√Á®
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(§) ¡’∑‡’Ë °Á∫ ”√ÕßπÈ”„πª√‘¡“≥‡æ’¬ßæÕ·≈– –¥«°µàÕ°“√„™â
°√≥’∑’Ë¡’·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥µ—Èß·µà ı ·ºß¢÷Èπ‰ª µâÕß®—¥„Àâ¡’πÈ” ”√Õß
Õ¬à“ßπâÕ¬ ı ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√µàÕ®”π«π·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥∑ÿ° Ò ·ºß
๕๐·ºß
แผง„Àâให้∂Õ◊ ถ‡ªìือเป็π นÒ
๑๐๐·ºßแผง
‡»…¢Õß Ò ·ºß ∂âถ้“า‡°‘เกิ¥น ı
(ÒÒ) √–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊ÕπÈ”∑‘Èß ·≈–∑“ß√–∫“¬πÈ”µ“¡°ÆÀ¡“¬
ว่«àา“ด้¥âว«ยการควบคุ
อาคาร ∑—ßÈ π’È „Àâ¡µ’ –·°√ß¥—°¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–∫àÕ¥—°‰¢¡—π¥â«¬
¬°“√§«∫§ÿม¡Õ“À“√
(ÒÚ) °“√µ‘¥µ—Èß√–∫∫°“√ªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√
§«∫§ÿ¡Õ“§“√
§«“¡„π (Ò) ·≈– (ı) ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫µ≈“¥∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ°àÕπ«—π∑’Ë
°Æ°√–∑√«ß
©∫—บ∫ที∑’่Ë ๔Ù (พ.ศ.
(æ» ÚıÙÚ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠
กฎกระทรวง ฉบั
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบั
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
าร
“∏“√≥ ÿ¢ข พ.ศ.
æ» ÚıÛı
·≈–¡àข’¢้อâÕจำ®”°—
ßæ◊้นÈπที∑’Ë่ซ´÷Ëึ่ßง‰¡à
สาธารณสุ
๒๕๓๕ „™â
ใช้∫บ—ßัง§—คั∫บ และมี
�กัด¥เรื‡√◊่อËÕงพื
ไม่อÕ“®®—
าจจั¥ด„Àâ
ให้¡ม’ ี
∂ππ√Õ∫Õ“§“√µ≈“¥ ∑“ß‡¢â“ÕÕ°∫√‘‡«≥µ≈“¥ ·≈–∑“ß‡¥‘π¿“¬„πÕ“§“√µ“¡
∑’°Ë ”Àπ¥‰¥â
¢âÕ ¯ µâÕß®—¥„Àâ¡’∑’Ë¢π∂à“¬ ‘π§â“µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥Àπ÷Ëß∫√‘‡«≥„¥
‚¥¬‡©æ“– ¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫°“√¢π∂à“¬ ‘π§â“„π·µà≈–«—π ·≈– –¥«°µàÕ
°“√¢π∂à“¬ π‘ §â“·≈–°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥
§«“¡„π«√√§Àπ÷Ë ß ¡‘ „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ °— ∫ µ≈“¥∑’Ë ®— ¥ µ—È ß ¢÷È π °à Õ π«— π ∑’Ë
°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÙÚ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√
“∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı „™â∫ß— §—∫ ·≈–¡’¢Õâ ®”°—¥‡√◊ËÕßæ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’∑’Ë
¢π∂à“¬ π‘ §â“µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰¥â
¢âÕ ˘ µâÕß®—¥„Àâ¡’ÀâÕß â«¡ ∑’Ëªí “«–·≈–Õà“ß≈â“ß¡◊Õµ“¡·∫∫
·≈–®”π«π∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ ·≈–µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑’Ë
‡À¡“– ¡πÕ°µ—«Õ“§“√µ≈“¥ À√◊Õ„π°√≥’∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ“§“√µ≈“¥µâÕß·¬°‡ªìπ
สั¥—ดส่«àวπ‚¥¬‡©æ“–
นโดยเฉพาะ ¡’มีºผπ—นัßง°—กัπÈ น้ ‚¥¬‰¡à
โดยไม่„ใÀâห้¡มª’ ปี √–µŸ
ระตู‡เªîปิ¥ดสู∫Ÿà บ่ √‘ริ‡เ«≥®”Àπà
วณจำ�หน่“า¬Õ“§“√‚¥¬µ√ß
ยอาหารโดยตรง
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

¢âÕ Ò µâÕß®—¥„Àâ¡’∑’Ë‡°Á∫√«∫√«¡À√◊Õ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬ µ“¡∑’Ë
°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ µ—ÈßÕ¬ŸàπÕ°µ—«Õ“§“√µ≈“¥·≈–Õ¬Ÿà
„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë√∂‡°Á∫¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬‡¢â“ÕÕ°‰¥â –¥«° ¡’°“√ª°ªî¥·≈–ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ
—µ«å‡¢â“‰ª§ÿâ¬‡¢’Ë¬ µ“¡∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ ‡ÀÁπ™Õ∫«à“‡À¡“– ¡°—∫µ≈“¥π—πÈ
ข้¢âÕอ ÒÒ๑๑µâ Õต้ß®—องจั
ดให้
ี่จอดยานพาหนะอย่“ าß‡À¡“–
งเหมาะสมตามที
¥ „Àâ
¡’ ∑ม’Ë ®ีทÕ¥¬“πæ“πÀ–Õ¬à
¡µ“¡∑’Ë่
เจ้
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิπË ่น°”Àπ¥
กำ�หนด
‡®â“าæπ—
π∑’่Ë Ú๒
ส่ว«à นที
µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë ่ Ú๒
ตลาดประเภทที
__________________
¢âÕ ÒÚ µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß®—¥„Àâ¡’ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ºŸâ¢“¬¢Õß
ÀâÕß «â ¡ ∑’ªË í “«– Õà“ß≈â“ß¡◊Õ ·≈–∑’‡Ë °Á∫√«∫√«¡À√◊Õ∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬ µ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π «à ππ’È
¢âÕ ÒÛ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ºŸâ¢“¬¢ÕßµâÕß¡’·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈– ¢ÿ ≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∑“ß‡¥‘π¿“¬„πµ≈“¥¡’§«“¡°«â“ß‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ú ‡¡µ√
(Ú) ∫√‘ ‡ «≥ ”À√— ∫ ºŸâ ¢ “¬¢Õßª√–‡¿∑Õ“À“√ ¥µâ Õ ß®— ¥ „Àâ ‡ ªì π
—¥ à«π‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’≈—°…≥–‡ªìπæ◊Èπ‡√’¬∫ ·¢Áß·√ß ‰¡à≈◊Ëπ “¡“√∂≈â“ß
∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥âßà“¬ ·≈–‰¡à¡’πÈ”¢—ß ‡™àπ æ◊Èπ§Õπ°√’µ æ◊Èπ∑’ËªŸ¥â«¬§Õπ°√’µ
”‡√Á® À√◊Õæ◊πÈ ≈“¥¥â«¬¬“ß·Õ øí≈µå
(Û) ·ºß®”Àπà “ ¬ ‘ π§â “ ª√–‡¿∑Õ“À“√∑”¥â« ¬«— ¥ÿ · ¢Áß ·√ß∑’Ë¡’
ผิº‘ว«เรี‡√’ย¬บ∫ ทำ∑”§«“¡
�ความสะอาดง่
วามสูßŸ ง®“°æ◊
จากพืπÈ น้ ‰¡àไม่πนÕâ อ้ ¬°«à
ยกว่“า ˆ
๖๐ ‡´πµ‘
เซนติ‡เ¡µ√
มตร ·≈–
และ
–Õ“¥ßàา“ย¬¡’มี§ค«“¡
Õ“®‡ªìπ·∫∫æ—∫‡°Á∫‰¥â
150
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(Ù) πÈ”ª√–ª“À√◊ÕπÈ” –Õ“¥Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–®—¥„Àâ¡’∑’Ë≈â“ß
∑”§«“¡ –Õ“¥Õ“À“√·≈–¿“™π–„π∫√‘‡«≥·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥ ·ºß®”Àπà“¬
Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÕÈ µ— «å™”·À≈– ·≈–·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑ª√ÿß ”‡√Á®
(ı) ∑“ß√–∫“¬πÈ”®“°®ÿ¥∑’¡Ë ∑’ ≈’Ë “â ß ‚¥¬‡ªìπ√“ß·∫∫‡ªî¥ ∑”¥â«¬«— ¥ÿ
∑’Ë¡’º‘«‡√’¬∫ ¡’§«“¡≈“¥‡Õ’¬ß„Àâ “¡“√∂√–∫“¬πÈ”‰¥â –¥«° ¡’µ–·°√ß¥—°
¡Ÿ≈ΩÕ¬°àÕπ√–∫“¬πÈ”ÕÕ° ∑Ÿà Õà √–∫“¬πÈ” “∏“√≥– À√◊Õ·À≈àßπÈ” “∏“√≥– ·≈–
‰¡à °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ ‡Àµÿ ‡ ¥◊ Õ ¥√â Õ π√”§“≠·°à ª √–™“™π¢â “ ß‡§’ ¬ ß „π°√≥’ ®”‡ªì π
“æπ—
°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ Õ“®°”Àπ¥„Àâ
®¥— ¡’
เจ้‡®âา“æπ—
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘งถิπË ่น‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â
โดยคำ�แนะนำ�ของเจ้
าพนั
กงานสาธารณสุ
ขอาจกำ�หนดให้
Õ∫àÕนæ—หรื
°πÈอ”บ่‡ อ’¬พัก°àน้Õำ�π√–∫“¬πÈ
Ÿà∑àÕ√–∫“¬πÈ
จั∫àดÕ¥—ให้∫ม‰¢¡—
ีบ่อπดัÀ√◊
กไขมั
เสีย ก่”อÕÕ°
นระบายน้
ำ�ออกสู” ่ท“∏“√≥–À√◊
่อระบายน้Õำ�
สาธารณะหรื
อแหล่‰ง¥âน้ำ�สาธารณะก็ได้
·À≈àßπÈ” “∏“√≥–°Á
(ˆ) °√≥’∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß‡©æ“–‡ “·≈–À≈—ß§“ ‚§√ß‡À≈Á°§≈ÿ¡
ºâ“„∫ ‡µÁπ∑å √à¡À√◊Õ ß‘Ë Õ◊πË „¥„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π µâÕßÕ¬Ÿ„à π ¿“æ∑’¡Ë π—Ë §ß·¢Áß·√ß
¢âÕ ÒÙ µâÕß®—¥„Àâ¡’ÀâÕß â«¡ ∑’Ëªí “«–·≈–Õà“ß≈â“ß¡◊Õµ“¡®”π«π
·≈–À≈—°‡°≥±å¥â“π ÿ¢≈—°…≥–∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡πÕ° ∂“π∑’Ë¢“¬¢Õß ‡«âπ·µà
®–®—¥„Àâ¡’ â«¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë â«¡ “∏“√≥– â«¡‡Õ°™πÀ√◊Õ â«¡¢ÕßÀπà«¬ß“π
√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ„™âÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß ∑—Èßπ’È „Àâ¡’√–¬–Àà“ß®“°
µ≈“¥‰¡à‡°‘π ı ‡¡µ√
¢âÕ Òı µâÕß®—¥„Àâ¡∑’ ‡’Ë °Á∫√«∫√«¡À√◊Õ∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ
∑’®Ë –√Õß√—∫ª√‘¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬„π·µà≈–«—π ·≈–¡’≈°— …≥–‡À¡“– ¡µ“¡∑’‡Ë ®â“æπ—°ß“π
ß∂‘πË ่น°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â
¢ÿ ข
ท้∑âอÕงถิ
กำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของเจ้“æπ—
าพนั°ß“π∏“√≥
กงานสาธารณสุ
¢âÕ Òˆ ‡¡◊ËÕºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ®—¥µ—Èßµ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â¥”‡π‘π
การต่Õอ‡π◊เนืÕË อ่ ß°—
งกัπน‡ªìเป็πน√–¬–Àπ÷
ระยะเวลาหนึ
าพนัÕกß∂‘งานท้
เห็นว่าตลาด
°‘กิ®จ°“√µà
ßË ·≈â«ง่ ∂âแล้“‡®âว “æπ—ถ้า°เจ้ß“π∑â
πË ‡ÀÁอπงถิ
«à“น่ µ≈“¥ª√–‡¿∑
น้ มีศกั ®Ë ยภาพที
จ่ ะพัπฒµ≈“¥ª√–‡¿∑∑’
นาเป็นตลาดประเภทที
จ้าพนัÕกß∂‘
งานπË
∑’ประเภทที
Ë Ú π—πÈ ่¡’๒»°— นั¬¿“æ∑’
–æ—≤π“‡ªì
Ë Ò ‰¥â „Àâ่ ๑‡®âได้
“æπ—ให้°เß“π∑â
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ท้·≈–ºŸ
องถิ√â ่น∫— และผู
้รับ“µ√à
ใบอนุ
วมกันพิจารณากำ�หนดแผนการพั
นาปรับปรุง
„∫Õπÿ≠
«¡°—ญπาตร่
æ‘®“√≥“°”Àπ¥·ºπ°“√æ—
≤π“ª√—∫ª√ÿßฒµ≈“¥ª√–‡¿∑
ตลาดประเภทที
่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที
่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี
้ ตามระยะ
∑’Ë Ú „Àâ‡ªìπµ≈“¥ª√–‡¿∑∑’
Ë Ò µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’
È µ“¡√–¬–‡«≈“·≈–¢—
πÈ µÕπ∑’Ë
เวลาและขั
้นตอนที
จ้าพนักงานท้องถิ่นกำ�หนด
‡®â“æπ—°ß“π∑â
Õß∂‘πË ่เ°”Àπ¥

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

À¡«¥
หมวด Ú๒
การดำ
�เนิπน°‘กิ®จ°“√µ≈“¥
การตลาด
°“√¥”‡π‘
_________________
¥ «“ß
‘ π §âน“ค้„πµ≈“¥·µà
„Àâเ‡ป็ªìนπ
¢âข้Õอ Ò˜
๑๗°“√®—
การจั
ดวางสิ
าในตลาดแต่≈ล–ª√–‡¿∑µâ
ะประเภทต้Õอß®—
งจัด¥ให้
À¡«¥À¡Ÿà·≈–‰¡àª–ªπ°—π ‡æ◊ËÕ –¥«°„π°“√¥Ÿ·≈§«“¡ –Õ“¥·≈–ªÑÕß°—π
°“√ªπ‡ªóÕô π„πÕ“À“√
๑๘ °“√‡ªî
การเปิ
ดและปิ
ดตลาดต้Õß‡ªì
องเป็πน‰ªµ“¡‡«≈“∑’
ไปตามเวลาทีË‡เ่ จ้®âา“พนั
¢âข้Õอ Ò¯
¥·≈–ªî
¥µ≈“¥µâ
æπ—ก°งาน
ß“π
∑âÕß∂‘πË °”Àπ¥
ข้¢âÕอ Ò˘
๑๙ ºŸ√â ∫— ผู„∫Õπÿ
้รับใบอนุ
ญาตให้
ัดตั้งตลาดประเภทที
๑ ต้·อ≈ง
≠“µ„Àâ
®¥— µ—ßÈ จµ≈“¥ª√–‡¿∑’
Ë Ò µâÕß√—∫º‘่ ¥™Õ∫¥Ÿ
รั‡°’บË¬ผิ«°—ดชอบดู
แลเกีß√—่ย°วกั
บการบำ�รุงรักษาตลาดและการรั
กษาความสะอาดและ
∫°“√∫”√ÿ
…“µ≈“¥·≈–°“√√—
°…“§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªì
π√–‡∫’¬∫
ความเป็
นระเบียบเรี∂ย°Ÿ บร้¢ÿ อ≈—ยในตลาดให้
ูกสุÈ ขลักษณะดังต่อไปนี้
‡√’¬∫√âÕ¬„πµ≈“¥„Àâ
°…≥–¥—ßµàÕถ‰ªπ’
(Ò) ∫”√ÿß√—°…“‚§√ß √â“ßµà“ßÊ ¢Õßµ≈“¥ „ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™âß“π
‰¥â¥µ’ ≈Õ¥‡«≈“ ‡™àπ µ—«Õ“§“√ æ◊πÈ ΩÑ“‡æ¥“π ·ºß®”Àπà“¬ π‘ §â“ √–∫∫∫”∫—¥
πÈ”‡ ¬’ À√◊ÕπÈ”∑‘ßÈ ·≈–∑“ß√–∫“¬πÈ” Õÿª°√≥åµ“à ßÊ ‡™àπ “¬‰ø À≈Õ¥‰ø æ—¥≈¡
°äÕ°πÈ” ∑àÕπÈ”ª√–ª“ ·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ◊πË
(Ú)
„Àâม¡กี °’ ารเก็
“√‡°Áบ∫กวาดมู
°«“¥¡Ÿล≈ฝอยบริ
ΩÕ¬∫√‘เวณตลาด
‡«≥µ≈“¥ ·≈–¥Ÿ
–Õ“¥
(๒) ®—จัด¥ให้
และดู·แ≈§«“¡
ลความสะอาด
ของตะแกรงดั°ก¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย∫àÕ¥—บ่°อ‰¢¡—
ดักไขมั
น ระบบบำ
น้ำ�เสี
น้ำ�ทิ้ง และทาง”
¢Õßµ–·°√ß¥—
π √–∫∫∫”∫—
¥πÈ”�‡บัด¬’ À√◊
ÕπÈย”หรื
∑‘ßÈ อ·≈–∑“ß√–∫“¬πÈ
ให้πมกี‡ªìลิπน่ ª√–®”∑ÿ
เหม็นเป็น°«—ประจำ
�ทุกวั·น≈∑’และดู
แลทีเ่ ก็บรวบรวมหรื
¡‘ระบายน้
„Àâ¡’°≈‘�ำ Ëπมิ‡À¡Á
π ·≈–¥Ÿ
Ë‡°Á∫√«∫√«¡À√◊
Õ∑’Ë√Õß√—∫อ¡Ÿที≈ร่ องรั
ΩÕ¬บ
มูล∂ฝอยให้
ูกสุขลัก¡Õ
ษณะเสมอ
„Àâ
°Ÿ ¢ÿ ≈—°ถ…≥–‡
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(Û) ¥Ÿ·≈ÀâÕß «â ¡ ∑’ªË í “«–·≈–Õà“ß≈â“ß¡◊Õ„ÀâÕ¬Ÿ„à π ¿“æ∑’Ë –Õ“¥
„™â°“√‰¥â¥’ ·≈–‡ªî¥„Àâ„™âµ≈Õ¥‡«≈“∑’‡Ë ªî¥µ≈“¥
(Ù) ®— ¥ „Àâ ¡’ ° “√≈â “ ß∑”§«“¡ –Õ“¥µ≈“¥‡ªì π ª√–®”∑ÿ ° «— π
‚¥¬‡©æ“–·ºß®”Àπà “¬Õ“À“√ ¥·≈–·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ —µ«å
™”·À≈– ·≈–¡’°“√≈â“ßµ≈“¥µ“¡À≈—°°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
ในกรณีท∑’Ëี่ม¡’ีก°ารระบาดของโรคติ
พนั°กß“π∑â
งานท้Õอß∂‘
งถิËπ่น‚¥¬§”·π–π”¢Õß
โดยคำ�แนะนำ�ของ
„π°√≥’
“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘ด¥ต่µàอÕ‡®âเจ้“าæπ—
‡®â “ æπ— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ Õ“®·®â ß „Àâ ¡’ ° “√≈â “ ßµ≈“¥µ“¡À≈— ° °“√ ÿ ¢ “¿‘ ∫ “≈
¡“°°«à“‡¥◊Õπ≈–Àπ÷ßË §√—ßÈ °Á‰¥â
(ı)
(๕) ®—จั¥ด„Àâ
ให้¡ม’°ีก“√°”®—
ารกำ�จั¥ดสั—µต«åว์Àห√◊รืÕอ·¡≈ß∑’
แมลงทีË‡่เªìป็πนæ“Àπ–π”‚√§¿“¬„π
พาหะนำ�โรคภายใน
∫√‘‡«≥µ≈“¥Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷ßË §√—ßÈ
(ˆ) ¥Ÿ·≈·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÕÈ µ— «å™”·À≈–¡‘„Àâª≈àÕ¬πÈ”
À√◊Õ¢Õß‡À≈«‰À≈®“°·ºß≈ß æŸà πÈ◊ µ≈“¥ ·≈–®—¥„Àâ¡∑’ “ß√–∫“¬πÈ”À√◊Õ¢Õß‡À≈«
≈ß ∑Ÿà “ß√–∫“¬πÈ”À≈—°¢Õßµ≈“¥
¢âÕ Ú ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µ„Àâ®¥— µ—ßÈ µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫
¥Ÿ·≈‡°’¬Ë «°—∫°“√∫”√ÿß√—°…“µ≈“¥·≈–°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫
‡√’¬∫√âÕ¬¿“¬„πµ≈“¥„Àâ∂°Ÿ ¢ÿ ≈—°…≥– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ®— ¥ „Àâ ¡’ ° “√‡°Á ∫ °«“¥¡Ÿ ≈ ΩÕ¬∫√‘ ‡ «≥µ≈“¥ ·≈–¥Ÿ · ≈
§«“¡ –Õ“¥¢Õßµ–·°√ß¥—°¡Ÿ≈ΩÕ¬ √«¡∑—Èß°√≥’∑’Ë¡’∫àÕ¥—°‰¢¡—π ∫àÕæ—°πÈ”‡ ’¬
·≈–∑“ß√–∫“¬πÈ” ¡‘„Àâ¡°’ ≈‘πË ‡À¡Áπ‡ªìπª√–®”∑ÿ°«—π ·≈–¥Ÿ·≈∑’‡Ë °Á∫√«∫√«¡À√◊Õ
∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬„Àâ∂°Ÿ ¢ÿ ≈—°…≥–‡ ¡Õ
(Ú) ¥Ÿ·≈ÀâÕß «â ¡ ∑’ªË í “«– ·≈–Õà“ß≈â“ß¡◊Õ„ÀâÕ¬Ÿ„à π ¿“æ∑’Ë –Õ“¥
„™â°“√‰¥â¥’ ·≈–‡ªî¥„Àâ„™âµ≈Õ¥‡«≈“∑’‡Ë ªî¥µ≈“¥
(Û)
“√≈âา“งทำ
ß∑”§«“¡
–Õ“¥µ≈“¥‡ªìนπประจำ
ª√–®”∑ÿ
‚¥¬‡©æ“–
(๓) ®—จั¥ด„Àâ
ให้ม¡กี°’ ารล้
�ความสะอาดตลาดเป็
�ทุก°วั«—นπโดยเฉพาะ
·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ¥·≈–·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÕÈ µ— «å™”·À≈– „π°√≥’∑’Ë
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เนินπการล้
ตามที่ Ë
¡’มีก°ารระบาดของโรคติ
“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘ด¥ต่µàอÕ ให้„Àâด¥�ำ ”‡π‘
°“√≈âา“งตลาดตามหลั
ßµ≈“¥µ“¡À≈—ก°การสุ
°“√ ขÿ¢าภิ“¿‘บ∫าล“≈µ“¡∑’
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË ‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ ·®âß„ÀâªØ‘∫µ— ‘
(๔) ®—จั¥ด„Àâ
ให้¡ม°’ กี “√ªÑ
ารป้Õอß°—
งกัπนไม่
�หน่า“¬ย
(Ù)
‰¡àใ„ห้Àâนπ�ำ้ È”หรื
À√◊อÕของเหลวไหลจากแผงจำ
¢Õß‡À≈«‰À≈®“°·ºß®”Àπà
Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊ÕÈ µ— «å™”·À≈–≈ß æŸà π◊È µ≈“¥
ข้¢âอÕ ๒๑
เพืÕËอ่ ª√–‚¬™πå
ประโยชน์ใ„นการป้
คาญ ¡≈æ‘
มลพิ…ษ∑’ที‡Ë เ่ ªìป็πนÕ—อันπตราย
ÚÒ ‡æ◊
π°“√ªÑอÕงกั
ß°—นπเหตุ
‡Àµÿร√�ำ ”§“≠
µ√“¬
À√◊Õ°“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µ„Àâ®¥— µ—ßÈ µ≈“¥ª√–‡¿∑∑’Ë Ò À√◊Õµ≈“¥
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß‰¡à°√–∑”°“√·≈–µâÕß§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¡‘„Àâº„Ÿâ ¥°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò‹) ®”Àπà“¬Õ“À“√∑’‰Ë ¡à –Õ“¥À√◊Õ‰¡àª≈Õ¥¿—¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
Õ“À“√„πµ≈“¥
(Ú) π” —µ«å∑ÿ°™π‘¥‡¢â“‰ª„πµ≈“¥ ‡«âπ·µà —µ«å∑’Ëπ”‰ª¢—ß‰«â„π∑’Ë
¢—ß µ— «å‡æ◊ÕË ®”Àπà“¬
(Û) ¶à“À√◊Õ™”·À≈– —µ«å„À≠à ‡™àπ ‚§ °√–∫◊Õ ·æ– ·°–À√◊Õ
ÿ°√ „πµ≈“¥ √«¡∑—Èß¶à“À√◊Õ™”·À≈– —µ«åªï°„π°√≥’∑’Ë‡°‘¥°“√√–∫“¥¢Õß
‚√§‰¢âÀ«—¥„À≠à∑µ’Ë ¥‘ µàÕ¡“®“° µ— «å„π‡¢µ∑âÕß∑’πË π—È
(Ù) – ¡À√◊ÕÀ¡—°À¡¡ ‘ËßÀπ÷Ëß ‘Ëß„¥„πµ≈“¥ ®π∑”„Àâ ∂“π∑’Ë
°ª√° √°√ÿ
สกปรก
รกรุßง√—รัßง ‡ªìเป็πน‡Àµÿ
เหตุ√ร”§“≠
�ำ คาญ ‡°‘เกิ¥ด¡≈æ‘
มลพิ“ษ∑’ที‡Ë ªìเ่ ป็πนÕ—อัπนµ√“¬
ตรายÀ√◊หรืÕอ‡ªìเป็πน∑’ที‡Ë เ่æ“–æ—
พาะพัπน∏ÿธุåส์ µ—ตั «åว์
À√◊Õ·¡≈ß∑’‡Ë ªìπæ“À–π”‚√§
(ı) ∂à“¬‡∑À√◊Õ∑‘Èß¡Ÿ≈ΩÕ¬À√◊Õ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈„π∑’ËÕ◊Ëπ„¥ πÕ°®“°∑’Ë´÷Ëß
®—¥‰«â ”À√—∫√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬À√◊Õ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ
(ˆ) ∑”„Àâ
≈“¥‡°‘¥§«“¡
°ª√°®π‡ªìπ‡Àµÿนเหตุ
„Àâ‡ªìให้πเÀ√◊
Õ“®อ
(๖)
ทำ�ให้πนÈ”้ำ�„™âใช้µในตลาดเกิ
ดความสกปรกจนเป็
ป็นÕหรื
‡ªìπÕ—πนµ√“¬µà
Õ ¢ÿ ¿“æ
อาจเป็
อันตรายต่
อสุขภาพ
(˜) °àÕÀ√◊Õ®ÿ¥‰ø‰«â„π≈—°…≥–´÷ËßÕ“®‡ªìπ∑’Ë‡¥◊Õ¥√âÕπÀ√◊Õ‡°‘¥
Õ—πµ√“¬·°àºÕŸâ π◊Ë
(¯) „™â
¬À√◊
Õ‡ªìอπเป็∑’นæË ที°— ่พ§âัก“ß§◊
(๘)
ใช้µต≈“¥ªì
ลาดเป็πน∑’æทีË ่พ°— Õ“»—
ักอาศั
ยหรื
ค้าπงคืน
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(˘) °√–∑”°“√Õ◊Ëπ„¥∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡Àµÿ√”§“≠ ¡≈æ‘…∑’Ë‡ªìπ
ตราย หรืÕ°“√√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘
อการระบาดของโรคติ
ง แสงกระพริ
Õ—อัπนµ√“¬À√◊
¥µàÕดต่‡™àอπ ‡เช่¬น’ ß¥—เสีßย·งดัß°√–æ√‘
° §«“¡บ π—Ë ความสั
–‡∑◊Õπ่น
สะเทื
À√◊
Õ¡’อ°น≈‘πË หรื
‡À¡Áอมีπกลิ่นเหม็น

¢âข้Õอ ÚÚºŸ
ßªØ‘บ∫ัต— µิแ‘ ·ละ
≈–
๒๒ ผูâ ¢้ข“¬¢Õß·≈–ºŸ
ายของและผูâ ™้ชà «่ว¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µâ
ยขายของในตลาดต้อÕงปฏิ
„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ®—¥µ—Èßµ≈“¥ ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–
‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ „π‡√◊ÕË ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√®—¥√–‡∫’¬∫·≈–°Æ‡°≥±å„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥¢Õßµ≈“¥
(Ú) °“√®—¥À¡«¥À¡Ÿà π‘ §â“
(Û) °“√¥Ÿ·≈§«“¡ –Õ“¥·ºß®”Àπà“¬ π‘ §â“¢Õßµπ
(Ù) °“√√«∫√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬≈ß„π¿“™π–√Õß√—∫∑’‡Ë À¡“– ¡
(ı) °“√≈â“ßµ≈“¥
(ˆ) °“√‡¢â “ √— ∫ °“√Ωñ ° Õ∫√¡¥â “ π ÿ ¢ “¿‘ ∫ “≈Õ“À“√·≈–Õ◊Ë π Ê
µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
“∏“√≥ ¢ÿ
(˜) °“√µ√«® ÿ ¢ ¿“æµ“¡∑’Ë ‡ ®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π °”Àπ¥‚¥¬
§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ
¢âข้Õอ ÚÛ
๒๓ºŸâผู¢“¬¢Õß·≈–ºŸ
ข้ ายของและผูâ™ช้à«ว่ ¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µâ
ยขายของในตลาดต้ÕอßªØ‘
งปฏิ∫บ—µตั ‘‡เิ °’กีË¬ย่ «°—
วกับ∫
π‘ §â“·≈–·ºß®”Àπà“¬ π‘ §â“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ « “ß ‘ π §â “ ∫π·ºß®”Àπà “ ¬ ‘ π §â “ À√◊ Õ ¢Õ∫‡¢µ∑’Ë °”Àπ¥
‚¥¬Àâ“¡«“ß π‘ §â“≈È”·ºß®”Àπà“¬ π‘ §â“À√◊Õ¢Õ∫‡¢µ∑’°Ë ”Àπ¥ ·≈–Àâ“¡«“ß π‘ §â“
Ÿß®πÕ“®‡°‘¥Õ—πµ√“¬À√◊Õ àßº≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫°“√√–∫“¬Õ“°“» ·≈–· ß «à“ß ∑—Èßπ’È
µ“¡∑’‡Ë ®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË °”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ
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À¡«¥ Û๓
ผูºŸ้ขายของและผู
¢â “¬¢Õß·≈–ºŸ้ช™â ่ว«à ยขายของในตลาด
¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥
___________________

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ภาคผนวก

อาหาร

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภท

(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ใน
ขอบเขตที่กำ�หนด โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
มเก็บบสิสินนค้ค้าาประเภทอาหารไว้
ประเภทอาหารไว้ใต้ใต้แผงจำ
แผงจำ�หน่
�หน่ายสิายสิ
(๔) ห้ามเก็
นค้นาค้า เว้นแต่
อาหารในภาชนะบรรจุ
สนิททตามกฎหมายว่
ตามกฎหมายว่าาด้ด้ววยอาหาร
ยอาหาร หรื
อาหารในภาชนะบรรจุทที่ปป่ี ิดดิ สนิ
หรือออาหารทีม่ กี าร
ป้องกันการเน่
การเน่าาเสีเสียยและปกปิ
และปกปิดดมิมิดดชิชิดด ทั้งนี้ ต้ต้อองมีงมีกการรั
ารรักกษาความสะอาดและ
ษาความสะอาดและ
ป้องกันสัตว์หรือแมลงที
แมลงที่เเ่ ป็ป็นนพาหนะนำ
พาหะนำ��โรค
โรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำ�ให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไป
จากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจำ�หน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัย
ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคม
รังเกียจ หรื
หรืออไม่ไม่เเป็ป็นนพาหะนำ
พาหะนำ��โรคติ
โรคติดดต่ต่ออ เช่เช่นนอหิอหิวาตกโรค
วาตกโรคไข้รไข้ากสาดน้
รากสาดน้
อยอบิยดบิไข้ด
ไข้
คางทูมมวัณวัณโรคในระยะอั
โรคในระยะอันนตราย
ตรายโรคเรื
โรคเรื้ออ้ นในระยะติ
นในระยะติดดต่อหรือในระยะ
สุกสใสกุ ใสหัดหัดคางทู
ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำ�หนดโดยคำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
ญญั¿ÿติก“æารสาธารณสุ
พ.ศ.Õ¬๒๕๓๕
(Ú) „π√–À«à“ß¢“¬ π‘ คู§â่มือ“µâพระราชบั
Õß·µàß°“¬
–Õ“¥ ‡√’ข¬∫√â
À√◊Õ
µ“¡∑’‡Ë ®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË °”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ
(Û) „π√–À«à “ ß¢“¬ ‘ π §â “ ª√–‡¿∑Õ“À“√µâ Õ ßªØ‘ ∫— µ‘ µ “¡
À≈—° ¢ÿ Õπ“¡—¬ «à π∫ÿ§§≈ ‡™àπ ‰¡à‰ÕÀ√◊Õ®“¡√¥Õ“À“√ ‰¡à„™â¡Õ◊ À¬‘∫®—∫Õ“À“√∑’Ë
พร้
ล้างมือ≈âให้“สß¡◊ะอาดก่
นหยิบหรืÕ πÀ¬‘
อจับอาหาร
บู บุหรี่
æ√âอÕมรั
¡ บประทานโดยตรง
√— ∫ ª√–∑“π‚¥¬µ√ß
Õ „Àâ อ–Õ“¥°à
∫ À√◊ Õ ®—ไม่∫สÕ“À“√
หรื
กงานท้
กำ�หนดโดยคำ
�แนะนำ�ของเจ้าพนักงาน
‰¡àอ∫Ÿดืม่∫ÿสุÀร√’าÀË √◊ทัÕง้ ¥◊นี¡Ë ้ ตามที
√ÿ “ ∑—ßÈเ่ จ้π’าÈ พนั
µ“¡∑’
‡Ë ®â“อæπ—งถิ°น่ ß“π∑â
Õß∂‘πË °”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß
สาธารณสุ
‡®â“æπ—°ß“πข “∏“√≥ ¢ÿ
ข้¢âÕอ Úı
๒๕ºŸâ ¢ผู“¬¢Õß·≈–ºŸ
้ขายของและผู
่วยขายของในตลาดต้ÕอßªØ‘
งปฏิบ∫ั—ตµิใ‘ „ห้Àâ
â ™à «้ช¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µâ
∂Ÿถู°กสุ¢ÿข≈—ลั°ก…≥–„π°“√®”Àπà
¡Õ“À“√ ·≈–°“√√—
°…“
ษณะในการจำ�หน่“า¬∑”
ย ทำ�ª√–°Õ∫
ประกอบª√ÿßปรุ‡°Áง∫À√◊
เก็บÕหรื–อสะสมอาหาร
และการ
รักษาความสะอาดของภาชนะ
�ำ ใช้และของใช้
ดังต่È อไปนี้
§«“¡
–Õ“¥¢Õß¿“™π– πÈ”„™â·น้≈–¢Õß„™â
µ“à ßÊ¥—ตßา่ µàงๆÕ‰ªπ’
(Ò) Õ“À“√∑’¢Ë “¬µâÕß –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬µ“¡À≈—°‡°≥±å∑°’Ë ”Àπ¥
‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õ“À“√
(Ú) Õ“À“√ ¥‡©æ“– µ— «å ‡π◊ÕÈ µ— «å ·≈–Õ“À“√∑–‡≈ µâÕß‡°Á∫√—°…“
ในอุ
ไม่‡เ°‘กิπน ı๕Õß»“‡´≈‡´’
องศาเซลเซี¬ยส„πµŸ
ในตู‡â ¬Áเ้ ย็πนÀ√◊หรืÕอ·™àแช่πนÈ”�ำ้ ·¢Á
แข็ßงµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√‡°Á
ตลอดระยะเวลาการเก็∫บ
„πÕÿณ≥หภู
À¿Ÿม¡ิ ‘ ‰¡à
(Û) °“√®”Àπà“¬Õ“À“√ª√–‡¿∑ª√ÿß ”‡√Á®µâÕß„™â‡§√◊ËÕß„™â ¿“™π–
∑’Ë –Õ“¥ ·≈–µâÕß¡’Õÿª°√≥åª°ªî¥Õ“À“√‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√ªπ‡ªóôÕπ ·≈–√—°…“
Õÿª°√≥åª°ªî¥Õ“À“√π—πÈ „Àâ –Õ“¥·≈–„™â°“√‰¥â¥Õ’ ¬Ÿ‡à ¡Õ
(Ù) „π°√≥’∑’Ë‡ªìπ·ºß®”Àπà“¬Õ“À“√ ´÷Ëß¡’°“√∑” ª√–°Õ∫ ·≈–
ปรุ
่ไว้ให้Ë ‰«âเป็„นÀâสั‡ ªìดπส่วนโดยเฉพาะเพื
่อการนั้นและต้
องปฏิ
บัติ
ª√ÿงßอาหาร
Õ“À“√ ต้อµâงจัÕดß®—สถานที
¥ ∂“π∑’
— ¥ à «π ‚¥¬‡©æ“–‡æ◊
ËÕ°“√π—
Èπ·≈–
ให้
ูกต้อ∫งตามหลั
ขาภิ°บ°“√
าลอาหาร
µâÕถßªØ‘
µ— „‘ Àâ∂°Ÿ µâกÕการสุ
ßµ“¡À≈—
¢ÿ “¿‘∫“≈Õ“À“√
(ı) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â ·≈–¿“™π–Õÿª°√≥å∑’Ë„™â ‡™àπ ‡¢’¬ß
‡§√◊ÕË ß¢Ÿ¥¡–æ√â“« ®“π ™“¡ ™âÕπ·≈– Õâ ¡ µ–‡°’¬∫ ·≈–·°â«πÈ” µâÕß –Õ“¥·≈–
ª≈Õ¥¿—¬ ¡’°“√≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–®—¥‡°Á∫∑’∂Ë °Ÿ µâÕß
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢âÕ Úˆ ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡°‘¥¢÷Èπ„πµ≈“¥
¢Õß‡Õ°™πÀ√◊Õµ≈“¥¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ
Õß§å°“√¢Õß√—∞ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°√≥’∑’Ë‡°‘¥À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“®–‡°‘¥§«“¡
‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßµàÕ ¿“«–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”√ß™’æ¢Õß
ª√–™“™π ´÷Ëß®”‡ªìπµâÕß¡’°“√·°â‰¢‚¥¬‡√àß¥à«πµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ¯ ·≈–
¡“µ√“ Ùˆ «√√§ Õß
(Ò) º≈°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå∑“ß®ÿ≈‘π∑√’¬å®“°°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ“À“√
ºŸ¢â “¬Õ“À“√„πµ≈“¥
æ∫«à“¡’‡™◊พบว่
ÕÈ ®ÿ≈πา‘ มี∑√’เชื¬้อå
ตัµ—«วÕ¬à
อย่“าßæ◊
งพืπÈ ้นº‘ผิ«ว¿“™π–Õÿ
ภาชนะอุªป°√≥å
กรณ์À√◊Õ®“°¡◊
หรือÕจากมื
อผู้ขายอาหารในตลาด
Õ¡’‡™◊ÈÕห®ÿรือ≈มี‘πเ∑√’
πµ—ย«์ท∫àี่เป็ß™’นÈ„ตัπª√‘
π°«à“่เกิ‡°≥±å
จุ∑’ลË∑ิน”„Àâ
ทรี‡ย°‘์ท¥ี่ท‚√§‰¥â
ำ�ให้เกิÀด√◊โรคได้
ชื้อ¬จุå∑ล’Ë‡ินªìทรี
วบ่ง¡ชี“≥∑’
้ในปริË‡ม°‘าณที
นกว่า
เกณฑ์
มาตรฐานที
รมวิทµ√å
ยาศาสตร์
การแพทย์
¡“µ√∞“π∑’
°Ë √¡«‘∑่ก¬“»“
°“√·æ∑¬å
°”Àπ¥กำ�หนด
(Ú) ¡’ª√‘¡“≥ µ— «åÀ√◊Õ·¡≈ß∑’‡Ë ªìπæ“À–π”‚√§ ‡™àπ ÀπŸ ·¡≈ß«—π
หรือÕแมลงสาบเกิ
�ำ หนดโดยวิ∏ธ°’ กี “√µ√«®«—
ารตรวจวั¥ดµ“¡∑’
ตามที°Ë ก่ √–∑√«ß
ระทรวงสาธารณสุ
À√◊
·¡≈ß “∫‡°‘นπกว่
°«àา“เกณฑ์
µ— «å∑ท°’Ë ก่ี ”Àπ¥‚¥¬«‘
“∏“√≥ ¢ÿข
ª√–°“»°”Àπ¥„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) µ≈“¥‡ªìπ·À≈àß·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ ‡™àπ ÕÀ‘«“µ°‚√§
‰¢â√“° “¥πâÕ¬ ∫‘¥ ‰¢â °ÿ „ À—¥ §“ß∑Ÿ¡ «—≥‚√§ ‚√§‡√◊ÕÈ π ‰«√— µ—∫Õ—°‡ ∫™π‘¥‡Õ
‰¢âÀ«—¥„À≠à√«¡∂÷ß‰¢âÀ«—¥„À≠à∑’Ëµ‘¥µàÕ¡“®“° —µ«å ·≈–‚√§Õ◊Ëπ∑’ËµâÕß·®âß§«“¡
µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ´÷ßË ÕÕ°µ“¡§«“¡„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ
‚¥¬æ∫«à“ºŸâ¢“¬¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬¢“¬¢Õß„πµ≈“¥‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ À√◊Õæ∫ºŸâªÉ«¬
เป็
นโรคติ
โภคอาหารหรื
้อโรคมาจากตลาดนัÈπ้น À√◊
หรือÕ
‚√§µ‘
¥µàÕด´÷ต่Ëßอ¬◊ซึπ่ง¬—ยืπน«àยั“น∫√‘ว่า‚บริ
¿§Õ“À“√À√◊
Õ‰¥âอได้
√—∫ร‡™◊ับÈÕเชื‚√§¡“®“°µ≈“¥π—
µ√«®æ∫‡™◊ÕÈ ‚√§´÷ßË ∑”„Àâ‡°‘¥°“√√–∫“¥¢Õß‚√§„π π‘ §â“∑’®Ë ”Àπà“¬„πµ≈“¥π—πÈ
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หมวด
À¡«¥ Ù๔
การควบคุ
°“√§«∫§ÿม¡กิ°‘จ®การตลาดของเอกชน
°“√µ≈“¥¢Õß‡Õ°™π
และตลาดของกระทรวง
นท้Õอß∂‘งถิπË ่นÀ√◊หรืÕÕß§å
อองค์°“√¢Õß√—
การของรั
·≈–µ≈“¥¢Õß°√–∑√«ßทบวง
∑∫«ßกรม
°√¡ ราชการส่
√“™°“√ «à วπ∑â
∞ฐ
___________________

คู่มือÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».

		 (Ù)
(๔) ∂—ถัßง‡°√Õ–À√◊
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ารกำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรการในการควบคุมหรือกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการ
ตลาดตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปจั จุบนั และเนือ่ งจากยังมีปญ
ั หาการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด เช่น
โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) และโรคไข้หวัดนก ดังนั้น
เพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “อาหาร
ปลอดภัย” สมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกำ�หนดมาตรฐาน
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของประชาชนและวิธีการดำ�เนิน
การเพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกำ�กับดูแล และแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของประชาชน จึงจำ�เป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
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ßµàÕ‰ªπ’¬È Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
¢âÕ Ò „Àâ ¬ °‡≈‘ ° °Æ°√–∑√«ß “∏“√≥
©∫— ∫ ∑’Ë ÿ¢ÛÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â
(æ.». ÚıÙÒ)
“∏“√≥ ÿ¢‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ ÒÚ „Àâ
∫—µ¬√ª√–®”µ—
«‡®â“æπ—°ß“π∑â
ªìπ‰ªµ“¡·∫∫
°‡≈‘ ° °Æ°√–∑√«ß
©∫—Õ∫ß∂‘
∑’Ë ËπÛ„Àâ‡(æ.».
ÚıÙÒ)
.Ò ∑â“¬°Æ°√–∑√«ßπ’È ≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—
¢âÕ Ú ∫—µ√ª√–®”µ—«217
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫
.Ò ∑â“¬°Æ°√–∑√«ßπ’È
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·∫∫ .Ú ∑â“¬°Æ°√–∑√«ßπ’È
¢âÕ Ù ∫— µ √ª√–®”µ— « ºŸâ ´÷Ë ß ‰¥â √— ∫ ·µà ß µ—È ß ®“°‡®â “ æπ— ° ß“π
∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫ .Û ∑â“¬°Æ°√–∑√«ßπ’È
¢âÕ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡ªìπºŸâÕÕ°∫—µ√
ª√–®”µ—«
(Ò) ‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π „Àâ · °à ºŸâ ¥”√ßµ”·Àπà ß ºŸâ «à “ √“™°“√
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(Ú) ‡®â “ æπ— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ „Àâ · °à ºŸâ ¥”√ßµ”·Àπà ß À— « Àπâ “
à«π√“™°“√√–¥—∫°√¡¢÷Èπ‰ª ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
¢âÕ ˆ „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√√–¥—∫°√¡¢÷Èπ‰ªÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫
¡Õ∫À¡“¬®“°À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπ ‡ªìπºŸâÕÕ°∫—µ√ª√–®”µ—«‡®â“æπ—°ß“π
สาธารณสุ
าราชการในสั
งกัด —ßแต่
ม่รวมถึ
กรณีßท°√≥’
อ่ี ยูใ่ นอำ
“∏“√≥ ขÿ¢ซึง่ แต่´÷Ëงßตั·µàง้ จากข้
ßµ—Èß®“°¢â
“√“™°“√„π
°—¥ไ·µà
‰¡à√ง«¡∂÷
∑’ËÕ�¬Ÿนาจ
à„π
ของผู้ว่าราชการจั
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Õ”π“®¢ÕßºŸ
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ßÀ«—¥อµ“¡¢â
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¢âÕ ˜ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°ºŸâ«à“
ราชการจังßหวั
ตรประจำ
�ตัว «
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À«—ด¥เป็‡ªìนผูπอ้ ºŸอกบั
âÕÕ°∫—
µ√ª√–®”µ—
(Ò) ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ“¬°‡∑»¡πµ√’
π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ·≈–
π“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“
(Ú) ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢„Àâ·°à¢â“√“™°“√„πÀπà«¬ß“π¢Õß
à«π√“™°“√´÷Ëß‡ªìπ√“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß à«π√“™°“√´÷Ëß
‡ªìπ√“™°“√ à«π°≈“ß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥π—Èπ
¢âÕ ¯ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡ªìπºŸâÕÕ°∫—µ√ª√–®”µ—«
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(Ú) ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ·°àæπ—°ß“π
‡¡◊Õßæ—∑¬“„π‡¢µ‡¡◊Õßæ—∑¬“
¢âÕ Ò „Àâπ“¬°‡∑»¡πµ√’‡ªìπºŸâÕÕ°∫—µ√ª√–®”µ—«
(Ò) ‡®â “ æπ— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ „Àâ · °à æ π— ° ß“π‡∑»∫“≈„π
‡¢µ‡∑»∫“≈
(Ú) ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ·°àæπ—°ß“π
‡∑»∫“≈„π‡¢µ‡∑»∫“≈
¢âÕ ÒÒ „Àâ π “¬°Õß§å ° “√∫√‘ À “√ à « πµ”∫≈‡ªì π ºŸâ Õ Õ°∫— µ √
ª√–®”µ—«
(Ò) ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢„Àâ·°àæπ—°ß“π à«πµ”∫≈„π‡¢µ
Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
(Ú) ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ·°àæπ—°ß“π
à«πµ”∫≈„π‡¢µÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
¢âÕ ÒÚ „Àâ π “¬°Õß§å ° “√∫√‘ À “√ à « π®— ß À«— ¥ ‡ªì π ºŸâ Õ Õ°∫— µ √
ª√–®”µ—«
(Ò) ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢„Àâ·°à¢â“√“™°“√Õß§å°“√∫√‘À“√
à«π®—ßÀ«—¥„π‡¢µÕß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥
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“√∫√‘หÀารส่
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„π‡¢µÕß§åก°ารบริ
“√∫√‘หÀารส่
“√วนจั
à«π®—งหวั
ßÀ«—ด¥
องค์
¢âÕ ÒÛ √Ÿ ª ∂à “ ¬∑’Ë µ‘ ¥ ∫— µ √ª√–®”µ— « ‡®â “ æπ— ° ß“π∑â Õ ß∂‘Ë π
‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
„Àâใ„ช้™âร√ูปªŸ ∂àถ่“า¬∑’
π¬◊นπË ยื§”¢Õ¡’
∫µ— บ√ª√–®”µ—
Ú.ı
ให้
ยที∂Ë่ถ“à่า¬‰¡à
ยไม่‡เ°‘กิπนÀ°‡¥◊
หกเดืÕอπน °àÕก่π«—
อนวั
่นคำ�ขอมี
ัตรประจำ�«ตั¢π“¥
ว ขนาด
x Û.
‡´πµ‘
‡¡µ√
Ëßµ—่ง«ตัวÀπâหน้“µ√ß
๒.๕
x ๓.๐
เซนติ
เมตร§√÷ครึ
าตรง ‰¡àไม่ส«¡À¡«°·≈–·«à
วมหมวกและแว่πนµ“
ตาสี’‡เ¢âข้¡ม
·µàß‡§√◊ËÕß·∫∫ª°µ‘¢“«À√◊Õ‡§√◊ËÕß·∫∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëßµπ —ß°—¥
¢âÕ ÒÙ ∫—µ√ª√–®”µ—«‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ∫—µ√ª√–®”µ—«
‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢·≈–∫—µ√ª√–®”µ—«ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°‡®â“æπ—°ß“π
ท้∑âอÕงถิ
่กำ�Ë °หนดไว้
ในบั„ตπ∫—
รแต่
ต้องไม่
นหกปี
ับแต่
ß∂‘่นË π „Àâให้„ใ™âช้‰ได้¥âตµามระยะเวลาที
“¡√–¬–‡«≈“∑’
”Àπ¥‰«â
µ √·µà
µâ Õเกิß‰¡à
‡ °‘ πนÀ°ªï
วัπ—น∫ออกบั
ร µ√
·µà«—πตÕÕ°∫—
¢âÕ Òı ∫—µ√ª√–®”µ—«‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ∫—µ√ª√–®”µ—«
‡®â “ æπ— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ ·≈–∫— µ √ª√–®”µ— « ºŸâ ´÷Ë ß ‰¥â √— ∫ ·µà ß µ—È ß ®“°
เจ้
งานท้อÕß∂‘
งถิËπ่นทีÕÕ°µ“¡§«“¡„π°Æ°√–∑√«ß
่ออกตามความในกฎกระทรวง©∫—
ฉบั∫บ∑’ทีË Û่ ๓(æ.».
(พ.ศ.๒๕๔๑)
‡®âา“พนั
æπ—ก°ß“π∑â
ÚıÙÒ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı „Àâ„™â‰¥â
ต่µàÕอ‰ª®π°«à
ไปจนกว่า“จะหมดอายุ
แต่∑ท—Èßั้งπ’นีÈ ้ตµâ้อÕงไม่
®–À¡¥Õ“¬ÿ ·µà
ß‰¡àเ‡กิ°‘นπหนึ
Àπ÷่งËßร้√âอÕยแปดสิ
¬·ª¥ บ‘∫วั«—นπนัπ—บ∫แต่
·µàว«ัน—πที∑’่ Ë
°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». Ú
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สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(≈ß™◊ËÕ)
ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
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‡≈¢ª√–®”µ—«ª√–™“™π¢ÕßºŸâ∂◊Õ∫—µ√
................................................................
√Ÿª∂à“¬
™◊ËÕ...........................................................
¢π“¥
µ”·Àπàß...................................................
Ú.ı x Û. ´¡. —ß°—¥.......................................................
ı.Ù ´¡.
‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
........................... °“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ

µ”·Àπàß.........................................
ºŸâÕÕ°∫—µ√

¯.Ù ´¡.

▲

▲

▲

À¡Ÿหมู
‚à ≈À‘่โµลหิ.............
ต ...........

................................

µ√“§√ÿ± ”À√—∫Àπà«¬ß“π√“™°“√∑’ËÕÕ°∫—µ√

ตราครุฑ±สำ�”À√—
หรับ∫หน่
À¡“¬‡Àµÿ ๑.Ò. µ√“§√ÿ
Àπàว«ยงานราชการที
¬ß“π√“™°“√∑’อ่ ÕË อกบั
Õ°∫—ตµรมี√¡’ล≈กั °— ษณะเป็
…≥–‡ªìนπวงกลมสองวงซ้
«ß°≈¡ Õß«ß´âอÕนกัπ°—นπ ขนาด
¢π“¥
‡ âπºàà“»Ÿπ¬å°≈“ß«ßπÕ° Û.ı ´¡. «ß„π Ú.ı ´¡. ≈âÕ¡§√ÿ± ¢π“¥µ—«§√ÿ± Ÿß Ú ´¡. √–À«à“ß«ßπÕ°
·≈–«ß„π„Àâ¡’Õ—°…√‰∑¬√–∫ÿ™◊ËÕ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ°∫—µ√Õ¬Ÿà¢Õ∫≈à“ß¢Õßµ√“
Ú. „Àâª√–∑—∫µ√“§√ÿ± ”À√—∫Àπà«¬ß“π√“™°“√∑’ÕË Õ°∫—µ√¥â«¬À¡÷° ·’ ¥ß∑’¡Ë ¡ÿ ≈à“ß¥â“π¢«“
¢Õß√Ÿª
·∫∫∫—µ√Ò- “∏“√≥ ÿ¢ Ò
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ÚıÙ¯
พ.ศ.๒๕๔๘
---------------------------(¥â“πÀπâ“)
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา
๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวตามแบบ
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงประกอบกับการปฏิรูประบบราชการทำ�ให้ต้องปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขใหม่และมีการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดหน่วยงานอื่นนอกจากกรมอนามัย ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งมีการแก้ไขชื่อตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลเป็ นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำ�บลตามพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึง
จำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
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(≈ß™◊ËÕ) ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
(≈ß™◊ËÕ)รัฐมนตรีÿ¥ว“√—่าการกระทรวงสาธารณสุ
µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ ข
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫°ƒ…Æ’°“ ‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ¯ˆ ° «—π∑’Ë ı °—π¬“¬π
ÚıÙıºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(Ú) Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—≠
µ‘°“µµ“¡¡“µ√“
“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».Ò˘ÚıÛı
¡“µ√“ ÛÛ ¡“µ√“ ÛÙ ¡“µ√“ Û¯ ·≈–¡“µ√“ ÙÒ «√√§(©∫—∫Õß·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
(Û) Õ— µ √“§à “ ∏√√¡‡π’ ¬ ¡„π°“√ÕÕ°Àπ— ß ◊ Õ √— ∫ √Õß°“√·®â ß
À≈—°‡°≥±å ‡ß◊ÕË π‰¢ ·≈–¡“µ√°“√µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È ¿“¬„πÀπ÷ßË ªï
µ“¡¡“µ√“ Ù¯
π—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ ÚıÙı

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

∫—≠™’Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡
Ò. Õ—µ√“§à“‡°Á∫·≈–¢π ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡¡“µ√“ Ú (Ù)
(Ò) §à“‡°Á∫·≈–¢πÕÿ®®“√–À√◊Õ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈§√—ÈßÀπ÷ËßÊ
‡»…¢Õß≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√À√◊Õ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√·√°
·≈–≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√µàÕÊ ‰ª
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√≈– Úı ∫“∑
‡»…‰¡à‡°‘π§√÷Ëß≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
Òı ∫“∑
‡»…‡°‘π§√÷Ëß≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ „Àâ§‘¥‡∑à“°—∫ Ò ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª
(°) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªª√–®”√“¬‡¥◊Õπ
- ∑’Ë¡’ª√‘¡“≥«—πÀπ÷Ëß‰¡à‡°‘π Ú ≈‘µ√
‡¥◊Õπ≈– Ù ∫“∑
- ∑’Ë¡’ª√‘¡“≥«—πÀπ÷Ëß‡°‘π Ú ≈‘µ√ ·µà‰¡à‡°‘π ı ≈‘µ√
§à“‡°Á∫·≈–¢π∑ÿ°Ê Ú ≈‘µ√
À√◊Õ‡»…¢Õß·µà≈– Ú ≈‘µ√
‡¥◊Õπ≈– Ù ∫“∑
- ∑’Ë¡’ª√‘¡“≥«—πÀπ÷Ëß‡°‘π ı ≈‘µ√
·µà‰¡à‡°‘π Ò ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
‡¥◊Õπ≈– Ú, ∫“∑
- ∑’Ë¡’ª√‘¡“≥«—πÀπ÷Ëß‡°‘π Ò ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
§à“‡°Á∫·≈–¢π∑ÿ°Ê ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ À√◊Õ‡»…¢Õß
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
‡¥◊Õπ≈– Ú, ∫“∑
(¢) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª‡ªìπ§√—Èß§√“«
- §√—ÈßÀπ÷ËßÊ ‰¡à‡°‘π Ò ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
§√—Èß≈– Òı ∫“∑
- §√—ÈßÀπ÷ËßÊ ‡°‘π Ò ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
§à“‡°Á∫·≈–¢π∑ÿ°Ê ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
À√◊Õ‡»…¢Õß≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√≈– Òı ∫“∑
(Û) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
(°) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ
- °√≥’∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°«—πÀπ÷Ëß‰¡à‡°‘π Ú °‘‚≈°√—¡
À√◊Õ¡’ª√‘¡“≥‰¡à‡°‘π ÒÛ ≈‘µ√
‡¥◊Õπ≈– Û ∫“∑
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พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
- °√≥’∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°«—πÀπ÷Ëß‡°‘π Ú °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ¡’ª√‘¡“≥
‡°‘π ÒÛ ≈‘µ√ §à“‡°Á∫·≈–¢π∑ÿ°Ê Ú °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ
∑ÿ°Ê ÒÛ ≈‘µ√ À√◊Õ‡»…¢Õß·µà≈– Ú °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ
·µà≈– ÒÛ ≈‘µ√
‡¥◊Õπ≈– Û ∫“∑
(¢) §à“‡°Á∫·≈–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡ªìπ§√—Èß§√“«
- §à“‡°Á∫·≈–¢π·µà≈–§√—Èß §‘¥Õ—µ√“§√—Èß≈–
Û, ∫“∑
(∑—Èßπ’È „Àâ°”Àπ¥‡ªìπÕ—µ√“µ“¡√–¬–∑“ß∑’Ë‡°Á∫¢π)
- °√≥’∑’Ë¡Ÿ≈ΩÕ¬¡’πÈ”Àπ—°‰¡à‡°‘π ˜ı °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ¡’ª√‘¡“≥‰¡à‡°‘π
ı ≈‘µ√ „Àâ§‘¥Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’° §√—Èß≈–
Ù ∫“∑
- °√≥’∑’Ë¡Ÿ≈ΩÕ¬¡’πÈ”Àπ—°‡°‘π ˜ı °‘‚≈°√—¡
À√◊Õ‡°‘π ı ≈‘µ√ „Àâ§‘¥§à“‡°Á∫¢π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„πÕ—µ√“∑ÿ°Ê ˜ı °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ∑ÿ°Ê ı ≈‘µ√
À√◊Õ‡»…¢Õß ˜ı °‘‚≈°√—¡ À√◊Õ ı ≈‘µ√
Àπà«¬≈–
Ù ∫“∑
Ú. Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
โดยทำ�เป็นπธุ∏ÿร√กิ°‘จ®หรืÀ√◊
อได้Õร‰¥âับ √—∫
(Ò) „∫Õπÿ≠“µ¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡¡“µ√“ Ò˘ ‚¥¬∑”‡ªì
ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¥â«¬°“√§‘¥§à“∫√‘°“√
(°) รั√—บ∫ทำ∑”°“√‡°Á
·≈–¢π ่ง‘Ëßปฏิ
ªØ‘ก°ูลŸ≈หรื
À√◊อÕมู¡Ÿล≈ฝอยทั
ΩÕ¬∑—่วË«ไป‰ª
(ก)
�การเก็บ∫ และขนสิ
©∫—
∫“∑
			
ฉบั∫บ≈–
ละ ı,
๕,๐๐๐ บาท
(¢) รั√—บ∫ทำ∑”°“√°”®—
ªØ‘ก°ูลŸ≈หรื
À√◊อÕมู¡Ÿล≈ฝอยทั
ΩÕ¬∑—่วË«ไป‰ª ©∫—
∫“∑
(ข)
�การกำ�จัด¥สิ่ง‘Ëßปฏิ
ฉบั∫บ≈–
ละ ı,
๕,๐๐๐ บาท
(§) รั√—บ∫ทำ∑”°“√‡°Á
·≈–¢π¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕ
©∫—
Ò, บาท
∫“∑
(ค)
�การเก็บ∫ และขนมู
ฉบั∫บ≈–
ละ ๑๐,๐๐๐
©∫—
Ò, บาท
∫“∑
(ง)(ß) √—รั∫บ∑”°“√°”®—
ทำ�การกำ�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชื้อÈÕ
ฉบั∫บ≈–
ละ ๑๐,๐๐๐
(Ú) „∫Õπÿ≠“µ¥”‡π‘π°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
µ“¡ª√–‡¿∑∑’Ë¡’¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ°‘®°“√
∑’ËµâÕß¡’°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡¡“µ√“ ÛÚ (Ò)
„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√§â“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ
©∫—
≈– ๑๐,๐๐๐
Ò, ∫“∑
ฉบับ∫ละ
(Û) „∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èßµ≈“¥µ“¡¡“µ√“ ÛÙ
©∫—
Ú, ∫“∑
ฉบั∫บ≈–
ละ ๒,๐๐๐
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¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

พระราชบั≠
ญ≠—
ญัµต‘°ิก“√
ารสาธารณสุ
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ù) „∫Õπÿ≠“µ®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
„πÕ“§“√À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë„¥ ´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡°‘π Õß√âÕ¬µ“√“ß‡¡µ√
·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µ“¡¡“µ√“ Û¯ ©∫—∫≈– Û,
(ı) „∫Õπÿ≠“µ®”Àπà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–
µ“¡¡“µ√“ ÙÒ «√√§ Õß
(°) ®”Àπà“¬‚¥¬≈—°…≥–«‘∏’°“√®—¥«“ß ‘π§â“
„π∑’ËÀπ÷Ëß∑’Ë„¥‚¥¬ª°µ‘
©∫—
≈– ๕๐๐
ı
ฉบับ∫ละ
(¢) ®”Àπà“¬‚¥¬≈—°…≥–°“√‡√à¢“¬
©∫—∫≈–๕๐
ı
ฉบับละ
Û. Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß
°“√®—¥µ—Èß ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√
„πÕ“§“√À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë„¥ ´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡°‘π Õß√âÕ¬µ“√“ß‡¡µ√
ฉบั
·≈–¡‘„™à‡ªìπ°“√¢“¬¢Õß„πµ≈“¥µ“¡¡“µ√“ Ù¯
©∫—บ∫ละ
≈– ๑,๐๐๐
Ò,
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∫“∑

∫“∑
∫“∑

∫“∑

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้
มีการประกาศใช้บงั คับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�จัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมการกำ�จัดมูลฝอย
ติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะแยกห่างจากกรณีมูลฝอยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนและเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การด้ า น
สุขภาพอนามัย รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกำ�จัด
มูลฝอยติดเชือ้ แต่การดำ�เนินการเก็บ ขน และกำ�จัดมูลฝอยติดเชือ้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และสภาพการที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องใช้ต้นทุนในการ
ดำ�เนินการสูงกว่าการดำ�เนินการในกรณีของมูลฝอยทั่วไป จึงสมควรปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามที่กำ�หนด
ไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแยกกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อออก
จากกัน รวมทั้งแยกกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้บุคคล
ใดดำ�เนินการรับทำ�การเก็บ ขน และกำ�จัดมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ
ออกจากกันด้วย โดยกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมสำ�หรับกรณีของมูลฝอยติดเชือ้
ให้สูงกว่ากรณีของมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมที่จะทำ�ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถประกอบ
กิจการรับทำ�การเก็บ ขน และกำ�จัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่ได้ จึงจำ�เป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕

๒๐๕

ภาคผนวก

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)



∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘
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¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

คู่มือ ÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».

¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß À¡“¬∂÷ß....
°ÆÀ¡“¬´÷Ëß√—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥‰¥âÕÕ° ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°”Àπ¥π—ÈπÊ ‚¥¬¡’
¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“µà“ß®“°°Æ°√–∑√«ß
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
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07/08/2009, 15:43

		
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
		
๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ขา้ ราชการในสังกัดกรมอนามัย ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๒.๑ รองอธิบดีกรมอนามัยทีอ่ ธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย
		
๒.๒ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)
		
๒.๓ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
			 (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
		
๒.๔ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
			 (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
		
๒.๕ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
		
๒.๖ นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป
ที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนามัยสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
		
๒.๗ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�
		
๒.๘ นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป
ที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ�มอบหมาย
		
๒.๙ ผู้อำ�นวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
		
๒.๑๐ นักวิชาการสาธารณสุข ตัง้ แต่ระดับชำ�นาญการขึน้ ไป
ที่ผู้อำ�นวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมอบหมาย
		
๒.๑๑ ผู้อำ�นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
		
		
๒๐๙
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

		
๒.๑๒ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้น
ไปที่ผู้อำ�นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมอบหมาย
		
๒.๑๓ ผู้อำ�นวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
		
๒.๑๔ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับชำ�นาญการ
ขึ้นไป ที่ผู้อำ�นวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมอบหมาย
		
๒.๑๕ ผู้อำ�นวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒
		
๒.๑๖		 นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป
ที่ผู้อำ�นวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๓.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรค
มอบหมาย
		
๓.๒ ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
		
๓.๓ นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ
ชำ�นาญการขึ้นไปที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
มอบหมาย
		
๓.๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
		
๓.๕ นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ
ตัง้ แต่ระดับชำ�นาญการขึน้ ไป และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตัง้ แต่ระดับชำ�นาญงาน
ขึ้นไปที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคมอบหมาย
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งดำ�รง
ตำ�แหน่งดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๑๐

		
๔.๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
		
๔.๒ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
		
๔.๓ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ
		
๔.๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
		
๔.๕ นักวิชาการสาธารณสุข ตัง้ แต่ระดับชำ�นาญการขึน้ ไปที่
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพมอบหมาย
		
๔.๖ นิตกิ ร ตัง้ แต่ระดับชำ�นาญการขึน้ ไปประจำ�กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๕.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
		
๕.๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
		
๕.๓ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
		
๕.๔ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไปที่นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
		
๕.๕ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน
		
๕.๖ นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาล
เทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป ที่ผู้อำ�นวยการ
๒๑๑
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โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนมอบหมาย
แล้วแต่กรณี
		
๕.๗ สาธารณสุขอำ�เภอ หรือสาธารณสุขกิ่งอำ�เภอ
		
๕.๘ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับ
ชำ�นาญการขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค ตั้งแต่ระดับ
ชำ�นาญงานขึ้นไป ที่สาธารณสุขอำ�เภอ หรือสาธารณสุขกิ่งอำ�เภอมอบหมาย
		
๕.๙ หัวหน้าสถานีอนามัย
		
๕.๑๐ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับ
ชำ�นาญการขึ้นไปประจำ�สถานีอนามัย
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่ อ ไปนี้ เป็ น เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๖.๑ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
		
๖.๒ ผู้อำ�นวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ผู้อำ�นวยการกอง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
		
๖.๓ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำ�นักงานเขต
กรุงเทพมหานคร
		
๖.๔ ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมือง
พัทยา
		
๖.๕ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เทศบาล
		
๖.๖ ผูอ้ �ำ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาล
		
๖.๗ หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาล
		
๖.๘ ผูอ้ �ำ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล
๒๑๒

		
๖.๙ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือระดับปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขก่อนหรือในวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ภายในกำ�หนดเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๘ การมอบหมายตามประกาศนี้ต้องทำ�เป็นหนังสือ ทั้งนี้
ให้พิจารณาข้าราชการที่มีความรู้และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๑๔ มีอำ�นาจ
หน้าที่ ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดำ�เนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๒.๑๕ - ๒.๑๖ ใน
ท้องที่จังหวัดต่างๆ ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ มีอำ�นาจ
หน้าที่ ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๔ - ๓.๕ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ
ตามเขตรับผิดชอบของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคทีก่ รมควบคุมโรคมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๔ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ น
การควบคุม ดูแล การประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ ข้อ ๙ (๑) การประกอบกิจการสปาเพือ่ สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
๒๑๓
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ข้อ ๙ (๒) การประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ข้อ ๙ (๓) การประกอบกิจการสถานทีอ่ าบน้�ำ
อบไอน้ำ� อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และข้อ ๙ (๑๐) การประกอบกิจการ
เสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำ�หนดสถานที่เพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบ เพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำ�หรับสถานที่
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประทศ
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๕ มีอำ�นาจหน้าที่
ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๖ มีอำ�นาจหน้าที่
ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๑๔

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß µ√“À√◊Õ —≠≈—°…≥å ”À√—∫æ‘¡æå∫π¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
æ.». ÚıÙˆ
‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡À√◊Õ°”°—∫¥Ÿ·≈‡√◊ÕË ß¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ „Àâ‡ªìπ
¡“µ√∞“π “°≈ ®÷ß‡ÀÁπ ‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡µ’ √“À√◊Õ ≠
— ≈—°…≥å∑„’Ë ™â√–À«à“ßª√–‡∑»
‡æ◊ËÕæ‘¡æå∫π¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ ÒÛ «√√§ Õß ·Ààß°Æ°√–∑√«ß«à“
¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
®÷ßÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¥—ßπ’È
¢âÕ Ò µ√“À√◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â√–À«à“ßª√–‡∑» ∑’ËµâÕßæ‘¡æå≈ß∫π
¿“™π–∫√√®ÿ
…≥– น‡ªìรูπปวงเดื
√Ÿª«ß‡¥◊
´âÕπ∑—
ภาชนะบรรจุ¡มŸ≈ูลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊
เชื้อÈÕให้„Àâม¡ีล’≈ัก—°ษณะเป็
อนÕ๓π Ûวง «ßสีดำ� ’¥ซ้”อนทั
บบน∫
∫π«ß°≈¡
” ‚¥¬ญลั—≠กษณ์
≈—°…≥å
µâÕรß¡’ัศมี√—»ไม่¡’น‰¡à้อยกว่
πâÕ¬°«à
√Ÿª¿“æ¥—
วงกลมสีดำ� ’¥โดยสั
ต้องมี
า ๑“ นิÒ้วπ‘ดัÈ«งรู¥—ปßภาพ
ดังนีß้ π’È
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
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¿“§ºπ«°

¢âÕ Ú ª√–°“»°√–∑√«ßπ’È „Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π
π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ùประกาศ
¡’π“§¡ณ æ.».
วันที่ ÚıÙˆ
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(≈ß™◊
ËÕ) วÿ¥่าการกระทรวงสาธารณสุ
“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå ข
รัฐมนตรี
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫ª√–°“»∑—Ë«‰ª ‡≈à¡∑’Ë ÒÚ µÕπæ‘‡»… Ùı ß «—π∑’Ë ÒÒ
‡¡…“¬π ÚıÙˆ
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘ÿ¢¡ æ.».
æ.». ÚıÛı
Úıı)
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°(©∫—
“√ ∫·°â
“∏“√≥

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
ÿ¢ à«π∑’วนที
ง กำ�หนดยกเว้
น„™âไม่∫ใ—ßช้§—บ∫ัง¢âคัÕบ°”Àπ¥‡©æ“–„π
ข้อกำ�“∏“√≥
หนดเฉพาะในส่
ด้วย
‡√◊ËÕßเรื่อ°”Àπ¥¬°‡«â
π‰¡àª√–°“»°√–∑√«ß
Ë«à“¥â่ว«่า¬°“√¢π
‡√◊ËÕการขนและการกำ
ß ·≈–°“√°”®—
°”Àπ¥¬°‡«â¥π�¡Ÿจั‰¡à
„
™â
∫
—
ß
§—
∫
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Õ
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à
«
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Ë
«
à
“
¥â
«
¬°“√¢π
≈ดΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ดÈÕ„π∑â
Õß∑’อË¢งทีÕß√“™°“√
à«π∑âวนท้
Õß∂‘อËπงถิ่น
มูลฝอยติ
เชื้อในท้
่ของราชการส่
·≈–°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊าด้ÈÕว„π∑â
Õß∂‘Ëπ
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à
“¥â«¬°“√°”®—
¥¡ŸÕ≈ß∑’�ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕ æ.».
ตามกฎกระทรวงว่
ยการกำ
จัË¢ดÕß√“™°“√
มูล¥ฝอยติ
ดเชืà«π∑â
้อÚıÙı
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“---------------------------¥â«¬°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙı
พ.ศ. ๒๕๔๕
----------------------------

‚¥¬∑’Ë ‡ ÀÁ π ‡ªì π °“√ ¡§«√„Àâ ¡’ ° “√°”Àπ¥¬°‡«â π ‰¡à „ ™â ∫— ß §— ∫
Ë ‡ ÀÁ π ‡ªì π¥°“√
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«π∑âÕß∂‘Ëπ
∫“ß∑âÕß∑’Ë‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ∑âÕß∑’Ë·≈–¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß
∫“ß∑â
Ë‡æ◊ËÕÕ„Àâ
√“™°“√Õß∑’à«π∑â
ß∂‘¡Ëπ’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ∑âÕß∑’Ë·≈–¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß
√“™°“√ à«π∑âÕ“»—
Õß∂‘¬ËπÕ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ú (Ú) ·Ààß°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬
Ú «(Ú)
·Ààß°Æ°√–∑√«ß«à
«¬
°“√°”®—¥¡Ÿ≈Õ“»—
ΩÕ¬µ‘¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢â
¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙı √—∞Õ¡πµ√’
à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ “ÿ¢¥â‚¥¬
°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.».“∏“√≥
ÚıÙı ÿ¢√—∞®÷¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’
È ÿ¢‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
¥ดั—ßงµàต่Õอà«‰ªπ’
คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ไปนีË«È้ à“¥â«¬°“√
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡«âπ“∏“√≥
‰¡à„™â∫—ß§—ขÿ¢จึ∫®÷ง¢âßออกประกาศไว้
ÕÕÕ°ª√–°“»‰«â
°”Àπ¥‡©æ“–„π
π∑’
¢âÕ¥Ò¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
„Àâ¬°‡«â
„™â∫—ß§—∫¢âÕ°”Àπ¥‡©æ“–„π
Ë«à“¥â«¬°“√
¢π·≈–°“√°”®—
¥‡™◊πÕÈ ‰¡àµ“¡°Æ°√–∑√«ß«à
“¥â«¬°“√°”®—¥à«¡Ÿπ∑’≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÕÈ
¢π·≈–°“√°”®—
ΩÕ¬µ‘
¥ด‡™◊เชืÕÈ ้อµ“¡°Æ°√–∑√«ß«à
“า¥âด้«Àว¬°“√°”®—
ขนและการกำ
จั¥ด¡ŸมูÕ≈ลß∑’
ฝอยติ
ตามกฎกระทรวงว่
ยการกำ
�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÕÈ ้อ
æ.». ÚıÙı�„π∑â
Ë¢Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈
Õß§å°“√∫√‘
“√ à«πµ”∫≈
æ.». ÚıÙı¢â„π∑â
°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
Õ ÚÕß∑’„ÀâË¢¬Õß‡∑»∫“≈µ”∫≈
°‡«âπ‰¡à„™â∫—ß§—∫Õß§å
¢âÕ°”Àπ¥‡©æ“–„π
à«π∑’Ë«à“¥â«¬°“√
¢âÕ¥Ú¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
„Àâ¬°‡«â
„™â∫—ß§—∫¢âÕ°”Àπ¥‡©æ“–„π
Ë«à“¥â«¬°“√
¢π·≈–°“√°”®—
¥‡™◊πÕÈ ‰¡àµ“¡°Æ°√–∑√«ß«à
“¥â«¬°“√°”®—¥à«¡Ÿπ∑’≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÕÈ
¢π·≈–°“√°”®—
¥
¡Ÿ
≈
ΩÕ¬µ‘
¥
‡™◊
Õ
È
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à
“
¥â
«
¬°“√°”®—
¥
¡Ÿ
≈
ΩÕ¬µ‘
¥
‡™◊ÕÈ
æ.». ÚıÙı „π∑âÕß∑’¢Ë ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ «à π®—ßÀ«—¥ ∑—ßÈ π’È ‡©æ“–æ◊πÈ ∑’Ë ¿“µ”∫≈
æ.». ÚıÙı „π∑âÕß∑’¢Ë ÕßÕß§å°“√∫√‘À“√ «à π®—ßÀ«—¥ ∑—ßÈ π’È ‡©æ“–æ◊πÈ ∑’Ë ¿“µ”∫≈
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢âÕ Û °√≥’ ∑’Ë √ “™°“√ à « π∑â Õ ß∂‘Ë π µ“¡¢â Õ Ò ·≈–¢â Õ Ú
มี¡’§ค«“¡æ√â
วามพร้Õอ¡„π°“√¢π·≈–°“√°”®—
มในการขนและการกำ¥�จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ
มีการทำÕµ°≈ß√à
�ข้อตกลง
¥‡™◊ÈÕดเชืÀ√◊้อÕหรื¡’°อ“√∑”¢â
«¡
ร่°—ว∫มกั
บราชการส่
ีระบบการกำ�¥จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈ Õ้อ·≈–Õ¬Ÿ
และอยูà „่ใπน
√“™°“√
à « π∑âวนท้
Õ ß∂‘อË πงถิÕ◊่นË πอื∑’่นË ¡ที’ √่ม–∫∫°“√°”®—
เขตท้
หนดในส่วนทีà«ว่π∑’
า่ ด้Ë«วà“ยการขนและการกำ
�จัดมูลฝอยติ
ดเชือ้
‡¢µ∑âอÕงทีß∑’ท่ Ë∑ใ่ี ช้’Ë„™âบ∫งั คั—ßบ§—ข้∫อ¢âกำÕ�°”Àπ¥„π
¥â«¬°“√¢π·≈–°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬
แล้
วนที่ว่าà«ด้π∑’
วยการขนและการกำ
�จัดมูลฝอยติ
ดเชื้อ¥มี‡™◊ผÈÕล
µ‘¥ว‡™◊Èให้
Õ·≈âข้อ«กำ�„Àâหนดในส่
¢âÕ°”Àπ¥„π
Ë«à“¥â«¬°“√¢π·≈–°“√°”®—
¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
ใช้
ังคับ∫ในเขตราชการส่
วนท้อà«งถิπ∑â่นนัÕß∂‘
้นเมืËπ่อπ—ราชการส่
วนท้องถิ
่นนัÕ้นß∂‘หรืËπอπ—ราชการ
¡’ºบ≈„™â
—ß§—∫„π‡¢µ√“™°“√
Èπ‡¡◊ËÕ√“™°“√
à«π∑â
ÈπÀ√◊Õ
ส่√“™°“√
วนท้องถิà«่นπ∑â
ที่รÕ่วß∂‘
มทำËπ�ข้∑’อË√ตกลงแจ้
เป็นหนังßสื‡ªìอต่πอÀπ—
ประธานกรรมการสาธารณสุ
à«¡∑”¢âÕงµ°≈ß·®â
ß ◊ÕµàÕª√–∏“π°√√¡°“√ข
และได้
ว ÿ¢·≈â«
“∏“√≥รับความเห็
ÿ¢·≈–‰¥âน√ชอบจากประธานกรรมการสาธารณสุ
—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ขแล้“∏“√≥
°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√ “∏“√≥ ¢ÿ µ“¡«√√§Àπ÷ßË
µâÕß∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ·≈–≈ßª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ù ª√–°“»©∫—∫π’È „Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ประกาศ
Ò æƒ»®‘
æ.».พฤศจิ
ÚıÙˆ
ณ °วั“¬π
นที่ ๑๐
กายน พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(≈ß™◊
ËÕ) ว่าÿ¥การกระทรวงสาธารณสุ
“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏åÿ ข
รัฐมนตรี
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๖
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫ª√–°“»∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛÙ ß «—π∑’Ë Ú
æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
เรื‡√◊่อËÕงß À≈—
หลั°ก‡°≥±å
เกณฑ์·แ≈–«‘
ละวิ∏ธ’°ีก“√µ√«®
ารตรวจสอบมาตรฐานทางชี
Õ∫ ¡“µ√∞“π∑“ß™’ว«ภาพ
¿“æ
„π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙˆ
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å«‘∏’°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π
∑“ß™’«¿“æ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ æ.». ÚıÙı
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ú˜ «√√§ Õß ·Ààß°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ
®÷ßÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ√«® Õ∫
¡“µ√∞“π∑“ß™’«¿“æ„π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë¡‘„™à°“√„™â‡µ“‡º“ ‰«â¥—ßπ’È
¢âÕ Ò ¡“µ√∞“π∑“ß™’ « ¿“æ„π°“√°”®— ¥ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¥â « ¬
«‘∏°’ “√„¥ Ê πÕ°®“°«‘∏°’ “√„™â‡µ“‡º“ µâÕß “¡“√∂∑”≈“¬‡™◊ÕÈ ∫—§‡µ√’ ‡™◊ÕÈ √“ ‰«√—
·≈–ª“√“ ‘µ „π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥âÀ¡¥
¢âÕ Ú °“√µ√«® Õ∫«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥âºà“π°“√°”®—¥‡™◊ÈÕ‚√§
‰¥âµ“¡‡°≥±å¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ò π—Èπ „Àâ„™â«‘∏’°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå‚¥¬«‘∏’°“√
‡æ“–‡™◊ÈÕ∫–´‘≈≈— –‡∑’¬‚√‡∏Õ√å‚¡øî≈≈— (Bacillus stearothermophillus)
À√◊Õ‡™◊ÈÕ∫–´‘≈≈— ´—∫∑‘≈‘ (Bacillus subtilis) ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ ¥—ßπ’È
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æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—
∫
·°â
‰
¢‡æ‘
¡
Ë
‡µ‘
¡
æ.».
Úıı)
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ò) „™â Spore strip ¢Õß‡™◊ÈÕ∫–´‘≈≈— –‡∑’¬‚√‡∏Õ√å
(Ò)≈≈—„™â´—∫Spore
strip°·ºà
¢Õß‡™◊
ÈÕ∫–´‘‡æ◊
≈≈—ËÕ„Àâ Spore
–‡∑’¬‚√‡∏Õ√å
‚¡øî≈≈— À√◊Õ‡™◊ÈÕ∫–´‘
∑‘≈‘ ‚¥¬©’
π strip
≈Õ¬
‚¡øî≈≈— ”À√◊°≈—ÕËπ‡™◊ÈÕÒ
∫–´‘¡‘≈≈≈—≈‘≈´—‘µ∫√∑‘≈´÷‘ Ëßª√“»®“°‡™◊
‚¥¬©’°·ºàπÈÕ„πÀ≈Õ¥∑¥≈Õß´÷
strip ‡æ◊ËÕ„Àâ Spore
≈Õ¬Ë
·¢«π„ππÈ
Ëß¡’¢π“¥∑’
·¢«π„ππÈ
Ëπ Ò§ª≈Õ¥‡™◊
¡‘≈≈‘≈‘µÈÕ√ ´÷Ëßª√“»®“°‡™◊ÈÕ„πÀ≈Õ¥∑¥≈Õß´÷Ëß¡’¢π“¥∑’Ë
‡À¡“–
¡¥â”«°≈—
¬‡∑§π‘
		
(๒)
นำ � หลอดทดลองดั
กล่“า«‰ª«“ß‰«â
วไปวางไว้√ร«¡°—
วมกั∫บ¡Ÿมู≈ลΩÕ¬
ฝอย
‡À¡“– ¡¥â«¬‡∑§π‘§(Ú)
ª≈Õ¥‡™◊
ÈÕ
π”À≈Õ¥∑¥≈Õß¥—
ßง°≈à
ติµ‘ด¥‡™◊เชืÕ้อÈ „π‡§√◊
ในเครืÕË่อß°”®—
งกำ�จั¥ด(Ú)
ฝอยติ
ทีß่ค°≈à
าเชื้อโรคจะถู
กทำ�ลายได้
ยË าก
π”À≈Õ¥∑¥≈Õß¥—
√ «¡°—
∫¬¡Ÿ“°∑’
≈ ΩÕ¬
¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
¥ด‡™◊เชืÕÈ ้อ≥®ÿณ¥∑’จุ§Ë ด“¥«à
“าดว่
‡™◊ÕÈ“ «‰ª«“ß‰«â
‚√§®–∂Ÿ
°∑”≈“¬‰¥â
¥ÿ
ทีµ‘่ส¥ุด‡™◊ÕÈ „π‡§√◊ÕË ß°”®—¥(Û)
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
ÕÈ ≥®ÿ¥¥∑’‡™◊§Ë “¥«à
‡™◊ÕÈ ‚√§®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰¥â
‡¡◊ËÕ¡Ÿ¥≈‡™◊ΩÕ¬µ‘
ÈÕºà““π°√–∫«π°“√°”®—
¥·≈â¬«“°∑’
„ÀâË π¥ÿ ”
(Û) ‡™◊‡¡◊ÕÈ ËÕ∫–´‘
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕ¬ºà‚√‡∏Õ√å
“π°√–∫«π°“√°”®—
« „Àâ≈≈—π”
À≈Õ¥∑¥≈Õß¢Õß Spore
≈≈— ¥–‡∑’
‚¡øî≈≈— À√◊Õ¥‡™◊·≈âÕÈ ∫–´‘
Spore
–‡∑’¬‚√‡∏Õ√å
‚¡øî≈≈— À√◊Õ ‡™◊ÕÈ ∫–´‘≈≈—
´—À≈Õ¥∑¥≈Õß¢Õß
∫∑‘≈‘ ∑’Ë«“ß‰«âµ“¡
(Ú) ‡™◊·≈âÕÈ ∫–´‘
«·µà≈°≈—√≥’ ‰ª∑¥
Õ∫ ‚¥¬π”‰ª‡æ“–„π®“πÕ“À“√
´—∫È¬∑‘ß‡™◊
≈‘ ÈÕ∑’Ë«‡À¡“–
“ß‰«âµ“¡¡ (Ú)
«·µà°√≥’
‚¥¬π”‰ª‡æ“–„π®“πÕ“À“√
‡≈’
‡™àπ·≈âBlood
agar‰ª∑¥
À√◊ÕÕ∫Egg
yolk agar ·≈â«π”‰ª
‡≈’È¬ß‡™◊ÈÕÈÕ„πµŸ
∑’Ë‡À¡“–
π ¡Blood
À√◊Õ Egg¬yolk‡ªìπagar
·≈â«-π”‰ª
‡æ“–‡™◊
â§«∫§ÿ¡Õÿ≥‡™àÀ¿Ÿ
‘ Ûı -agar
Û˜ Õß»“‡´≈‡´’
‡«≈“ Ò¯
ÚÙ
™—‡æ“–‡™◊
Ë«‚¡ß ÈÕ„πµŸâ§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ûı - Û˜ Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ Ò¯ - ÚÙ
™—Ë«‚¡ß
(Ù) π”®“πÕ“À“√‡≈’È¬ß‡™◊ÈÕ Blood agar À√◊Õ Egg yolk
(Ù) π”®“πÕ“À“√‡≈’
È¬ß‡™◊ÈÕ (Colony)
Blood agar
Egg
agar ·≈â«·µà°√≥’ ¡“µ√«®¥Ÿ
µâÕß‰¡àæ∫‚§‚≈π’
¢Õß‡™◊À√◊ÈÕÕ∫–´‘
≈≈— yolk–
แล้«ว·µà
มาตรวจดู
อ≈—งไม่
ของเชื
้อÈ¬บะซิ
agar
·≈â
µâÕต้≈ß‰¡à
æ´—∫‚§‚≈π’
¢Õß‡™◊
ÈÕ∫–´‘
≈ß‡™◊≈— ÈÕลπ—ลัÈπส–
‡∑’
¬‚√‡∏Õ√å
‚แต่
¡øî°ก√≥’
≈รณี
≈— ¡“µ√«®¥Ÿ
À√◊
Õ‡™◊ÈÕ∫–´‘
∫พ∑‘บโคโลนี
≈‘ ‡°‘(Colony)
¥¢÷(Colony)
Èπ∫π®“πÕ“À“√‡≈’
สะเที
ยโรเธอร์
โà„ทฟิ
อ้ บะซิ≈ล≈—ลัส«´—¿“æ
บนจานอาหารเลีÈ¬ย้ ß‡™◊
งเชืÈÕอ้ π—นัÈπ้น
‚√‡∏Õ√å
‚¡øî
≈≈—ลลัสÀ√◊หรื
‡™◊อเชืÈÕ∫–´‘
∫ซับ∑‘ทิ≈ล‘ สิ ‡°‘เกิ¥ด¢÷ขึÈπน้ ∫π®“πÕ“À“√‡≈’
®÷‡∑’
ß¬®–∂◊
Õ«à“Õ¬Ÿ
π‡°≥±å
¡Õ“µ√∞“π∑“ß™’
®÷ß®–∂◊Õ«à“Õ¬Ÿ¢âà„Õπ‡°≥±å
¡“µ√∞“π∑“ß™’
Û °“√µ√«®«‘
‡§√“–Àå««¿“æ
à“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥âºà“π°“√°”®—¥‡™◊ÈÕ‰¥â
¢âÕ Û °“√µ√«®«‘
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÈÕ‰¥â
à“π°“√°”®—
¥‡™◊µâÈÕ‰¥â
µ“¡‡°≥±å¡“µ√∞“π∑“ß™’
«¿“æ‡§√“–Àå
‚¥¬«‘∏«’°à““√Õ◊
ËππÕ°®“°«‘
∏’°º“√µ“¡¢â
Õ (Ú)
Õß
µ“¡‡°≥±å
¡“µ√∞“π∑“ß™’
«¿“æ ‚¥¬«‘
∏’°“√Õ◊Ëπ∑πÕ°®“°«‘
“√µ“¡¢âÕ (Ú) µâÕß
‰¥â
√—∫§«“¡‡ÀÁ
π™Õ∫®“°°√¡Õπ“¡—
¬·≈–°√¡«‘
¬“»“ µ√å∏°’°“√·æ∑¬å
‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁ¢âπÕ™Õ∫®“°°√¡Õπ“¡—
¬·≈–°√¡«‘
Ù ª√–°“»°√–∑√«ßπ’
È „Àâ„∑™â¬“»“
∫—ß§—∫‡¡◊µ√åËÕ°æâ“√·æ∑¬å
π°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π
¢âÕ Ùπª√–°“»
ª√–°“»°√–∑√«ßπ’
„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π
π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—
„π√“™°‘®®“πÿÈ „Àâ
‡∫°…“
แต่«ว—πัน∂—ถั¥ด®“°«—
จากวัπนª√–°“»
ประกาศในราชกิ
จานุ‡เ∫°…“
บกษา
π—นั∫บ·µà
„π√“™°‘®จ®“πÿ
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ภาคผนวก

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ขÿ¢
° Ÿµ√°“√Ωñ
°Õ∫√¡°“√ªÑ
Õß°—π·≈–√–ß—
∫°“√·æ√à
เรือ่ ง ‡√◊หลัËÕßกสูÀ≈—
ตรการฝึ
กอบรมการป้
องกันและระงั
บการแพร่
เชือ้ หรืออั‡™◊นÈÕตราย
À√◊ÕÕ—πทีµ√“¬∑’
“®‡°‘¥ล®“°¡Ÿ
่อาจเกิดËÕจากมู
ฝอยติ≈ดΩÕ¬µ‘
เชื้อ ¥‡™◊ÈÕ
ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

---------------------------“∏“√≥ ÿ¢‰¥â
°Æ°√–∑√«ß«à
“¥â«า¬°“√
		 µ“¡∑’
ตามทีË°่ ก√–∑√«ß
ระทรวงสาธารณสุ
ข ได้ª√–°“»„™â
ป ระกาศใช้
ก ฎกระทรวงว่
ด้ ว ย
การกำ¥�¡Ÿจั≈ดΩÕ¬µ‘
มูลฝอยติ
้อ พ.ศ.
๒๕๔๕
ออกตามความในพระราชบั
°”®—
¥‡™◊ÈÕดเชืæ.».
ÚıÙı
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—
≠≠—ญµ‘ญั
°“√ติ
การสาธารณสุ
ข พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕´÷Ëßซึª√–°“»„π√“™°‘
่งประกาศในราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡∫°…“
เบกษา ©∫—
ฉบับ∫กฤษฎี
“∏“√≥ ÿ¢ æ.».
°ƒ…Æ’°ก“า
‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ¯ˆ ° «—π∑’Ë ı °—π¬“¬π ÚıÙı ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ¡’°“√
Ωñ°Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÈÕÀ√◊ÕÕ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘ติ¥ด‡™◊
·°àผºู้ŸâปªฏิØ‘บ∫ัต—µิง‘ßานเคลื
“π‡§≈◊่อËÕนย้
π¬âา“ยภาชนะบรรจุ
¬¿“™π–∫√√®ÿม¡ูลŸ≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕตามข้
µ“¡¢âอÕ ๑๗Ò˜(Ò)
เชื้ÈอÕแก่
(๑)
ºŸâ¢—∫¢’Ë·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕª√–®”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
µ“¡¢â
Ú(Ú) และผู
·≈–ºŸ้ปâªฏิØ‘บ∫ัต—µิง‘ßานกำ
“π°”®—
ตามข้Õอ ๒๐(๒)
�จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อµ“¡¢â
ตามข้Õอ ÚÙ(Ù)
๒๔(๔) ทั∑—้งÈßนีπ’È้
µ“¡À≈—° Ÿµ√·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ π—Èπ
Õ“»—ย¬อำÕ”π“®µ“¡§«“¡„π¢â
Ò˜(Ò)
·≈–¢â
Õ ÚÙ(Ù)
		 อาศั
�นาจตามความในข้อÕ ๑๗
(๑)¢âข้ÕอÚ(Ú)
๒๐ (๒)
และข้
อ ๒๔¢Õß
(๔)
ของกฎกระทรวงว่
ด้วยการกำ¥�จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ
พ.ศ. ÚıÙı
๒๕๔๕ √—รั∞ฐ¡πµ√’
มนตรี«วà“่า°“√
การ
°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«า¬°“√°”®—
¥‡™◊ดÈÕเชื้อæ.».
กระทรวงสาธารณสุ
โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ออก
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ข‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢ข จึ®÷ßงÕÕ°
ประกาศไว้
ไปนีÈ้
ª√–°“»‰«â ¥—ดัßงµàต่Õอ‰ªπ’
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พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çÀ≈—° Ÿµ√é À¡“¬§«“¡«à“ À≈—° Ÿµ√°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–
√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÕÈ À√◊ÕÕ—πµ√“¬∑’ÕË “®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ∑’°Ë ”Àπ¥„ÀâΩ°ñ Õ∫√¡
·°àºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ´÷ËßµâÕßª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ«‘™“ ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–√–¬–
‡«≈“µ“¡µ“√“ß·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
çÀπà«¬ß“π®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡é À¡“¬§«“¡«à“ °√¡Õπ“¡—¬ ”π—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ‚√ßæ¬“∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (‚√ßæ¬“∫“≈»Ÿπ¬å
‚√ßæ¬“∫“≈∑—Ë«‰ª ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈™ÿ¡™π) ‚√ßæ¬“∫“≈ —ß°—¥¡À“«‘∑¬“≈—¬
¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π
°“√®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡Õπ“¡—¬
“ ºŸาâªØ‘∫ผู—µ้‘ßป“π‡§≈◊
		 çºŸ
“ผูâª้ปØ‘ฏิ∫บ—µัต‘ßิง“π¡Ÿ
านมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕé้อ”À¡“¬§«“¡«à
หมายความว่
ฏิบัติงËÕานπ
่อนย้ายภาชนะบรรจุ
มูล¥ฝอยติ
้ขับขีâª่แØ‘ละผู
ฏิบัติงานขนมู
¬âเคลื
“¬¿“™π–∫√√®ÿ
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕ ดºŸเชืâ¢—้∫อ ¢’Ë·ผู≈–ºŸ
∫—µ‘ß้ป“π¢π¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘ล¥ฝอย
‡™◊ÈÕ
ติดเชือ้ ประจำ�ยานพาหนะขนมู
เชือ้ âªและผู
บตั งิ านกำ
ดมูลฝอยติ
ª√–®”¬“πæ“Àπ–¢π¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘ลฝอยติ
¥‡™◊ÈÕ ด·≈–ºŸ
Ø‘∫—µป้ ‘ßฏิ“π°”®—
¥¡Ÿ�≈จัΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÈÕดเชื้อ
¢âÕ Ú √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ√«¡∑—Èß∫ÿ§§≈´÷Ëß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ
มอบให้¥ด”‡π‘
ำ�เนิπน°“√°”®—
การกำ�¥จั¡Ÿด≈มูΩÕ¬µ‘
ลฝอยติ
้อภายใต้
การควบคุ
ดูแลของราชการ
¡Õ∫„Àâ
¥‡™◊ดÈÕเชื¿“¬„µâ
°“√§«∫§ÿ
¡¥Ÿ·ม≈¢Õß√“™°“√
à«π
นท้πË อµ“¡¡“µ√“
งถิ่น ตามมาตรา
ได้“µ®“°
รับใบอนุ
∑âส่Õวß∂‘
Ò¯ «√√§๑๘Õßวรรคสอง
·≈–∫ÿ§§≈´÷และบุ
ßË ‰¥â√ค∫— คลซึ
„∫Õπÿ่ง≠
‡®â“ญæπ—าตจาก
°ß“π
พนัËπก„Àâงานท้
ดำ�เนินการ
นธุรกิ√จ—∫หรืª√–‚¬™πå
อโดยได้µรÕ∫·∑π¥â
ับประโยชน์
∑âเจ้Õาß∂‘
¥”‡π‘อπงถิ°“√่นให้‚¥¬∑”‡ªì
π∏ÿ√°‘โดยทำ
® À√◊�เป็
Õ‚¥¬‰¥â
«¬
ตอบแทนด้
ดค่าบริกÒ˘
าร ตามมาตรา
ผู้ประกอบกิ
การสถานบริ
°“√§‘
¥§à“∫√‘วยการคิ
°“√µ“¡¡“µ√“
ºŸâª√–°Õ∫°‘๑๙®°“√
∂“π∫√‘°จ“√°“√
“∏“√≥การÿ¢
ข ผูÕ้ปßªØ‘
ระกอบกิ
จการห้
งปฏิµâบÕัตß®—ิก¥ารเชื
องจัด¥ให้‡™◊ผÕÈ ู้
ºŸการสาธารณสุ
ªâ √–°Õ∫°‘®°“√Àâ
∫µ— °‘ “√‡™◊
ÕÈ Õ—πอµ√“¬
„Àâº้อªŸâ อัØ‘น∫ตราย
µ— ß‘ “π¡Ÿ≈ต้ΩÕ¬µ‘
ิงานมูลฝอยติ
ดเชื้อที“√—่อ∫ยู°“√Ωñ
่ในความรั
บผิดชอบÕß°—πเข้·≈–√–ß—
ารับการฝึ
กอบรมการ
∑’ปฏิËÕ¬Ÿบà„ัตπ§«“¡√—
∫º‘¥™Õ∫‡¢â
°Õ∫√¡°“√ªÑ
∫°“√·æ√à
‡™◊ÈÕ
ป้ อÕงกั
และระงั
บ การแพร่
ชื้ อ หรื¥อ‡™◊อัÕÈ นµ“¡À≈—
ตรายที°่ อ าจเกิ
ด จากมู ล ฝอยติ
ด เชื้ อ
À√◊
Õ—πนµ√“¬∑’
ÕË “®‡°‘
¥®“°¡Ÿ≈เΩÕ¬µ‘
µŸ √·≈–√–¬–‡«≈“∑’
°Ë ”Àπ¥‰«â
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที
่กำ�หนดไว้ตามประกาศนี้
µ“¡ª√–°“»π’
È
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¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
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æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

		 ข้¢âอÕ ๓Û หน่
อบรมทีËª่ป√–
ระสงค์
ะดำ�เนิπน°“√®—
การจั¥ด°“√
การ
Àπàว«ยงานจั
¬ß“π®—ด¥การฝึ
°“√Ωñ°กÕ∫√¡∑’
ß§å®จ–¥”‡π‘
อบรม
�เนินπการอบรมอย่
รและระยะเวลาทีË°่ก”Àπ¥‰«â
ำ�หนดไว้
Õ∫√¡ ต้µâอÕงดำ
ß¥”‡π‘
°“√Õ∫√¡Õ¬àา“งน้
ßπâอÕยตามหลั
¬µ“¡À≈—ก°สูŸตµ√·≈–√–¬–‡«≈“∑’
ในประกาศนี
้ กรณี
ะจัดการอบรมในหลั
สูตรที“ß®“°ª√–°“»π’
่แตกต่างจากประกาศนี
„πª√–°“»π’È °√≥’
∑®’Ë –®—ท¥ี่จ°“√Õ∫√¡„πÀ≈—
° µŸ √∑’ก·Ë µ°µà
È µâÕß‰¥â√∫— ้
ต้§«“¡‡ÀÁ
องได้รับπความเห็
นชอบจากกรมอนามั
ย
™Õ∫®“°°√¡Õπ“¡—
¬

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

		 ข้¢âอÕ ๔Ù ผูºŸป้ ªâ ฏิØ‘บ∫ตั µ— งิ ß‘ านมู
แล้«ว
“π¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊อ้ ÕÈ ที∑’ผ่ ºË า่ “à นการฝึ
π°“√Ωñก°อบรมตามข้
Õ∫√¡µ“¡¢—อÕ ๓Û ·≈â
จะได้
มอบประกาศนี¬ย∫—บัµต√µ“¡·∫∫∑’
ร ตามแบบที
ายประกาศนี
หลัก∑—ฐาน
®–‰¥âร√—∫ับ¡Õ∫ª√–°“»π’
Ë·π∫∑â่แนบท้
“¬ª√–°“»π’
È‰«â‡ªìπ้ไว้À≈—เป็°น∞“π
Èßπ’È
ทั„Àâง้ นีÀ้ πà«ให้¬ß“π®—
หน่วยงานจั
กอบรมขอรั
บต้นแบบประกาศนี
ยบัต∑รได้
ทก่ี รมอนามั
¥°“√Ωñด°การฝึ
Õ∫√¡¢Õ√—
∫µâπ·∫∫ª√–°“»π’
¬∫—µ√‰¥â
’Ë°√¡Õπ“¡—
¬ ย
		 ข้¢âอÕ ı๕ ประกาศฉบั
้งแต่«—πว∂—ัน¥ถั®“°«—
ดจากวั
นประกาศ
ª√–°“»©∫—∫บπ’นีÈ ้ „Àâให้„ใ™âช้∫บ—ß§—ังคั∫บµ—ตัÈß·µà
πª√–°“»„π
ในราชกิ
จจานุ
เบกษาเป็πµâนπต้‰ª
นไป
√“™°‘®®“πÿ
‡∫°…“‡ªì
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ùประกาศ
¡°√“§¡ณæ.».
วันทีÚıÙ¯
่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(≈ß™◊รัËÕฐมนตรี
) ÿ¥“√—
πå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå
ว่าµการกระทรวงสาธารณสุ
ข
(π“ß ÿ¥“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫ª√–°“»∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÙ ß «—π∑’Ë Ò˜
°ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ¯
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√–¬–‡«≈“
Ò ™—Ë«‚¡ß

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

À—«¢âÕ«‘™“
«—µ∂ÿª√– ß§å
ª√–‡¥Áπ ”§—≠
(Ò) ¡Ÿ≈ΩÕ¬ Ò.Ò) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßµâπ Ò.Ò) º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
µ‘¥‡™◊ÈÕ°—∫
‡°’Ë¬«°—∫‚√§µ‘¥µàÕ·≈–
ë ‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
º≈°√–∑∫
°“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ
ë «‘∏’°“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ
µàÕ ÿ¢¿“æ
ë §«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ ÿ¢¿“æ·≈–Õ—πµ√“¬∑’Ë
·≈–
Õ“®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Ò.Ú) ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ Ò.Ú) º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ÿ¢¿“æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ë ¡≈æ‘…∑“ßπÈ” ∑“ßÕ“°“» ‡ ’¬ß À√◊Õ
®“°°“√®—¥°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬
ΩÿÉπ≈–ÕÕß
µ‘¥‡™◊ÈÕ√«¡∑—Èß “¡“√∂
ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬®“°
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
(Ú) ¡“µ√°“√ Ú.Ò) ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ªÑÕß°—π Ú.Ò) ¡“µ√°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬
ªÑÕß°—π
Õ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°
ë °“√ªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ·≈–°“√Õ“™’«Õ—πµ√“¬
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥â
Õπ“¡—¬„π°“√∑”ß“π
à«π∫ÿ§§≈
ë °“√µ√«® ÿ¢¿“æ ™π‘¥¢Õß‚√§∑’Ë®”‡ªìπ
¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘
µâÕß‰¥â√—∫°“√µ√«®·≈–§«“¡∂’Ë∑’Ë
ß“π
‡À¡“– ¡
ë °“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬ à«π∫ÿ§§≈·≈–°“√
¡’æƒµ‘°√√¡Õπ“¡—¬∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
ë ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
®“°°“√∑”ß“π·≈–°“√¬»“ µ√å
(Û) §«“¡√Ÿâ Û.Ò) ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ∂÷ß·À≈àß°”‡π‘¥ Û.Ò) ª√–‡¿∑¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–°“√§—¥·¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬
æ◊Èπ∞“π·≈– ™π‘¥ ª√–‡¿∑¡Ÿ≈ΩÕ¬
„π ∂“π∫√‘°“√°“√ “∏“√≥ ÿ¢
À≈—°°“√
µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥â
ë ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª
∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«
ë ¡Ÿ≈ΩÕ¬√’‰´‡§‘≈
°—∫°“√®—¥
ë ¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬
°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬
ë ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
µ‘¥‡™◊ÈÕ

Ò ™—Ë«‚¡ß

Ò ™—Ë«‚¡ß

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—
∫
·°â
‰
¢‡æ‘
¡
Ë
‡µ‘
¡
æ.».
Úıı)
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

À—«¢âÕ«‘™“
«—µ∂ÿª√– ß§å
ª√–‡¥Áπ ”§—≠
À—«¢âÕ«‘™“ Û.Ú)‡æ◊ËÕ«—„Àâµ∂ÿ√Ÿâ∂ª÷ß√–¢—Èπß§å
π ¥”§—‡™◊≠ÈÕ
µÕπ
Û.Ú)°“√®—¥°“√¡Ÿª√–‡¥Á
≈ΩÕ¬µ‘
ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Û.Ú)°“√®—
ë ·À≈à¥°“√¡Ÿ
ß°”‡π‘≈¥ΩÕ¬µ‘
™π‘¥¥ª√–‡¿∑¢Õß¡Ÿ
≈ΩÕ¬
Û.Ú)‡æ◊°“√®—
ËÕ„Àâ¥√°“√¡Ÿ
Ÿâ∂÷ß¢—Èπ≈µÕπ
‡™◊ÈÕ
‰¥â
µ‘¥‡™◊ßÈÕ°”‡π‘
·≈–°“√§—
°“√®—¥°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ë ·À≈à
¥ ™π‘¥ ·¬°
ª√–‡¿∑¢Õß¡Ÿ≈ΩÕ¬
ë µ‘¢—Èπ¥µÕπ°“√®—
¥°“√¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
‰¥â
‡™◊ÈÕ·≈–°“√§—
¥·¬°
¬°“√°”®—
¥¡Ÿ≈¥ΩÕ¬
Û.Û) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß°Æ°√–∑√«ß Û.Û) ë°Æ°√–∑√«ß«à
¢—ÈπµÕπ°“√®—“¥â¥«°“√¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊ÈÕ
�ßจั°Æ°√–∑√«ß
ดมู¥ล‡™◊ฝอย
¬¡Ÿ∑√“∫∂÷
≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ Û.Û) µ‘°Æ°√–∑√«ß«à
¥‡™◊ÈÕ “¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬
Û.Û) ว่‡æ◊«àา“ด้¥âËÕ„Àâว«ยการกำ
Û.Ù) ติ«à‡æ◊“ด¥âËÕเชื«„Àâ้อ¬¡Ÿ∑√“∫π‚¬∫“¬
≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Û.Ù) µ‘π‚¬∫“¬°“√®—
¥‡™◊ÈÕ ¥°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¢Õß
≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Û.Ù) Àπà
«¬ß“π ¥°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¢Õß
Û.Ù) °“√®—
‡æ◊ËÕ„Àâ¥∑°“√¡Ÿ
√“∫π‚¬∫“¬
π‚¬∫“¬°“√®—
¢ÕßÀπà¥°“√¡Ÿ
«¬ß“π≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Àπà«¬ß“π
°“√®—
(Ù) °“√§—¥·¬° Ù.Ò) ¢ÕßÀπà
‡æ◊ËÕ„Àâ∑«√“∫∂÷
¬ß“πß«‘∏’°“√ Ù.Ò) ¢—ÈπµÕπ°“√§—¥·¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬
≈ΩÕ¬¥·¬° Ù.Ò) ‡æ◊°“√§—
“√§—¥·¬°¡Ÿ
≈ΩÕ¬≈ΩÕ¬
( “∏‘µ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘)
(Ù) ¡Ÿ°“√§—
ËÕ„Àâ¥∑·¬°¡Ÿ
√“∫∂÷≈ßΩÕ¬·µà
«‘∏’°“√ ≈– Ù.Ú)
Ù.Ò) «‘¢—∏Èπ’°µÕπ°“√§—
¥·¬°¡Ÿ
™π‘
¡Ÿ≈ΩÕ¬
°“√§—¥ ¥·¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬·µà≈– Ù.Ú) «‘∏’°“√§—¥·¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬ ( “∏‘µ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘)
(ı) °“√‡°Á∫ ı.Ò) ™π‘
‡æ◊ËÕ¥„Àâ∑√“∫∂÷ß≈—°…≥– ı.Ò) °“√‡°Á∫√«∫√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
ë ≈—°…≥–¢Õß¿“™π–∫√√®ÿ
(ı) √«∫√«¡·≈–
°“√‡°Á∫ ı.Ò) ¢Õß¿“™π–∫√√®ÿ
‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß≈—°·≈–
…≥– ı.Ò) °“√‡°Á
∫√«∫√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊·≈–¿“™π–
ÈÕ
°“√‡§≈◊
ËÕπ
¿“™π–√Õß√—
∫¡Ÿ≈·ΩÕ¬
∫¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ·≈–¿“™π–
√«∫√«¡·≈–
¢Õß¿“™π–∫√√®ÿ
≈–
ë √Õß√—
≈—°…≥–¢Õß¿“™π–∫√√®ÿ
¬â°“√‡§≈◊
“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¿“™π–√Õß√—
¥‡™◊ÈÕ∑’Ë∂Ÿ°À≈—
ÿ¢“¿‘∫“≈ ë «‘√Õß√—
∏’°“√‡°Á
√«∫√«¡¡Ÿ
ËÕπ
∫¡Ÿ°≈ΩÕ¬
∫¡Ÿ≈∫ΩÕ¬µ‘
¥‡™◊ÈÕ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕÕ¬à“ß
Õß‡À¡“–
¡µ“¡ª√–‡¿∑·≈–
¬âµ‘“¥¬¡Ÿ‡™◊ÈÕ≈ΩÕ¬ µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë∂Ÿ°À≈—° ÿ¢“¿‘∫“≈ ë «‘∂Ÿ∏°’°µâ“√‡°Á
∫√«∫√«¡¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕÕ¬à“ß
ª√‘
µ‘¥‡™◊ÈÕ
∂Ÿ°¡µâ“≥
Õß‡À¡“– ¡µ“¡ª√–‡¿∑·≈–
ë «‘ª√‘∏’°¡“√ªØ‘
“≥ ∫—µ‘°√≥’¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ°
∂ÿß·µ°
ë À≈à
«‘∏’°π“√ªØ‘
∫—µ‘°∂ÿ√≥’ß√—Ë«¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ°
ı.Ú) ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂‡°Á∫√«∫ ı.Ú) °“√‡§≈◊
“¬¡Ÿ∂ÿ≈ßΩÕ¬µ‘
À≈àπ ËÕ∂ÿπ¬âß·µ°
√—Ë« ¥‡™◊ÈÕ
‡§≈◊ËÕπ¬â∫√«∫
“¬ ı.Ú) °“√‡§≈◊
ë ≈—°…≥–√∂‡¢Á
ı.Ú) ‡æ◊√«¡ËÕ„Àâ·≈–“¡“√∂‡°Á
ËÕπ¬â“¬¡Ÿπ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
¡Ÿ√«¡≈ΩÕ¬µ‘
‡™◊่อÈÕนย้ËÕ‰¥âπ¬âาÕย“¬à¬“ß
ë «‘≈—∏°’°…≥–√∂‡¢Á
“√‡§≈◊ËÕπ¬âπ “¬ °“√¬° °“√®—¥«“ß
·≈–¥‡§≈◊
รวมและเคลื
∂Ÿ¡Ÿ°≈«‘ΩÕ¬µ‘
∏’ ¥‡™◊ÈÕ‰¥âÕ¬à“ß
ËÕπ¬âËÕπ¬â
“¬¥â“¬«¬√∂‡¢Á
‡ âπ∑“ß°“√
ë «‘°“√‡§≈◊
∏’°“√‡§≈◊
°“√¬°π °“√®—
¥«“ß
·≈–‡«≈“∑’
∂Ÿ°«‘∏’
ë ¢π
°“√‡§≈◊
ËÕπ¬â“¬¥âË¢π«¬√∂‡¢Áπ ‡ âπ∑“ß°“√
ë °“√∑”§«“¡
¢π ·≈–‡«≈“∑’–Õ“¥√∂‡¢Á
Ë¢π π ¿“™π–√Õß√—∫
ª°√≥å –Õ“¥√∂‡¢Áπ ¿“™π–√Õß√—∫
ë ·≈–Õÿ
°“√∑”§«“¡
ë °“√®—
∫√«∫√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ≥
·≈–Õÿ¥ª‡°Á°√≥å
∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ
≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊≈ΩÕ¬µ‘
ÈÕ ¥‡™◊ÈÕ ≥
ë °“√®—
¥‡°Á∫√«∫√«¡¡Ÿ
ë ∑’°“√∫—
π∑÷°¢â≈ÕΩÕ¬µ‘
¡Ÿ≈ª√‘¥¡‡™◊“≥¡Ÿ
Ëæ—°√«¡¡Ÿ
ÈÕ ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
°àÕπ‡°Áπ∫∑÷‡¢â°¢â“Õ¡ŸŸà∑≈’Ëæª√‘—°√«¡¡Ÿ
ë °“√∫—
¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘
≈ΩÕ¬µ‘¥¥‡™◊‡™◊ÈÕÈÕ
°àÕπ‡°Á∫‡¢â“ Ÿà∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
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√–¬–‡«≈“
ª√–‡¥Áπ ”§—≠
ë ÿ¢≈—°…≥–Õ“§“√∑’Ëæ—°√«¡¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ·≈–°“√∑”§«“¡ –Õ“¥
ë °“√§«∫§ÿ¡·¡≈ß —µ«åπ”‚√§
(ˆ) À≈—°ªØ‘∫—µ‘ ˆ.Ò) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ßÀ≈—°‡°≥±å ˆ.Ò) °“√¢—∫¢’Ë ·≈–‡°Á∫¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
Ùı π“∑’
ในการขนส่
ง
¢π àß¡Ÿ≈ΩÕ¬
·≈–«‘∏’°“√¢π àß¡Ÿ≈ΩÕ¬
ë ≈—°…≥–¢Õß√∂¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
‡™◊ÈÕ ดเชือ้ µ‘¥‡™◊ÈÕ
ë «‘∏’ªØ‘∫—µ‘„π°“√¢—∫¢’Ë·≈–‡°Á∫¢π¡Ÿ≈ΩÕ¬
มูµ‘ล¥ฝอยติ
µ‘¥‡™◊ÈÕ
ˆ.Ú) ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂‡°Á∫¢π
- ·ºπ°“√®—¥‡°Á∫ ‡ âπ∑“ß·≈–√–¬–
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥âÕ¬à“ß
‡«≈“„π°“√‡°Á∫
∂Ÿ°«‘∏’
- °“√¬° ®—¥«“ß¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ„π¬“πæ“Àπ–Õ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ ‡™àπ
∑à“¬°/¢âÕÀâ“¡„π°“√¬°¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ
- °ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕªØ‘∫—µ‘„π°“√¢π àß
- °“√ªØ‘∫—µ‘„π°√≥’¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
µ°À≈àπ ∂ÿß·µ° ∂ÿß√—Ë« À√◊Õ°√≥’
ª√– ∫Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ
- °“√∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß„™âÕÿª°√≥å
·≈–¬“πæ“Àπ–
(˜) ‡∑§‚π‚≈¬’ ˜.Ò) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫«‘∏’°“√°”®—¥ ˜.Ò) ‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ Ùı π“∑’
°“√°”®—¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë∂Ÿ°«‘∏’
ë °“√‡º“„π‡µ“‡º“ ≈—°…≥–‡µ“‡º“
¡Ÿ≈ΩÕ¬
ë °“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬‰ÕπÈ”
µ‘¥‡™◊ÈÕ
ë °“√∑”≈“¬‡™◊ÈÕ¥â«¬§«“¡√âÕπ
˜.Ú)‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂π”‰ª ˜.Ú)«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
ªØ‘∫—µ‘„π‚√ßæ¬“∫“≈
ë °“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ®“°∑’Ëæ—°
Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡æ◊ËÕπ”‰ª°”®—¥Õ¬à“ß
∂Ÿ°«‘∏’
ë °“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈√–∫∫°“√°”®—¥„Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥
ë °“√µ√«® Õ∫ ∫”√ÿß√—°…“‡∫◊ÈÕßµâπ °“√
∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
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À—«¢âÕ«‘™“

ภาคผนวก
·∫∫ª√–°“»π’¬∫—µ√
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.................................................................
(................................................................)
µ”·Àπàß.....................................................

...........................................................................
‰¥âºà“π°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫°“√·æ√à‡™◊ÈÕÀ√◊ÕÕ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙı
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë .................................................................

(Àπà«¬ß“π®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡)
¢Õ¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√©∫—∫π’È‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“

¿“§ºπ«°
คู่ม§Ÿือà¡◊Õพระราชบั
æ√–√“™∫—ญ≠ญั≠—ติกµารสาธารณสุ
‘°“√ “∏“√≥ข ÿ¢พ.ศ.
æ.».๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °”Àπ¥≈—°…≥–·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬
‡æ◊ÕË „Àâ°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ
æ.». ÚıÙı “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰ª‰¥â‚¥¬™—¥‡®π·≈–∂Ÿ°µâÕß‡À¡“– ¡
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Û ¢Õß°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√
กำ°”®—
� จั¥ด¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ æ.».
พ.ศ. ÚıÙı
๒๕๔๕ √—รั∞ฐ¡πµ√’
มนตรี«à“ว°“√°√–∑√«ß
่าการกระทรวงสาธารณสุ
“∏“√≥ ÿ¢®÷ขß
จึ°”Àπ¥≈—
งกำ�หนดลั
กษณะและเงื
่อนไขของห้
องปฏิ
ิการเชืÈÕÕ—้อπอัµ√“¬
นตรายไว้
อไปนีÈ ้
°…≥–·≈–‡ß◊
ËÕπ‰¢¢ÕßÀâ
ÕßªØ‘
∫—µบ‘°ัต“√‡™◊
‰«â¥—ßดัµàงÕต่‰ªπ’
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ‡™◊ÈÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥‚√§
¢âÕ Ú ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬µâÕß¡’≈—°…≥–·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßπ’È
(Ò) ‡ªìπÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“«‘®—¬ ∑¥≈Õß À√◊Õ
æ—≤π“ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬
(Ú) ‡ªìπÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µ√«®™—π Ÿµ√»æÀ√◊Õ´“° —µ«å
(Û) ‡ªìπÀâÕßªØ‘∫µ— °‘ “√¥â“π®ÿ≈™’««‘∑¬“À√◊ÕÀâÕßªØ‘∫µ— °‘ “√
∑’Ë ∑”°“√µ√«®«‘ ‡ §√“–Àå «— µ ∂ÿ µ— « Õ¬à “ ß®“°√à “ ß°“¬
¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —µ«å √«¡∑—Èß«—µ∂ÿµ—«Õ¬à“ßÕ◊ËπÊ ®“°
‘Ë ß·«¥≈â Õ¡∑’Ë Õ“®°à Õ„Àâ‡ °‘¥ ‡™◊ÈÕ Õ—πµ√“¬ ‰¥â· °à
283
๒๒๙

ภาคผนวก
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

°“√µ√«®‡≈◊ Õ ¥ ªí “«– Õÿ ® ®“√– ‡π◊È Õ ‡¬◊Ë Õ
“√§—¥À≈—ËßÀ√◊Õ¢Õß‡À≈«®“°√à“ß°“¬ Õ◊ËπÊ
(Ù) ‡ªìπÀâÕßªØ‘∫µ— °‘ “√∑’∑Ë ¥ Õ∫º≈‘µ¿—≥±å ¢ÿ ¿“æ ‰¥â·°à
Õ“À“√ ¬“ «—µ∂ÿ‡ æµ‘¥ ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å
«—µ∂ÿ¡’æ‘… ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‡™◊ÈÕÕ—πµ√“¬‰¥â
¢âÕ Û ª√–°“»©∫—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà
«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ณ วันทีæ.».
่ ๑๖ ÚıÙ¯
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ประกาศ
Òˆ æƒ…¿“§¡
อนุ
ชาญวีรรกูกูลล
อุททินนิ ชาญวี
(≈ß™◊
ËÕ) ช่วยว่
Õπÿา∑การฯ
‘π ™“≠«’
√°Ÿ≈
รัฐมนตรี
รักษาราชการแทน
∑‘π ™“≠«’√°Ÿ≈) ข
รัฐมนตรี(π“¬Õπÿ
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√œ √—°…“√“™°“√·∑π
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫∑—Ë«‰ª·≈–ß“π∑—Ë«‰ª ‡≈à¡∑’Ë ÒÚÚ µÕπæ‘‡»…∑’Ë ıÚ ß
≈ß«—π∑’Ë ÒÙ °√°Æ“§¡ ÚıÙ¯
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °”Àπ¥≈—°…≥–¢Õß∫√‘‡«≥∑’Ëæ—°¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
เพื
กภาชนะบรรจุ¡มŸ ≈ูลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈ Õ้อ¢Õß
ของสถานบริ
‡æ◊่ËอÕให้
„Àâก°ารเก็
“√‡°Áบ∫กั¿“™π–∫√√®ÿ
∂“π∫√‘ก°าร“√
°“√ “∏“√≥ ÿ¢¥—ßµàÕ‰ªπ’È §◊Õ
(Ò) ∂“πæ¬“∫“≈ª√–‡¿∑∑’Ë‰¡à√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π
(Ú) ∂“πæ¬“∫“≈ µ— «åª√–‡¿∑∑’‰Ë ¡à¡∑’ æË’ °— µ— «åª«É ¬‰«â§â“ß§◊π À√◊Õ
ª√–‡¿∑∑’Ë¡’∑’Ëæ—° —µ«åªÉ«¬‰«â§â“ß§◊πµ“¡™π‘¥·≈–®”π«π‰¡à‡°‘π∑’Ë°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπ‰ª‚¥¬∂Ÿ°µâÕß·≈–
‡À¡“– ¡µ“¡À≈—°‡°≥±å¥â“π ÿ¢≈—°…≥– “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß
‡™◊ÈÕ‚√§‰ª Ÿàª√–™“™πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
Õ“»— ¬ Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢â Õ Ò˘ «√√§ Õß¢Õß°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ขÿ จึ¢ง®÷กำß�°”Àπ¥≈—
° …≥–¢Õß∫√‘
Ë æ— ° ¿“™π–∫√√®ÿ
สาธารณสุ
หนดลักษณะของบริ
เวณที‡่พ«≥∑’
ักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติ¡ดŸ ≈เชืΩÕ¬
้อไว้
µ‘ดั¥งต่‡™◊อÈÕไปนี
‰«â¥้ —ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë æ— ° ¿“™π–∫√√®ÿ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µâ Õ ß¡’ ≈— ° …≥–
·≈–Õÿª°√≥å ¥—ßπ’È
È ß Õ¬Ÿà ¿ “¬„π ∂“πæ¬“∫“≈
„π®ÿ ¥ ∑’Ë ‡ À¡“–
		 (๑) ตัง้(Ò)อยูภ่ µ—ายในสถานพยาบาล
ในจุดทีเ่ หมาะสม
แยกเป็น¡
สั·¬°‡ªì
ดส่วนเฉพาะ
อบั ชืน้ ‰¡àสะดวกสำ
บการขนมู
ฝอยติดเชื≈อ้ΩÕ¬µ‘
ไปกำ�¥จัด‡™◊ÈÕและต้
π —¥ à«ไม่
π‡©æ“–
Õ—∫™◊Èπ �หรั–¥«°
”À√—∫ล°“√¢π¡Ÿ
‰ª°”®—อ¥ง
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ไม่ตั้งอยู
่ในบริ
เวณที
่เก็‡บ«≥∑’
เครื่อË‡°Áงมื∫อ‡§√◊อุËÕปß¡◊กรณ์
อ่างล้°…“
างมืÕàอ“ß≈â
สถานที
·≈–µâ
Õß‰¡à
µ—ÈßÕ¬Ÿ
à„π∫√‘
Õ Õÿในการรั
ª°√≥åกษา
„π°“√√—
“ß¡◊Õ่
ประกอบ
ปรุง เก็ª√ÿบหรื
เป็นต้น‡ªìπµâπ
∂“π∑’Ëª√–°Õ∫
ß ‡°Áอสะสมอาหาร
∫ À√◊Õ – ¡Õ“À“√
		 (๒) มี(Ú)
ภ าชนะสำ
� หรั บ”À√—
รองรั
บ ภาชนะบรรจุ
¡’¿“™π–
∫√Õß√—
∫¿“™π–∫√√®ÿมู ล¡ฝอยติ
Ÿ≈ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้ อÈÕที∑’่ Ë¡ม’ี
ษณะดัßงπ’นีÈ ้
≈—ลั°ก…≥–¥—
°) ∑”¥â«¬«— ¥ÿ∑’Ë·¢Áß·√ß ∑π∑“πµàÕ “√‡§¡’ æ◊Èπº‘«
µâÕß¡’≈—°…≥–‡√’¬∫∑”§«“¡ –Õ“¥ßà“¬ ‰¡à√—Ë«´÷¡ ¡’Ω“ªî¥¡‘¥™‘¥ “¡“√∂ªÑÕß
°—π —µ«å·¡≈ßæ“À–π”‚√§‰¥â ·≈–„Àâ¡’°“√¶à“‡™◊ÈÕ°àÕππ”‰ª„™â
¢) µâ Õ ß¡’ ¢ π“¥§«“¡®ÿ ‡ æ’ ¬ ßæÕ “¡“√∂‡°Á ∫ °— °
¿“™π–∫√√®ÿ
ßπâอÕย¬ ๒Ú วั«—นπ ในกรณี
„π°√≥’ท∑ี่เ’Ë‡ก็°Áบ∫มู¡Ÿล≈ฝอยติ
ΩÕ¬µ‘ด¥เชื‡™◊้อÈÕ
ภาชนะบรรจุ¡มŸ≈ูลΩÕ¬µ‘
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ‰¥âได้อÕ¬àย่า“งน้
‰«â‡°‘π‡®Á¥«—πµâÕß„ÀâÕ¬Ÿà∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‰¡à‡°‘π Ò Õß»“‡´≈‡´’¬
§) µâÕßæ‘¡æå¢âÕ§«“¡«à“ ç∑’Ëæ—°¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé ¢π“¥
·≈– ’∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π§Ÿà°—∫µ√“
µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß µ√“ —≠≈—°…≥å ”À√—∫æ‘¡æå∫π¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ æ.».‹ÚıÙˆ
∫π¿“™π–√Õß√—∫¿“™π–∫√√®ÿ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
¢âÕ Ú ª√–°“»©∫— ∫ π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ ‡¡◊Ë Õ æâ π °”Àπ¥‡°â “ ‘ ∫ «— π π— ∫
·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๓๓

ภาคผนวก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
		 อนุอุททินิน ชาญวี
ชาญวีรรกูกูลล
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ข
°…≥–¢ÕßÀâ
°…“ºŸ
เรื‡√◊่องËÕßกำ�°”Àπ¥≈—
หนดลักษณะของห้
องรัÕกß√—ษาผู
้ป่วâµยติ‘¥‡™◊ดเชื‘ÈÕ√â้อ“ร้¬·√ß
ายแรง

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

---------------------------‡æ◊ÕË „Àâ°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ
æ.». ÚıÙı “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰ª‰¥â‚¥¬™—¥‡®π·≈–∂Ÿ°µâÕß‡À¡“– ¡
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Û ¢Õß°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√°”®—¥
ฝอยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ æ.».
พ.ศ. ÚıÙı
๒๕๔๕ √—รั∞ฐ¡πµ√’
มนตรี«วà“่า°“√°√–∑√«ß
การกระทรวงสาธารณสุ
�หนด
¡Ÿมู≈ลΩÕ¬µ‘
“∏“√≥ ÿ¢ขจึ®÷งßกำ°”Àπ¥
งรั°ก…“ºŸ
ษาผูâª้ปÉ«่ว¬µ‘
ยติ¥ด‡™◊เชืÈÕ้อ√âร้“¬·√ß‰«â
ายแรงไว้¥—ßดัµàงÕต่‰ªπ’
อไปนี
Àâห้Õอß√—
È ้
¢âÕ Ò ≈—°…≥–·≈–ª√–‡¿∑¢ÕßÀâÕß√—°…“ºŸâªÉ«¬µ‘¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ß
„Àâ‡ªìπ¥—ßπ’È
		 (๑) เป็(Ò)นห้อ‡ªìงแยกเฉพาะสำ
�หรับ”À√—
รัก∫ษาผู
้ป่วยด้
ดเชื¥้อ‡™◊ÈÕ
πÀâÕß·¬°‡©æ“–
√—°…“ºŸ
âªÉ«ว¬¥âยโรคติ
«¬‚√§µ‘
			 ร้ายแรงที
่ติดต่อËµง่‘¥าµàยและหรื
อโรคที
่มีอัตË¡ราป่
วยตายสู
√â“¬·√ß∑’
Õßà“¬·≈–À√◊
Õ‚√§∑’
’Õ—µ√“ªÉ
«¬µ“¬ง Ÿß
			 และหรื·≈–À√◊
อรักษายาก
Õ√—°…“¬“°
		 (๒) โรคติ
เชื้อร้¥า‡™◊ยแรงให้
เป็นไปตามบั
ญชี≠แนบท้
ายประกาศนี
(Ú) ด‚√§µ‘
ÕÈ √â“¬·√ß„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡∫—
™’·π∫∑â
“¬ª√–°“»π’้ È
		 ทั้งนี้ โรคติด∑—เชืÈßπ’้อÈ ร้‚√§µ‘
ายแรงตาม
(๒) กระทรวงสาธารณสุ
ขสามารถÿ¢
¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ßµ“¡
(Ú) °√–∑√«ß “∏“√≥
ประกาศเพิ
่มเติมได้¡‡µ‘
อีก¡‰¥âÕ’°
“¡“√∂ª√–°“»‡æ‘
¢âÕ Ú ª√–°“»©∫— ∫ π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ ‡¡◊Ë Õ æâ π °”Àπ¥‡°â “ ‘ ∫ «— π
π—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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๒๓๔

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๓๕

ภาคผนวก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
		 อนุอุททินิน ชาญวี
ชาญวีรรกูกูลล
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫—≠™’√“¬™◊ËÕ‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ√â“¬·√ß
************************************************************
Ò. ‚√§∑“ß‡¥‘πÀ“¬„®‡©’¬∫æ≈—π√ÿπ·√ß (À√◊Õ‚√§´“√å - Severe Acute
Respiratory Syndrome)
Ú. ‰¢âÀ«—¥„À≠à (Influenza) ´÷Ëß√«¡∂÷ß‚√§‰¢âÀ«—¥„À≠à∑’Ëµ‘¥µàÕ¡“®“° —µ«å
Û. ‡√‘¡ (Herpes Simplex)
Û.Ò ‡√‘¡∑—Èßµ—« (Disseminated Herpes Simplex)
Û.Ú ‡√‘¡„π‡¥Á°·√°‡°‘¥ (Neonatal Herpes Simplex)
Ù. ‰¢â ÿ°„ (Chickenpox À√◊Õ Varicella)
ı. ßŸ «—¥·æ√à°√–®“¬ (Disseminated Herpes Zoster)
ˆ. ‰¢âÀ—¥ (Measles)
˜. ‰¢âÀ—¥‡¬Õ√¡—π (German measles À√◊Õ Rubella)
¯. ‰¢â°“ÃÀ≈—ß·Õàπ (Meningococal meningitis)
˘. ‰Õ°√π (Pertussis)
Ò. §Õµ’∫ (Diphtheria)
ÒÒ. «—≥‚√§ªÕ¥ √–¬–µ‘¥µàÕ (Pulmonary tuberculosis)
ÒÚ. À≈Õ¥≈¡ΩÕ¬Õ—°‡ ∫ (Bronchiolitis)
ÒÛ. Õÿ®®“√–√à«ß‡©’¬∫æ≈—π®“°°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ ‡™àπ ÕÀ‘«“µ°‚√§ (Cholera)
ÒÙ. ‚√§µ—∫Õ—°‡ ∫ (Hepatitis)
Òı. ‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫ (Encephalitis)
Òˆ. ‡¬◊ËÕÀÿâ¡ ¡ÕßÕ—°‡ ∫ (Meningitis)
Ò˜. ‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ (Rabies)
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๒๓๖

คู่มือ ÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

---------------------------Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ÚÙ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çÕ“§“√∑’Ëæ—°Õ“»—¬é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“§“√´÷Ëß‚¥¬ª°µ‘
∫ÿ§§≈„™âÕ¬ŸàÕ“»—¬‰¥â∑—Èß°≈“ß«—π·≈–°≈“ß§◊π ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√Õ¬ŸàÕ“»—¬Õ¬à“ß
∂“«√À√◊
·≈–„ÀâÀห¡“¬§«“¡√«¡∂÷
‚√ß·√¡
ถาวรหรืÕอ™—ชัË«่ว§√“«
คราว และให้
มายความรวมถึßง‚√ßโรง ‡√◊เรืÕอπน ∫âบ้“าπæ—
นพั°กÕ“»—
อาศั¬ย โรงแรม
ÀÕæ—° Õ“§“√™ÿ¥ À√◊ÕÕ“§“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—π∑’Ë √â“ß¢÷Èπµ“¡°ÆÀ¡“¬
§«∫§ÿ¡Õ“§“√
¢âÕ Ú Õ“§“√∑’Ë æ— ° Õ“»— ¬ ∑’Ë ¡’ § πÕ¬Ÿà ‡ °‘ π °«à “ Àπ÷Ë ß §πµà Õ æ◊È π ∑’Ë
“¡µ“√“ß‡¡µ√ „Àâ∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª
¢âÕ Û ª√–°“»©∫—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—π π—∫·µà
«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
242
๒๓๗

ภาคผนวก

¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∑’Ë ˆ/ÚıÛ¯
‡√◊ËÕß °”Àπ¥®”π«π§πµàÕ®”π«πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ“§“√∑’Ëæ—°Õ“»—¬
∑’Ë∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÛ¯
อาทิตย์ อุไรรัตน์
(≈ß™◊รัËÕฐ)มนตรีÕ“∑‘
µ¬å Õÿ‰√√—µπå
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
ข
(π“¬Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ı¯ ≈ß«—π∑’Ë Ú °√°Æ“§¡ ÚıÛ¯
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๒๓๘

¿“§ºπ«°

ภาคผนวก

”‡π“∂Ÿ°µâÕß
ประกาศในราชกิจ»ÿจานุ
¡≈เบกษา
»√’ ÿ¢เล่«—ม≤๑๑๒
π“ ตอนที่ ๕๘ ง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢

คู่มือ ÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».

¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∑’Ë ˜/ÚıÛ¯
‡√◊ËÕß °”Àπ¥®”π«π§πµàÕ®”π«πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ“§“√∑’Ëæ—°
¢Õß§πß“π°àÕ √â“ß∑’Ë∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª
---------------------------Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ÚÙ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çÕ“§“√∑’Ëæ—°¢Õß§πß“π°àÕ √â“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫â“π ‡√◊Õπ
‚√ß À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ßÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë √â“ß¢÷Èπµ“¡°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡Õ“§“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ
∑’Ëæ—°Õ“»—¬¢Õß§πß“π„π√–À«à“ßß“π°àÕ √â“ß
çß“π°àÕ √â“ßé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
°àÕ √â“ß∑ÿ°ª√–‡¿∑ ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß°“√¥—¥·ª≈ß ´àÕ¡·´¡À√◊Õ√◊ÈÕ∂Õπ
‘Ëß°àÕ √â“ßπ—Èπ Ê ¥â«¬
ç§πß“π°àÕ √â“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëßµ°≈ß∑”ß“π°àÕ √â“ß
„Àâ·°àπ“¬®â“ß À√◊ÕºŸâ«à“®â“ß ‡æ◊ËÕ√—∫§à“®â“ß‰¡à«à“®–‡ªìπºŸâ√—∫§à“®â“ß¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ
‰¡à°Áµ“¡ ·≈–„ÀâÀ¡“¬√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«¢Õß§πß“π°àÕ √â“ß¥â«¬
¢âÕ Ú Õ“§“√∑’Ëæ—°¢Õß§πß“π°àÕ √â“ß∑’Ë¡’§πÕ“»—¬Õ¬Ÿà‡°‘π°«à“Àπ÷Ëß
§πµàÕæ◊Èπ∑’Ë “¡µ“√“ß‡¡µ√ ∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª
244
๒๓๙

ภาคผนวก

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“» ≥æ.».
«—π∑’ÚıÛ¯
Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÛ¯
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡
อาทิตย์ อุไรรัตน์
Õ“∑‘
Õÿ‰µ√√—πåµπå ข
(≈ß™◊รัËÕฐ)มนตรีÕ“∑‘
µ¬åµ¬åÕÿ‰√√—
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
(π“¬Õ“∑‘
Õÿ‰µ√√—πåµ)πå)
(π“¬Õ“∑‘
µ¬åµ¬åÕÿ‰√√—
∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß“∏“√≥
“∏“√≥ÿ¢ ÿ¢
√—∞√—¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß
”‡π“∂Ÿ°°µâµâÕÕßß
”‡π“∂Ÿ
»√’ ÿ¢ÿ¢«—«—≤≤π“
π“
»ÿ»ÿ¡¡≈≈ »√’
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
ª√–°“»„π√“™°‘
Ë ÒÒÚตอนที
µÕπ∑’
Ë ı¯ง ≈ß«—
°√°Æ“§¡๒๕๓๘
ÚıÛ¯
ประกาศในราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡เ∫°…“
บกษา เล่‡≈àม¡∑’๑๑๒
่ ๕๘
วันทีπ่ ∑’๒๐Ë Úกรกฎาคม
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ı¯ ≈ß«—π∑’Ë Ú °√°Æ“§¡ ÚıÛ¯
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๒๔๐

¿“§ºπ«° ¿“§ºπ«°

ภาคผนวก

		 ข้¢âอÕ Û๓ ประกาศฉบั
กำ�หนดเก้“าสิ∫‘ บ«—วัπน π—∫·µà
ª√–°“»©∫—บ∫π’นี„È§Ÿ้ใÀâห้à¡„◊Õใ™âช้æ√–√“™∫—
∫บß— ัง§—คั∫บ‡¡◊เมืÕË ≠่อæâพ้≠—πนµ°”Àπ¥‡°â
‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
®®“πÿ‡∫°…“
นั«—πบª√–°“»„π√“™°‘
แต่วันประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู่มือ ÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

---------------------------Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ÚÙ ·Ààßæ√–√“™
มนตรี«วà“่า°“√°√–∑√«ß
การกระทรวงสาธารณสุ
โดย
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı รั√—∞ฐ¡πµ√’
“∏“√≥ ÿ¢ข‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çÕ“§“√‚√ßß“πé À¡“¬§«“¡«à“ Õ“§“√‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬
‚√ßß“π
ç§πß“πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß∑”ß“π„πÕ“§“√‚√ßß“π
¢âÕ Ú Õ“§“√‚√ßß“π∑’Ë ¡’ § πß“πªØ‘ ∫— µ‘ ß “π¡“°°«à “ Àπ÷Ë ß §πµà Õ
æ◊Èπ∑’Ë “¡µ“√“ß‡¡µ√ ∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª
¢âข้Õอ Û๓ ประกาศฉบั
ª√–°“»©∫—บ∫นีπ’้ È„ให้Àâ„ใ™âช้∫บ—ßัง§—คั∫บπ—นั∫บ·µà
แต่«ว—πัน∂—ถั¥ด®“°«—
จากวัπนª√–°“»„π
ประกาศใน
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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๒๔๑

ภาคผนวก

¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∑’Ë ¯/ÚıÛ¯
‡√◊ËÕß °”Àπ¥®”π«π§πµàÕ®”π«πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ“§“√‚√ßß“π
∑’Ë∂◊Õ«à“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°‡°‘π‰ª

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÛ¯
อาทิตย์ อุไรรัตน์
(≈ß™◊รัËÕฐ)มนตรีÕ“∑‘
µ¬å Õÿ‰√√—µπå
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
ข
(π“¬Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå)
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ª√–°“»„π√“™°‘
‡≈àม¡∑’๑๑๒
Ë ÒÒÚตอนที
µÕπ∑’
Ë ı¯ง ≈ß«—
Ë Úกรกฎาคม
°√°Æ“§¡๒๕๓๘
ÚıÛ¯
ประกาศในราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡∫°…“
เบกษา เล่
่ ๕๘
วันทีπ่ ∑’๒๐
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¿“§ºπ«°

ภาคผนวก

”‡π“∂Ÿ°µâÕß
»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ¡≈ »√’ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢

คู่มือ ÚıÛı
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¿“§ºπ«°

---------------------------‚¥¬∑’Ëª√“°Ø«à“‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‰¥â¡’°“√·æ√à√–∫“¥Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
·≈–¡’ ¬ÿ ß ≈“¬‡ªì π æ“À–¢Õß‚√§∑’Ë ”§— ≠ ®÷ ß ‡ÀÁ π ¡§«√°”Àπ¥„Àâ · À≈à ß
‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠·≈–·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—µ‘°“√§«∫§ÿ¡·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬¥—ß°≈à“«
(๕) ·≈–¡“µ√“ ı ·Ààß
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ๒๕
Úı(ı)
æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çÕ“§“√é À¡“¬§«“¡«à“ µ÷° ∫â“π ‡√◊Õπ ‚√ß √â“π ·æ
คลัßงสินπ‘ ค้§âา“ สำ”π—�นั°กß“π
งานหรื
อย่“าßÕ◊
งอืπË น่ ´÷ซึßË ง่ ∫ÿบุ§ค§≈Õ“®‡¢â
คลอาจเข้“าÕ¬Ÿ
อยูÀàห่ √◊รืÕอ‡¢âเข้า“ใช้
§≈—
À√◊Õอสิß‘Ë ง่ ∑’ทีË ส่ √âร้“าß¢÷งขึπÈ น้ Õ¬à
„™âสอยได้
Õ¬‰¥â
ç¿“™π–∑’Ë¡’πÈ”¢—ßé À¡“¬§«“¡«à“ Õÿª°√≥å ¢Õß„™â ‘Ëß¢Õß∑’Ë
„™âÕ¬Ÿ„à πÕ“§“√À√◊ÕπÕ°Õ“§“√ ·≈–¡’πÈ”¢—ßÕ¬Ÿà ‡™àπ ‚Õàß/µÿ¡à πÈ” ∂—ß´’‡¡πµå„πÀâÕßπÈ”
·®°—π ¿“™π–‡≈’¬È ßæ≈Ÿ¥“à ß ∂â«¬√Õß¢“µŸâ ®“π√Õß°√–∂“ßµâπ‰¡â Õà“ß∫—« Õà“ß‡≈’¬È ßª≈“
‡ªìπµâπ
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๒๔๓

ภาคผนวก

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠
·≈–·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
§Ÿà¡◊Õ๒๕๓๕
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

ç‡»…«— ¥ÿ∑’Ë¡’πÈ”¢—ßé À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬À√◊Õ‡»… ‘Ëß¢Õß
„πÕ“§“√À√◊อÕนอกอาคาร
πÕ°Õ“§“√และมี
·≈–¡’น�ำ้ πขัÈ”ง¢—อยูßÕ¬Ÿ
°√–ªÜ
ß ¬“ß√∂¬πµå
ที∑’ม่ Ë¡ไิ ‘‰ด้¥âใ„ช้™âแ·ล้≈âว«ในอาคารหรื
่ เช่à น‡™àπกระป๋
องÕยางรถยนต์
เก่า
‡°à“กระถาง
‰À °√–∂“ß
µâπอชิÀ√◊
Èπ à«π¢Õß«—
—ß°≈à
ไห
ขวด ¢«¥
เป็นต้‡ªìนπหรื
น้ ส่Õว™‘นของวั
สดุดงั กล่¥ÿา¥วที
ม่ นี “�ำ้«∑’ขังË¡อยู’π่È”¢—ßÕ¬Ÿà
ç·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ·À≈àß∑’Ëµ√«®æ∫
≈Ÿ°πÈ”À√◊Õµ—«‚¡àß¬ÿß≈“¬µ—Èß·µàÀπ÷Ëßµ—«¢÷Èπ‰ª
¢âÕ Ú Õ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë„¥Ê ∑’Ë¡’¿“™π–À√◊Õ‡»…«— ¥ÿ∑’Ë¡’πÈ”¢—ß®π
‡ªìπ·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬ ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡Àµÿ√”§“≠
¢âÕ Û „Àâ∫§ÿ §≈ºŸ¥â ”√ßµ”·Àπàßπ—°«‘™“°“√§«∫§ÿ¡‚√§µ—Èß·µà√–¥—∫
ı ¢÷Èπ‰ª ª√–®”ß“π§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ∑—Ë«‰ª °≈ÿà¡ß“π àß‡ √‘¡«‘™“°“√·≈–
∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥
ÿ¢µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
¢âÕ Ù ª√–°“»©∫— ∫ π’È „ Àâ ¡’ º ≈„™â ∫— ß §— ∫ π— ∫ µ—È ß ·µà «— π ∂— ¥ ®“°«— π
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úıประกาศ
¡‘∂ÿπ“¬π
ÚıÙı
ณ วัæ.».‹
นที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๖๒ ง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∑’Ë ı/ÚıÛ¯
‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™
พ.ศ.ÚıÛı
๒๕๓๕
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
∫—บั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬ข
โดยคำ � แนะนำ � ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ข ประกาศให้
กิ จ การดั
ง ต่È อ‡ªì
ไปนี
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢ ª√–°“»„Àâ
°‘®°“√¥—
ßµàÕ‰ªπ’
π้
กิจการที
นอันตรายต่
อสุขภาพ
°‘เป็®น°“√∑’
Ë‡ªìπÕ—่เπป็µ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æ
๑.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ°“√‡≈’
การเลีÈ¬้ยßงสั—µต«åว์
Ò. °‘กิ®จ°“√∑’
(Ò) °“√‡≈’¬È ß µ— «å∫° µ— «åª°ï µ— «åπÈ” µ— «å‡≈◊ÕÈ ¬§≈“πÀ√◊Õ·¡≈ß
(Ú) °“√‡≈’È¬ß —µ«å‡æ◊ËÕ√’¥‡Õ“π¡
น้ำ�นม
(Û) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡≈’¬È ß √«∫√«¡ µ— «å À√◊Õ∏ÿ√°‘®Õ◊πË „¥Õ—π
�นองเดีย¬วกั
อ่ ให้ª√–™“™π‡¢â
ประชาชนเข้“™¡À√◊
าชมหรืÕอ‡æ◊เพืÕË อ่ ª√–‚¬™πå
ประโยชน์¢ขÕß°‘
องกิ®จ°“√π—
การนัπÈ น้
¡’มี≈ลกั°— ษณะทำ
…≥–∑”πÕß‡¥’
«°—นπ ‡æ◊เพืÕË „Àâ
จะมี°ก“√‡√’
ารเรี¬ย°‡°Á
กเก็∫บ§àค่“า¥ŸดูÀห√◊รืÕอ§àค่“า∫√‘
บริ°ก“√‰¡à
ารไม่«วà“่า∑“ßµ√ßÀ√◊
ทางตรงหรืÕอ∑“ßÕâ
ทางอ้Õอ¡À√◊
มหรืÕอ‰¡àไม่°กÁµ็ต“¡
าม
∑—ทัÈß้งπ’นีÈ้ ®–¡’
๒.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บสั—µต«åว์·แ≈–º≈‘
ละผลิµต¿—ภั≥ณ±åฑ์
Ú. °‘กิ®จ°“√∑’
(Ò) °“√¶à“ —µ«å ¬°‡«âπ„π ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °“√‡√à¢“¬
°“√¢“¬„πµ≈“¥·≈–°“√¶à“‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(Ú) °“√øÕ°Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å °“√ – ¡Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å
∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âøÕ°
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æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Û) °“√ – ¡‡¢“ —µ«å °√–¥Ÿ° —µ«å∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â·ª√√Ÿª
(Ù) °“√‡§’Ë¬«Àπ—ß —µ«å ‡ÕÁπ —µ«å ‰¢ —µ«å
(ı) °“√µâ¡ °“√µ“° °“√‡º“‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬ ‡ª≈◊Õ°ªŸ ‡ª≈◊Õ°°ÿâß
¬°‡«âπ„π ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °“√‡√à¢“¬ ·≈–°“√¢“¬„πµ≈“¥
(ˆ) °“√ª√–¥‘…∞å‡§√◊ÕË ß„™âÀ√◊Õº≈‘µ¿—≥±åÕπ◊Ë Ê ®“°‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬
°√–¥Ÿ° —µ«å ‡¢“ —µ«å Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å À√◊Õ à«πÕ◊Ëπ Ê ¢Õß —µ«å
(˜) °“√º≈‘µ °“√‚¡à °“√ªÉπ °“√∫¥ °“√º ¡ °“√∫√√®ÿ
°“√ – ¡ À√◊Õ°“√°√–∑”Õ◊Ëπ„¥µàÕ —µ«åÀ√◊Õæ◊™ À√◊Õ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß —µ«å
À√◊
หรืÕอæ◊พื™ช‡æ◊เพืËÕ่อ‡ªìเป็πนÕ“À“√
อาหารสั—µต«åว์
(¯) °“√ – ¡À√◊Õ°“√≈â“ß§√—Ëß
๓.
การทีเ่ Ë‡กี°’ย่ Ë¬วกั
Û. °‘กิ®จ°“√∑’
«°—บ∫อาหาร
Õ“À“√เครื
‡§√◊อ่ งดื
ËÕß¥◊ม่ Ë¡น้�ำ πÈดื”ม่ ¥◊Ë¡
(Ò) °“√º≈‘µ‡π¬ ‡π¬‡∑’¬¡
(Ú) °“√º≈‘µ°–ªî πÈ”æ√‘°·°ß πÈ”æ√‘°‡º“ πÈ”ª≈“ πÈ”‡§¬
πÈ”∫Ÿ¥Ÿ ‰µª≈“ ‡µâ“‡®’È¬« ´’Õ‘È« ÀÕ¬¥Õß À√◊
ª√ÿßง√รสอืÕ◊Ëπ่นๆÊ ¬°‡«âπ°“√º≈‘µ
หรืÕอ´Õ
ซอสปรุ
‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(Û) °“√º≈‘µ °“√À¡—° °“√ – ¡ª≈“√â“ ª≈“‡®à“ °ÿâß‡®à“
¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(Ù) °“√µ“°‡π◊ÈÕ —µ«å °“√º≈‘µ‡π◊ÈÕ —µ«å‡§Á¡ °“√‡§’Ë¬«¡—π°ÿâß
¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(ı) °“√π÷Ëß °“√µâ¡ °“√‡§’Ë¬« °“√µ“° À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ„¥„π°“√
º≈‘µÕ“À“√®“° —µ«å æ◊™ ¬°‡«âπ„π ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °“√‡√à¢“¬ °“√¢“¬
„πµ≈“¥ ·≈–°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(ˆ) °“√‡§’¬Ë «πÈ”¡—πÀ¡Ÿ °“√º≈‘µ°ÿπ‡™’¬ß À¡Ÿ¬Õ ‰ °â √Õ° À¡Ÿµß—È
¬°‡«âπ„π ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °“√‡√à¢“¬ °“√¢“¬„πµ≈“¥ ·≈–°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ
∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
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๒๔๖
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พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢π¡‡ªïö¬–

(¯) °“√º≈‘µ·∫–·´
(˘) °“√º≈‘µÕ“À“√∫√√®ÿ°√–ªÜÕß ¢«¥ À√◊Õ¿“™π–Õ◊Ëπ„¥
(Ò) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√°“√∑”¢π¡ªíß ¥ ¢π¡ªíß·Àâß ®—πÕ—∫

(ÒÒ) °“√·°– °“√≈â“ß —µ«åπÈ” ∑’Ë‰¡à„™à à«πÀπ÷Ëß¢Õß°‘®°“√
ÀâÕß‡¬Áπ ¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(ÒÚ) °“√º≈‘µπÈ”Õ—¥≈¡ πÈ”À«“π πÈ”‚´¥“ πÈ”∂—Ë«‡À≈◊Õß
เครืËÕ่อß¥◊
งดืË¡่ม™π‘
ชนิ¥ดµàต่“าßงๆÊ ∫√√®ÿ°√–ªÜÕß ¢«¥À√◊Õ¿“™π–Õ◊Ëπ„¥ ¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ
‡§√◊
∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(ÒÛ) °“√º≈‘µ °“√·∫àß∫√√®ÿπÈ”µ“≈
(ÒÙ) °“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±å®“°πÈ”π¡«—«
(Òı) °“√º≈‘µ °“√·∫àß∫√√®ÿ‡Õ∑∑‘≈·Õ≈°ÕŒÕ≈å ÿ√“ ‡∫’¬√å
πÈ” â¡ “¬™Ÿ
(Òˆ) °“√§—Ë«°“·ø
(Ò˜) °“√º≈‘µ≈Ÿ°™‘Èπ¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(Ò¯) °“√º≈‘µºß™Ÿ√
(Ò˘) °“√º≈‘µπÈ”°≈—Ëπ πÈ”∫√‘‚¿§
(Ú) °“√µ“° °“√À¡—° °“√¥Õßº—° º≈‰¡â À√◊Õæ◊™Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(ÚÒ) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ„∫™“·Àâß ™“ºßÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡™π‘¥
ºßÕ◊Ëπ Ê
(ÚÚ) °“√º≈‘µ‰Õ»°√’¡ ¬°‡«âπ°“√º≈‘µ‡æ◊ÕË ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
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«ÿâπ‡ âπ ‡°’È¬¡Õ’Î

(˜) °“√º≈‘µ‡ âπÀ¡’Ë ¢π¡®’π °ã«¬‡µ’Î¬« ‡µâ“Œ«¬ ‡µâ“ÀŸâ

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
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§≈â“¬§≈÷ß°—π

(ÚÛ) °“√º≈‘µ∫–À¡’Ë ¡—°°–‚√π’ À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë

(ÚÙ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ÀâÕß‡¬Áπ ·™à·¢ÁßÕ“À“√
(Úı) °“√º≈‘ µ πÈ” ·¢Á ß ¬°‡«â π °“√º≈‘ µ ‡æ◊Ë Õ „™â „ π ∂“π∑’Ë
®”Àπà“¬Õ“À“√·≈–‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
(Úˆ) °“√‡°Á∫ °“√∂πÕ¡Õ“À“√¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë¡’°”≈—ßµ—Èß·µà
ı ·√ß¡â“¢÷Èπ‰ª
Ù. °‘กิ®จ°“√∑’
‡§√◊อ่ ËÕงสำ
ß �”Õ“ß
๔.
การทีË‡เ่ °’กีË¬ย่ «°—
วกั∫บ¬“
ยา ‡«™¿—
เวชภั≥
ณฑ์±å Õÿอุªป°√≥å
กรณ์°ก“√·æ∑¬å
ารแพทย์ เครื
อาง
ผลิµต¿—ภั≥ณ±åฑ์™ช”√–≈â
ำ�ระล้“างß
º≈‘
(Ò) °“√º≈‘µ °“√‚¡à °“√∫¥ °“√º ¡ °“√∫√√®ÿ¬“¥â«¬
‡§√◊ËÕß®—°√
(Ú) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ¬“ ’øíπ ·™¡æŸ ºâ“‡¬Áπ °√–¥“…‡¬Áπ
‡§√◊ËÕß ”Õ“ßµà“ß Ê
(Û) °“√º≈‘µ ”≈’ º≈‘µ¿—≥±å®“° ”≈’
(Ù) °“√º≈‘µºâ“æ—π·º≈ ºâ“ªî¥·º≈ ºâ“Õπ“¡—¬ ºâ“ÕâÕ¡ ”‡√Á®√Ÿª
(ı) °“√º≈‘µ ∫Ÿà ºß´—°øÕ° º≈‘µ¿—≥±å™”√–≈â“ßµà“ß Ê
ı. °‘กิ®จ°“√∑’
๕.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ°“√‡°…µ√
การเกษตร
(Ò) °“√Õ—¥ °“√ °—¥‡Õ“πÈ”¡—π®“°æ◊™
(Ú) °“√≈â“ß °“√Õ∫ °“√√¡ °“√ – ¡¬“ß¥‘∫
(Û) °“√º≈‘µ·ªÑß¡—π ”ª–À≈—ß ·ªÑß “§ŸÀ√◊Õ·ªÑßÕ◊Ëπ Ê „π
∑”πÕß‡¥’¬«°—π¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(Ù) °“√ ’¢â“«¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(ı) °“√º≈‘µ¬“ Ÿ∫
(ˆ) °“√¢—¥ °“√°√–‡∑“– °“√∫¥‡¡≈Á¥æ◊™ °“√π«¥¢â“«¥â«¬
‡§√◊ËÕß®—°√
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

(˜) °“√º≈‘µ °“√ – ¡ªÿÜ¬
(¯) °“√º≈‘µ„¬¡–æ√â“«À√◊Õ«—µ∂ÿ§≈â“¬§≈÷ß¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(˘) °“√µ“° °“√ – ¡À√◊Õ°“√¢π∂à“¬¡—π ”ª–À≈—ß
๖.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ‚≈À–À√◊
โลหะหรือÕแร่
ˆ. °‘กิ®จ°“√∑’
·√à
(Ò) °“√º≈‘µ‚≈À–‡ªìπ¿“™π– ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß®—°√ Õÿª°√≥å
À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™âµà“ß Ê
(Ú) °“√À≈Õ¡
°“√À≈àอÕ การถลุ
°“√∂≈ÿงß·√àแร่Àห√◊รืÕอ‚≈À–∑ÿ
การหลอม การหล่
โลหะทุ°ก™π‘
ชนิ¥ด ¬°‡«â
ยกเว้πน
°‘®°“√„π (Ò)
(Û) °“√°≈÷ß °“√‡®“– °“√‡™◊ËÕ¡ °“√µ’ °“√µ—¥ °“√ª√– “π
ยเครืËÕ่อß®—งจั°ก√À√◊
รหรืÕอ°äก๊“า´À√◊
ซหรืÕอ‰øøÑ
ไฟฟ้“า ¬°‡«â
ยกเว้πน°‘กิ®จ°“√„π
การใน (Ò)
(๑)
°“√√’¥ การอั
°“√Õ—ด¥โลหะ
‚≈À–¥âด้«ว¬‡§√◊
(Ù) °“√‡§≈◊ Õ ∫ °“√™ÿ ∫ ‚≈À–¥â « ¬µ–°—Ë « — ß °– ’ ¥’ ∫ÿ °
โลหะอืËπ่น„¥ใด¬°‡«â
ยกเว้πน°‘กิ®จ°“√„π
การใน(Ò)(๑)
‚§√‡¡’Ë¬¡ π‘นิ‡เ°‘กิ≈ลÀ√◊หรืÕอ‚≈À–Õ◊
(ı) °“√¢—¥ °“√≈â“ß‚≈À–¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√ “√‡§¡’ À√◊Õ«‘∏’
Õ◊Ëπ„¥ ¬°‡«âπ°‘®°“√„π (Ò)
(ˆ) °“√∑”‡À¡◊Õß·√à °“√ – ¡ °“√·¬° °“√§—¥‡≈◊Õ°À√◊Õ
°“√≈â“ß·√à
˜. °‘กิ®จ°“√∑’
๗.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ¬“π¬πµå
ยานยนต์ ‡§√◊
เครืËÕ่อß®—
งจั°ก√À√◊
รหรืÕอ‡§√◊
เครืËÕ่อß°≈
งกล
(Ò) °“√µàÕ °“√ª√–°Õ∫ °“√‡§“– °“√ª–ºÿ °“√æàπ ’ °“√æàπ
“√°—π π‘¡¬“π¬πµå
(Ú) °“√µ—
°“√´àอÕม¡ การปรั
°“√ª√—บ∫แต่
·µàงß√–∫∫ª√—
การตัÈß้ง»Ÿศูπน¬åย์∂ถà«่วß≈â
งล้Õอ การซ่
ระบบปรั∫บ
Õ“°“»À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ à«πª√–°Õ∫¢Õß¬“π¬πµå ‡§√◊ËÕß®—°√À√◊Õ‡§√◊ËÕß°≈
(Û) °“√ª√–°Õ∫∏ÿ
‡°’Ë¬่ย«°—
‡§√◊่อËÕงจัß®—ก°ร√À√◊
การประกอบธุร√กิ°‘จ®เกี
วกั∫บ¬“π¬πµå
ยานยนต์ เครื
หรือÕ
เครืË่Õอß°≈
งกล ซึ´÷่งËßมี¡’ไ‰ว้«âบ∫ริ√‘ก°าร“√À√◊
หรืÕอ®”Àπà
จำ�หน่“า¬ยและในการประกอบธุ
‡§√◊
·≈–„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿรกิ√°‘จ®นัπ—้นÈπมี¡’ก°ารซ่
“√´àอÕม¡
À√◊Õª√—∫ª√ÿß¬“π¬πµå ‡§√◊ËÕß®—°√À√◊Õ‡§√◊ËÕß°≈¥—ß°≈à“«¥â«¬
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ù) °“√≈â“ß °“√Õ—¥©’¥¬“π¬πµå
(ı) °“√º≈‘µ °“√´àÕ¡ °“√Õ—¥·∫µ‡µÕ√’Ë
(ˆ) °“√ª– °“√‡™◊ËÕ¡¬“ß
(˜) °“√Õ—
การอั¥ดºâผ้“า‡∫√§
เบรค ºâผ้“า§√—
คลั™ช
¯. °‘กิ®จ°“√∑’
๘.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ‰¡â
ไม้
(Ò) °“√º≈‘µ‰¡â¢’¥‰ø
(Ú) °“√‡≈◊ËÕ¬ °“√´Õ¬ °“√¢—¥ °“√‰ °“√‡®“– °“√¢ÿ¥√àÕß
°“√∑”§‘È« À√◊Õ°“√µ—¥‰¡â¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(Û) °“√ª√–¥‘
À«“¬‡ªì
¢Õß¥âว«ยเครื
¬‡§√◊่อËงจั
Õß®—กร°√หรืÀ√◊
การประดิษ…ฐ์∞åไ‰ม้¡â หวาย
เป็นπสิ่ง‘Ëßของด้
อÕ
°“√æàπ °“√∑“ “√‡§≈◊Õ∫‡ß“ ’ À√◊Õ°“√·µàß ”‡√Á®º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¡âÀ√◊ÕÀ«“¬
(Ù) °“√Õ∫‰¡â
(ı) °“√º≈‘
การผลิµต∏Ÿธูªป¥âด้«ว¬‡§√◊
ยเครืËÕ่อß®—งจั°ก√ร
(ˆ) °“√ª√–¥‘…∞å ‘Ëß¢Õß ‡§√◊ËÕß„™â ‡§√◊ËÕß‡¢’¬π¥â«¬°√–¥“…
(˜) °“√º≈‘µ°√–¥“…µà“ß Ê
(¯) °“√‡º“∂à“π À√◊Õ°“√ – ¡∂à“π
*˘.
๙. °‘กิ®จ°“√∑’
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บ°“√∫√‘
การบริ°ก“√าร
(Ò) การประกอบกิ
°‘®°“√ ª“‡æ◊ËÕจการอาบ
ÿ¢¿“æ ‡«âอบπ·µà
‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√„π ∂“π
		
(๑)
นวด
æ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à
“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈
		
(๒) การประกอบกิ
จการสถานที่อาบน้ำ� อบไอน้ำ� อบสมุนไพร
		
(๓)
อกิจการอื
น่ ในทำ
นองเดี∫ย√‘วกั°“√น
(Ú) การประกอบกิ
°“√ª√–°Õ∫°‘จ®การโรงแรมหรื
°“√Õ“∫ Õ∫ π«¥
‡«âπ·µà
‡ªìπ�°“√„Àâ
		
การประกอบกิจการหอพั“¥âก«¬อาคารชุ
ดให้เช่า ห้องเช่า
„π ˘ (Ò) À√◊Õ„π(๔)∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à
∂“πæ¬“∫“≈
ห้องแบ่งเช่า หรือกิ(Û)
จการอื
่นในทำ�นองเดี®°“√
ยวกัน∂“π∑’ËÕ“∫πÈ” Õ∫‰ÕπÈ” Õ∫ ¡ÿπ‰æ√
°“√ª√–°Õ∫°‘
		
การประกอบกิ
การโรงมหรสพ
‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ(๕)
∫√‘°“√„π
˘ (Ò) À√◊Õจ„π
∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π
		
(๖) การจัดให้มกี ารแสดงดนตรี เต้นรำ� รำ�วง รองแง็ง ดิสโก้เทค
æ¬“∫“≈
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื
่นๆ ในทำ�®นองเดี
ยวกัน Õ°‘®°“√Õ◊Ëπ„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
(Ù) °“√ª√–°Õ∫°‘
°“√‚√ß·√¡À√◊
		
(๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ� หรือกิจการอื่นๆ ในทำ�นอง
* ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡√◊ËÕß°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
เดี(©∫—ยวกั
น
∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙˆ
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°“√ª√–°Õ∫°‘
ÀâÕß·∫àß‡™à“ À√◊Õ(¯)
°‘®°“√Õ◊
Ëπ„π∑”πÕß‡¥’®¬°“√
«°—π√–«à“¬πÈ” À√◊Õ°‘®°“√Õ◊ËπÊ „π
∑”πÕß‡¥’¬«°—π ‡«â(ˆ)π·µà°“√ª√–°Õ∫°‘
‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘®°°“√‚√ß¡À√
“√„π ˘ ‹(Ò) æ
ือ พระราชบั
ญัติก‡µâ
ารสาธารณสุ
พ.ศ.
๒๕๓๕ß
(˘) °“√®—¥„Àâ¡’°คู่ม“√‡≈à
π¥ß¥πµ√’
‡°Áµญ‚¥¬¡’
· πßÀ√◊
‡ ข’¬ßª√–°Õ∫
(˜)
“√·
√” Õ√”«ß
√Õß·ßÁ
À√◊
Õ◊Ëπ „π∑”πÕß‡¥’
¬«°—π¥ßÕ◊Ëπ Ê „π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
¥‘ Õ‚°â°“√‡≈à
‡∑§ π§“√“‚Õ‡°–
À√◊Õ°“√·
(Ò)
°“√ª√–°Õ∫°‘
®®°“√‡
√‘√–«à
¡ ต«¬À√◊
ßº¡
πย·µàงประกอบ
°Ëπ‘®Ê°“√∑’
(¯)
°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√น สเก็
“¬πÈ”Õแ·µàÀ√◊
Õ°‘อ®‡«âเสี
°“√Õ◊
„πË
		
(๘) การจั
ด ให้ มี ก ารเล่
โดยมี
สงหรื
Õ¬Ÿ
ß§—¬∫น«°—µ“¡°ÆÀ¡“¬«à
¥â«ย¬°“√ª√–°Õ∫«‘
“™’æ‡«™°√√¡
∑”πÕß‡¥’
π·µà�‡นองเดี
ªìπ“°“√„Àâ
หรื
อà„π∫—
การเล่
อื่นπๆ‡«âในทำ
วกั∫น√‘		°“√„π ˘ ™‹(Ò)
(ÒÒ)
°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√„Àâ
∫µ√‘‚¥¬¡’
°“√§«∫§ÿ
¡πÈÕ”‡Àπ—
°แต่‚¥¬«‘
(˘)
°“√®—
¥„Àâ¡’°“√‡≈à
π ‡°Áมสวยหรื
		
(๙) การประกอบกิ
จการเสริ
อ·แต่ßÀ√◊
งผม
เว้’¬นßª√–°Õ∫
กิจการ∏’
„Àâา¬Õด้“À“√∑’
°“√∫√‘À“√√à“ß°“¬ À√◊Õ
À√◊่อยูÕ่ใ°“√‡≈à
Õ◊ตามกฎหมายว่
Ëπ „π∑”πÕß‡¥’
«°—
π ¡Ë «’ µ— ∂ÿª√– ชß§åาชีæพ‡‘ »…
ที°“√§«∫§ÿ
นบังคั¡πบ∑“ß‚¿™π“°“√
วยการประกอบวิ
เวชกรรม
‚¥¬«‘∏Õ’ π◊Ë „¥ ‡«âπ·µà
‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√„Àâ
∫√‘°“√„π
˘ (Ò)√‘À√◊
∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬
(Ò)
®จ°“√‡
¡บริÕ«¬À√◊
Õ·µàมßº¡
‡«âπก·µàโดยวิ
°‘®°“√∑’
		
(๑๐)
การประกอบกิ
การให้
ก„πารควบคุ
น้ำ�หนั
ธีการË
«à“¥âà„«π∫—¬มßทางโภชนาการ
∂“πæ¬“∫“≈
Õ¬Ÿ
§—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬«à
¥â«¬°“√ª√–°Õ∫«‘
™“™’พæิเศษ
‡«™°√√¡
ควบคุ
ให้อ“าหารที
่มีวัตถุประสงค์
การบริหารร่างกาย หรือ
(ÒÚ)
°“√ª√–°Õ∫°‘
«π∫√‘πÿ°°“√§«∫§ÿ
µŸâ‡°¡ ¡πÈ”Àπ—° ‚¥¬«‘
°“√ª√–°Õ∫°‘
โดยวิธีอื่นใด เว้น(ÒÒ)
แต่การให้
บริการดังกล่®®°“√
า°“√„Àâ
วในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่
าด้ว∏ย’
(ÒÛ) °“√ª√–°Õ∫°‘
øÀ√◊°“√∫√‘
Õ π“¡Ωñ
Õ¡°Õ≈å
°“√§«∫§ÿ¡∑“ß‚¿™π“°“√
„ÀâÕ“À“√∑’¡Ë ®«’ °“√
µ— ∂ÿª√–π“¡°Õ≈å
ß§åæ‡‘ »…
À“√√à°“´âß°“¬
À√◊øÕ
สถานพยาบาล
(ÒÙ)
°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√Àâ
ßªØ‘
‚¥¬«‘∏Õ’ π◊Ë „¥ ‡«âπ·µà
‡ªìπการประกอบกิ
°“√„Àâ
∫√‘°“√„πจการสวนสนุ
˘®(Ò)
À√◊Õ„π
		
(๑๑)
ก ตู∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬
้เ∫กม— µ‘ ° “√∑“ß°“√·æ∑¬å
ÿ¢ «‘(๑๒)
∑¬“»“การประกอบกิ
µ√å À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈â
Õ¡ องปฏิบัติการทางการแพทย์
«à°“√
“¥â«¬“∏“√≥
∂“πæ¬“∫“≈
		
จการห้
(Òı)
°“√ —°หรืº‘«อÀπ—
ß®°“√‡®“–ÀŸ
°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√อม	
«π Àπÿ√◊°Õ‡®“–Õ«—
µŸâ‡°¡ ¬«–Õ◊Ëπ
การสาธารณสุข วิ(ÒÚ)
ทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้
*(Òˆ)
°“√„Àâπ“¡°Õ≈å
∫√‘°“√‡≈’øÈ¬À√◊ß·≈–¥Ÿ
·≈‡¥Á
Ë∫â“π ø
(ÒÛ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
Õ π“¡Ωñ
°´â°Õ∑’¡°Õ≈å
Ò. (ÒÙ)
°‘กิ®จ°“√∑’
Ë‡่เ°’กีË¬่ย«°—
๑๐.
การที
วกั∫บสิ‘Ëß่ง∑Õ
ทอ® °“√Àâ Õ ßªØ‘ ∫— µ‘ ° “√∑“ß°“√·æ∑¬å
°“√ª√–°Õ∫°‘
§Ÿ°“√
à¡◊Õ æ√–√“™∫—
“√ °“√ªí
“∏“√≥
ÚıÛıÕ¡“¬ °“√∑Õºâ“¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√ À√◊Õ
°“√°√Õ¥â
“∏“√≥≠ÿ¢≠—«‘µ(Ò)
∑‘°¬“»“
µ√åòπ¥âÀ√◊“ÿ¢¬Õæ.».
‘Ëß·«¥≈â
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
°“√∑Õºâ“¥â«¬°’Ë°(Òı)
√–µÿ°µ—°“√
Èß·µà —°ıº‘«°’Àπ—
Ë¢÷Èπß‰ª°“√‡®“–ÀŸÀ√◊Õ‡®“–Õ«—¬«–Õ◊Ëπ
(Ú) °“√°“√ª√–°Õ∫°‘
– ¡ªÕ ªÉ“®π°“√„Àâ
ΩÑ“¬À√◊∫√‘Õ°πÿ“√‡≈’
àπ È¬ß·≈–¥Ÿ·≈‡¥Á°∑’Ë∫â“π
*(Òˆ)
* ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡√◊ËÕß°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
∫ Õ‘Ëß∑Õ
(Û)°‘®°“√∑’
°“√ªíË‡°’òπË¬ΩÑ«°—
“¬À√◊
πÿàπ¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(©∫—∫∑’Ë ı) æ.».Ò.Úıı
(Ò) °“√∑Õ‡
°“√ªíòπ¥â◊ËÕ“¬°√–
°“√°√Õ¥â
“¬ À√◊
°“√∑Õºâ
“¥âËπ«Ê¬‡§√◊
ËÕß®—°ËÕ√ß®—À√◊°√Õ
(Ù)
Õ∫ æ√¡
Õ ‘Ëß∑ÕÕ◊
¥â«¬‡§√◊
233
°“√∑Õºâ“¥â«¬°’Ë°(ı)
√–µÿ°°“√‡¬Á
µ—Èß·µà∫ºâı“¥â°’«Ë¢¬‡§√◊
÷Èπ‰ª ËÕß®—°√µ—Èß·µà ı ‡§√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª
(ˆ) °“√æ‘¡æåºâ“ À√◊
Õ°“√æ‘ÿ¢ ¡‡√◊æåËÕ∫ß°‘π ®‘Ëß°“√∑’
∑ÕÕ◊Ë‡ËπªìπÊÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
* ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥
(˜) °“√´—° °“√Õ∫ °“√√’¥ °“√Õ—¥°≈’∫ºâ“¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(©∫—∫∑’Ë ı) æ.». Úıı
(¯) °“√¬âÕ¡ °“√°—¥ ’ºâ“À√◊Õ ‘Ëß∑ÕÕ◊ËπÊ
๑๑. °‘กิ®จ°“√∑’
การทีË‡°’่เกีË¬่ย«°—วกั∫บÀ‘หิπ233
น¥‘ดิπน∑√“¬
ทราย´’ซี‡¡πµå
เมนต์À√◊หรืÕอ«—วัµต∂ÿถุ∑ท’Ë§ี่ค≈âล้“¬§≈÷
ายคลึß ง
ÒÒ.
(Ò) °“√º≈‘µ¿“™π–¥‘π‡º“À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å¥‘π‡º“
(Ú) °“√√–‡∫‘¥ °“√‚¡à °“√ªÉπÀ‘π¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
(Û) °“√º≈‘µ‡§√◊ËÕß„™â¥â«¬´’‡¡πµå À√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(Ù) °“√ – ¡ °“√º ¡´’‡¡πµå À‘π ∑√“¬ À√◊Õ«—µ∂ÿ∑§Ë’ ≈â“¬§≈÷ß
๒๕๑
(ı) °“√‡®’¬√–‰π‡æ™√
æ≈Õ¬ À‘π °√–®° À√◊Õ«—µ∂ÿ∑§’Ë ≈â“¬§≈÷ß
(ˆ) °“√‡≈◊ËÕ¬ °“√µ—¥ À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞åÀ‘π‡ªìπ ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ
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(Ò) °“√º≈‘µ¿“™π–¥‘π‡º“À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å¥‘π‡º“
(Ú) °“√√–‡∫‘¥ °“√‚¡à °“√ªÉπÀ‘π¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
คู่มือ พระราชบัญญั(Û)
ติการสาธารณสุ
ข พ.ศ.
°“√º≈‘µ‡§√◊
ËÕß„™â๒๕๓๕
¥â«¬´’‡¡πµå À√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(Ù) °“√ – ¡ °“√º ¡´’‡¡πµå À‘π ∑√“¬ À√◊Õ«—µ∂ÿ∑§Ë’ ≈â“¬§≈÷ß
(ı) °“√‡®’
√–‰π‡æ™√ พลอย
æ≈Õ¬ À‘หิπน °√–®°
À√◊อÕวั«—ตµถุ∂ÿท∑ค่ี §’Ë ล้≈âา“ยคลึ
¬§≈÷งß
การเจีย¬ระไนเพชร
กระจกหรื
(ˆ) °“√‡≈◊ËÕ¬ °“√µ—¥ À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞åÀ‘π‡ªìπ ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ
(˜) °“√º≈‘µ™Õ≈å§ ªŸπª“ ‡µÕ√å ªŸπ¢“« ¥‘π ÕæÕß À√◊Õ
°“√‡º“À‘πªŸπ
(¯) การผลิ
°“√º≈‘ตµผลิ
º≈‘ตµภั¿—ณ≥ฑ์±åตµา่ à“งๆß Ê ∑’Ë¡’·√à„¬À‘π‡ªìπ à«πª√–°Õ∫
À√◊Õ à«πº ¡ ‡™àπ ºâ“‡∫√§ ผ้ºâา“คลั
§√—™ช °√–‡∫◊ÈÕß¡ÿßÀ≈—ß§“ °√–‡∫◊ÈÕß¬“ß ΩÑ“‡æ¥“π
∑àÕπÈ” ‡ªìπµâπ
(˘) °“√º≈‘µ°√–®°À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å·°â«
(Ò) °“√º≈‘µ°√–¥“…∑√“¬
(ÒÒ) °“√º≈‘µ„¬·°â«À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å®“°„¬·°â«
ÒÚ. °‘กิ®จ°“√∑’
“√‡§¡’
๑๒.
การทีË‡่เ°’กีË¬่ย«°—
วกั∫บªîปิ‚โµ√‡≈’
ตรเลีË¬่ย¡ม ∂àถ่“าπÀ‘
นหิπน สารเคมี
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ ÿ¢à ß °√¥
æ.». ÚıÛı
(Ò) °“√º≈‘ µ °“√∫√√®ÿ
°“√≠≠—–µ‘°¡“√ °“√¢π
¥à “ ß
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
“√ÕÕ°´‘‰¥ å À√◊Õ “√µ—«∑”≈–≈“¬
(Ú) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ °“√ – ¡ °“√¢π àß°ä“´
234
(Û) °“√º≈‘µ °“√°≈—
Ëπ °“√ – ¡ °“√¢π àßπÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’Ë¬¡
À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åªî‚µ√‡≈’Ë¬¡µà“ß Ê
(Ù) °“√º≈‘µ °“√ – ¡ °“√¢π àß∂à“πÀ‘π ∂à“π‚§â°
(ı) °“√æàπ ’ ¬°‡«âπ°‘®°“√„π ˜ (Ò)
(ˆ) °“√ª√–¥‘…∞å ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â¥â«¬¬“ß ¬“ß‡∑’¬¡ æ≈“ µ‘°
‡´≈≈Ÿ≈Õ¬¥å ‡∫‡°Õ√å‰≈∑å À√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(˜) °“√‚¡à °“√∫¥™—π
(¯) °“√º≈‘µ ’À√◊ÕπÈ”¡—πº ¡ ’
(˘) °“√º≈‘µ °“√≈â“ßøî≈å¡√Ÿª∂à“¬À√◊Õøî≈å¡¿“æ¬πµå
(Ò) °“√‡§≈◊
°“√™ÿบ∫วั«—ตµถุ∂ÿด¥้วâ «ยพลาสติ
¬æ≈“ µ‘ก° ‡´≈≈Ÿ ≈ Õ¬¥å
การเคลือÕบ∫ การชุ
‡∫‡°Õ√å‰≈∑åÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(ÒÒ) °“√º≈‘µæ≈“ µ‘° ‡´≈≈Ÿ≈Õ¬¥å ‡∫‡°Õ√å‰≈∑åÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß
๒๕๒
(ÒÚ) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ “√‡§¡’¥—∫‡æ≈‘ß
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(¯) °“√º≈‘µ ’À√◊ÕπÈ”¡—πº ¡ ’
(˘) °“√º≈‘µ °“√≈â“ßøî≈å¡√Ÿª∂à“¬À√◊Õøî≈å¡¿“æ¬πµå
พระราชบั
ิการสาธารณสุ
พ.ศ.≈๒๕๓๕
(Ò) °“√‡§≈◊ Õ ∫คู่มือ°“√™ÿ
∫ «— µญ∂ÿ ¥ญัâ «ต¬æ≈“
µ‘ ° ข‡´≈≈Ÿ
Õ¬¥å
‡∫‡°Õ√å‰≈∑åÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(ÒÒ) °“√º≈‘µæ≈“ µ‘° ‡´≈≈Ÿ≈Õ¬¥å ‡∫‡°Õ√å‰≈∑åÀ√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß
(ÒÚ) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ “√‡§¡’¥—∫‡æ≈‘ß
(ÒÛ) °“√º≈‘µπÈ”·¢Áß·Àâß
(ÒÙ) °“√º≈‘µ °“√ – ¡ °“√¢π àß¥Õ°‰¡â‡æ≈‘ßÀ√◊Õ “√‡§¡’
Õ—π‡ªìπ à«πª√–°Õ∫„π°“√º≈‘µ¥Õ°‰¡â‡æ≈‘ß
(Òı) °“√º≈‘µ·™≈·≈Á§À√◊Õ “√‡§≈◊Õ∫‡ß“
(Òˆ) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ °“√ – ¡ °“√¢π àß “√°”®—¥»—µ√Ÿ
æ◊™À√◊Õæ“À–π”‚√§
(Ò˜) °“√º≈‘µ °“√∫√√®ÿ °“√ – ¡°“«
ÒÛ. °‘กิ®จ°“√Õ◊
๑๓.
การอืËπ่นๆÊ
§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—(Ò)
µ‘°“√°“√æ‘
“∏“√≥
¡æåÀÿ¢ π—æ.».
ß ◊ÕÚıÛı
À√◊Õ ‘Ëßæ‘¡æåÕ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—π¥â«¬
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
‡§√◊ËÕß®—°√
(Ú) °“√º≈‘µ การซ่
°“√´àอÕมเครื
¡‡§√◊่อËÕงอี
ßÕ‘เ‡ลคโทรนิ
≈§‚∑√π‘ค§ส์ å ‡§√◊ËÕß‰øøÑ“
อุÕÿปªกรณ์
°√≥åอÕีเ‘‡ลคโทรนิ
≈§‚∑√π‘ค§ส์ å Õÿª°√≥å‰øøÑ“235
(Û) °“√º≈‘µ‡∑’¬π ‡∑’¬π‰¢À√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß
(Ù) °“√æ‘¡æå·∫∫ æ‘¡æå‡¢’¬« À√◊Õ°“√∂à“¬‡Õ° “√
(ı) °“√ – ¡«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë™”√ÿ¥ „™â·≈â«À√◊Õ‡À≈◊Õ„™â
(ˆ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚°¥—ß ‘π§â“
(˜) °“√≈â“ß¢«¥ ¿“™π–À√◊Õ∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë„™â·≈â«
(¯) °“√æ‘¡æå ’≈ß∫π«—µ∂ÿ∑’Ë¡‘„™à ‘Ëß∑Õ
(˘) °“√°àÕ √â“ß
ทั้ง*(Ò)
นี้ ตั้งแต่°‘®บ°“√∑à
ัดนี้เป็“น‡∑’ต้¬น∫‡√◊
ไป Õª√–¡ß –æ“πª≈“ À√◊Õ·æª≈“
∑—Èßπ’Èµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

				
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
					
อาทิตย์ อุไรรัตน์
				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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๒๕๔

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ (©∫—∫∑’Ë Ù)
‚¥¬∑’‡Ë ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â‰¢‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡·≈–ª√—∫ª√ÿß√“¬™◊ËÕ°‘®°“√∑’Ë
‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ„Àâ Õ¥§≈âÕß·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π°≈ÿà¡°‘®°“√ª√–‡¿∑∑’Ë ˘ °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«
°—∫°“√∫√‘°“√ ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ı/ÚıÛ¯ ‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë
‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ≈ß«—π∑’Ë Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÛ¯ ·≈–ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ÒÚ/ÚıÙÚ ‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ (©∫—∫∑’Ë Ú)
≈ß«—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙÚ √«¡∑—ßÈ ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ∑’Ë ÒÛ/ÚıÙÛ
‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æ (©∫—∫∑’Ë Û) ≈ß«—π∑’Ë Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙÛ
·≈–„Àâ„™â§«“¡¥—ßµàÕ‰ªπ’·È ∑π
ç˘. °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√
(Ò) °‘®°“√ ª“‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√„π
∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬ «àา“ด้¥âว«ยสถานพยาบาล
¬ ∂“πæ¬“∫“≈
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่
237
๒๕๕
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
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(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

(Ú) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ“∫ Õ∫ π«¥ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ
∫√‘°“√„π ˘(Ò) À√◊Õ„π ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈
(Û) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“π∑’ËÕ“∫πÈ” Õ∫‰ÕπÈ” Õ∫ ¡ÿπ‰æ√
‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√„π ˘(Ò) À√◊Õ„π ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
∂“πæ¬“∫“≈
(Ù) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß·√¡À√◊Õ°‘®°“√Õ◊Ëπ„π∑”πÕß
‡¥’¬«°—π
(ı) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ÀÕæ—° Õ“§“√™ÿ¥„Àâ‡™à“ ÀâÕß‡™à“
ÀâÕß·∫àß‡™à“ À√◊Õ°‘®°“√Õ◊Ëπ„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
(ˆ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß¡À√ æ
(˜) °“√®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß¥πµ√’ ‡µâπ√” √”«ß √Õß·ßÁß
¥‘ ‚°â‡∑§ §“√“‚Õ‡°– À√◊Õ°“√· ¥ßÕ◊ËπÊ „π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
(¯) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ √–«à“¬πÈ” À√◊Õ°‘®°“√Õ◊ËπÊ „π
∑”πÕß‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√„π ˘(Ò)
(˘) °“√®—¥„Àâ¡°’ “√‡≈àπ ‡°Áµ ‚¥¬¡’· ßÀ√◊Õ‡ ¬’ ßª√–°Õ∫
À√◊Õ°“√‡≈àπÕ◊Ëπ„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
(Ò) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡ √‘¡ «¬À√◊Õ·µàßº¡ ‡«âπ·µà
°‘®°“√∑’ËÕ¬Ÿà„π∫—ß§—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡
(ÒÒ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√§«∫§ÿ¡πÈ”Àπ—° ‚¥¬«‘∏’
°“√§«∫§ÿ¡∑“ß‚¿™π“°“√ „ÀâÕ“À“√∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§åæ‘‡»… °“√∫√‘À“√√à“ß°“¬
À√◊Õ‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ„¥ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√„π ˘(Ò) À√◊Õ„π ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈
(ÒÚ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ «π πÿ° µŸâ‡°¡
(ÒÛ) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ π“¡°Õ≈åøÀ√◊Õ π“¡Ωñ°´âÕ¡
°Õ≈åø
238
๒๕๖

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

¢âÕ Ú „Àâ ç°‘®°“√ ª“‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√∑’Ë„Àâ°“√¥Ÿ·≈·≈– √â“ß ÿ¢¿“æ ‚¥¬∫√‘°“√À≈—°∑’Ë®—¥‰«â ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√π«¥‡æ◊ÕË ¢ÿ ¿“æ ·≈–°“√„™âπÈ”‡æ◊ÕË ¢ÿ ¿“æ ‚¥¬Õ“®¡’∫√‘°“√‡ √‘¡ª√–°Õ∫¥â«¬
‡™àπ °“√Õ∫‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ °“√ÕÕ°°”≈— ß °“¬‡æ◊Ë Õ ÿ ¢¿“æ ‚¿™π∫”∫—¥·≈–
°“√§«∫§ÿ¡Õ“À“√ ‚¬§–·≈–°“√∑” ¡“∏‘ °“√„™â ¡ÿπ‰æ√À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å‡æ◊ËÕ
ÿ¢¿“æ µ≈Õ¥®π°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ°Õ◊ËπÊ À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â ‚¥¬∑—Èßπ’È ∫√‘°“√∑’Ë®—¥‰«â
®–µâÕß‰¡à¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
«‘™“™’æ∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ª√–°“»°”Àπ¥
¢âÕ Û „Àâ ‡ æ‘Ë ¡ §«“¡„π°‘ ® °“√Õ◊Ë π Ê ·Àà ß ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ı/ÚıÛ¯ ‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ≈ß«—π∑’Ë Ú˜
¡‘∂πÿ “¬π ÚıÛ¯ ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ¢ÿ æ.». ÚıÛı
¥—ßπ’È
çÒÛ(Ò) °‘®°“√∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ À√◊Õ·æª≈“é
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª
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๒๕๗

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(ÒÙ) °“√ª√–°Õ∫°‘ ® °“√Àâ Õ ßªØ‘ ∫— µ‘ ° “√∑“ß°“√·æ∑¬å
°“√ “∏“√≥ ¢ÿ «‘∑¬“»“ µ√å ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(Òı) °“√ —°º‘«Àπ—ß °“√‡®“–ÀŸÀ√◊Õ‡®“–Õ«—¬«–Õ◊Ëπé

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
(©∫—
‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡≠æ.».
§Ÿà¡◊Õ∫·°âæ√–√“™∫—
≠—µ‘°Úıı)
“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
คู
ม
่
อ
ื
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ข พ.ศ. ๒๕๓๕
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
§Ÿิกà¡ารสาธารณสุ
◊Õ æ√–√“™∫—
“∏“√≥ÚıÙˆ
ÿ¢ æ.». ÚıÛı
ª√–°“»
≥ «—π≠∑’Ë≠—ˆµ‘°“√µÿ≈“§¡

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÛ ß «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡
ÚıÙˆ
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÛ ß «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡
ÚıÙˆ
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©∫—∫∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÛ ß «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§
ÚıÙˆ

¿“§ºπ«°

¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°
ภาคผนวก

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ
ˆ √µÿ“æ—
≈“§¡
(≈ß™◊ª√–°“»
ËÕ) ÿ¥≥“√—«—µππå∑’Ë ‡°¬ÿ
π∏ÿå ÚıÙˆ
(≈ß™◊ËÕ) (π“ßÿ¥“√—ÿ¥“√—µπåµπå‡°¬ÿ‡°¬ÿ√“æ—
√“æ—π∏ÿπå ∏ÿå)
(≈ß™◊
Ë
Õ
)
(π“ß«à“ÿ¥°“√°√–∑√«ß
“√—µπå ‡°¬ÿ√“æ—“∏“√≥
πÿ¥∏ÿ“√—
å) µÿ¢πå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå
√—∞¡πµ√’
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß (π“ß
“∏“√≥ÿ¥“√—ÿ¢µπå ‡°¬ÿ√“æ—π∏ÿå)
”‡π“∂Ÿ°µâÕß
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
»ÿ¡≈”‡π“∂Ÿ
»√’ °ÿ¢µâ«—Õ≤ßπ“
»ÿ¡≈¡≈»√’»√’ÿ¢«—ÿ¢≤«—≤
π“π“) ”‡π“∂Ÿ°µâÕß
(π“¬»ÿ
≈ »√’ ÿ¢ÿ¢«—≤π“
(π“¬»ÿ
ÿ¢«—≤π“)»ÿ¡“∏“√≥
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿ
π¬å¡∫≈√‘À»√’
“√°ÆÀ¡“¬
(π“¬»ÿ
¡≈ »√’ÿ¢ ÿ¢«—≤π“)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬
“∏“√≥
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
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240
225-298

240

225-298

240

๒๕๘

240
07/08/2009, 15:43
07/08/2009, 15:43

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ (©∫—∫∑’Ë ı)
‚¥¬∑’Ë‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡√“¬™◊ËÕ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
นเป็นการสมควรเพิ
่มเติม„รายชื
ÿ¢¿“æ„Àâ โดยที
Õ¥§≈â่เÕห็ß·≈–‡À¡“–
¡ ¿“«°“√≥å
πªí®®ÿ่อ∫กิ—πจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้สอดคล้
บสภาวการณ์ıในปั
จจุบัน ÛÒ ·Ààßæ√–√“™
Õ“»—อ¬งและเหมาะสมกั
Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
·≈–¡“µ√“
ยอำ�นาจตามความในมาตรา
แห่งพระราช
∫—≠≠—µ‘°“√อาศั
“∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’๕ «และมาตรา
à“°“√°√–∑√«ß๓๑“∏“√≥
ÿ¢‚¥¬
บั§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่าการกระทรวงสาธารณสุ
“∏“√≥ รัÿ¢ฐ®÷มนตรี
ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È ขโดย
คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
้ Ë‡°’Ë¬«°—∫
¢âÕ Ò „Àâ‡æ‘Ë¡§«“¡„π°≈ÿข à¡จึ°‘ง®ออกประกาศไว้
°“√ª√–‡¿∑∑’Ë ด˘ังต่อ°‘ไปนี
®°“√∑’
อ ๑ßª√–°“»°√–∑√«ß
ให้เพิม่ ความในกลุม่ “∏“√≥
กิจการประเภทที
กิจการที
วกับการÕ
°“√∫√‘°“√ ข้·Àà
ÿ¢ ‡√◊ËÕß่ °‘๙®°“√∑’
Ë‡ªìπÕ—เ่ กีπย่ µ√“¬µà
บริÿ¢ก¿“æ
ารแห่(©∫—
งประกาศกระทรวงสาธารณสุ
เรื่อง ´÷กิËßจÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
∫∑’Ë Ù) ≈ß«—π∑’Ë ˆ µÿ≈“§¡ข ÚıÙˆ
ÛÒ
(ฉบั
ที่ ๔) ลงวั≠นที≠—่ ๖µ‘°ตุ“√ลาคม
๒๕๔๖ÿ¢ æ.».
ซึง่ ออกตามความในมาตรา
๓๑ แห่งพระราช
·Ààบßæ√–√“™∫—
“∏“√≥
ÚıÛı ¥—ßπ’È
บัญญัติการสาธารณสุ
พ.ศ. ๒๕๓๕®ดั°“√„Àâ
งนี้ ∫√‘°“√‡≈’È¬ß·≈–¥Ÿ·≈‡¥Á°°∑’Ë∫â“πé
ç˘ (Òˆ)ข°“√ª√–°Õ∫°‘
“๙¢âÕ(๑๖)
การประกอบกิ
จการให้
บริการเลี
้ยงและดู
แลเด็·ก≈‡¥Á
ที่บ°้าน”
Ú „Àâ
ç°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√„Àâ
∫√‘°“√‡≈’
È¬ß·≈–¥Ÿ
∑’Ë∫â“πé
ข้
อ
๒
ให้
“การประกอบกิ
จ
การให้
บ
ริ
ก
ารเลี
้
ย
งและดู
แ
ลเด็
ก
ที
À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’„Ë Àâ∫√‘°“√ ßà æπ—°ß“π‰ª‡≈’¬È ß·≈–¥Ÿ·≈‡¥Á่บ°้าµ—น”ßÈ
หมายความว่
การประกอบกิ
่ให้บ√â ริ∫— ก∫√‘ารส่
้ยงและดูแ®ลเด็
·µà·√°‡°‘¥∂÷าßÕ“¬ÿ
‰¡à‡°‘π ˆ ªï ∑’จ∫Ë การที
“â π¢ÕßºŸ
°“√งพนั
∑—ßÈ π’กงานไปเลี
È ‰¡à«“à °“√ª√–°Õ∫°‘
°“√ก
ตัπ—้งÈπแต่®–¡’
แรกเกิ
ดถึงË√อายุ
เกิน°À√◊
๖ Õปี ∂“π∑’
ที่บ้านของผู
้รับบริก°ารß“πÕ¬Ÿ
ทั้งนีà¥้ â«ไม่¬À√◊
ว่าการประกอบ
∂“π∑’
—∫‡≈’ไÈ¬ม่ß‡¥Á
ËΩñ°Õ∫√¡æπ—
Õ‰¡à°Áµ“¡
กิ∑—จÈßการนั
π’È µ—Èß้น∫—จะมี
¥π’È‡สªìถานที
πµâπ‰ª่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ‘ßÀ“§¡ æ.». Úıı
¡√°µ °√‡°…¡
√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√œ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
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๒๕๙

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาคผนวก

			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
				
มรกต กรเกษม
			
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

๒๖๐

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

‚¥¬∑’Ë‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡√“¬™◊ËÕ°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
เป็นการสมควรเพิ
่มเติมรายชื
่อกิ®จ®ÿการที
ÿ¢¿“æ„Àâ โดยที
Õ¥§≈â่เห็Õนß·≈–‡À¡“–
¡ ¿“«°“√≥å
„πªí
∫—π ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั
บสภาวการณ์ในปัจจุบันı ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ·Ààßæ√–√“™
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
ยอำ�นาจตามความในมาตรา
๕ «และมาตรา
แห่งพระราช
∫—≠≠—µ‘°“√อาศั
“∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’
à“°“√°√–∑√«ß๓๑“∏“√≥
ÿ¢‚¥¬
บั§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. “∏“√≥
๒๕๓๕ ÿ¢®÷อัßนÕÕ°ª√–°“»‰«â
เป็นพระราชบัญ¥ญั—ßตµàิทÕี่‰ªπ’
มีบทบั
È ญญัติบาง
ประการเกี่ยวกั¢âบÕการจำ
และเสรีภาพของบุ
คคล ซึ่งมาตรา
ประกอบกั
Ò �กั„Àâด‡สิæ‘ทË¡ธิ§«“¡„π°≈ÿ
à¡°‘®°“√ª√–‡¿∑∑’
Ë ˘ °‘๒๙
®°“√∑’
Ë‡°’Ë¬«°—∫บ
มาตรา
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา
๔๑ ÿ¢และมาตรา
ของรั
ญแห่Õง
°“√∫√‘๓๒
°“√มาตรา
·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥
‡√◊ËÕß °‘®๔๓
°“√∑’
Ë‡ªìπฐธรรมนู
Õ—πµ√“¬µà
ราชอาณาจั
กรไทยบั
ติใπห้∑’กË ระทำ
โดยอาศั
ยอำ�นาจตามบทบั
ญญัติแห่งกฎหมาย
ÿ¢¿“æ (©∫—
∫∑’Ë Ù)ญญั≈ß«—
ˆ µÿ�ได้
≈“§¡
ÚıÙˆ
´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
ÛÒ
รัฐ·Ààมนตรี
วา่ การกระทรวงสาธารณสุ
ขโดยคำ
�แนะนำÚıÛı
�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ข จึงออก
ßæ√–√“™∫—
≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.».
¥—ßπ’È
ประกาศไว้ดังต่ç˘อไปนี
(Òˆ)้ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√‡≈’È¬ß·≈–¥Ÿ·≈‡¥Á°°∑’Ë∫â“πé
ข้¢âอÕ๑Úให้เ„Àâ
พิ่มความในกลุ
่มกิจ®การประเภทที
่ ๙È¬ß·≈–¥Ÿ
กิจการที
่เกี่ย°วกั
ç°“√ª√–°Õ∫°‘
°“√„Àâ∫√‘°“√‡≈’
·≈‡¥Á
∑’Ë∫บâ“การ
πé
บริÀ¡“¬§«“¡«à
การแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุ
อ่ ง กิจการที
เ่ ป็นอั·น≈‡¥Á
ตรายต่
“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’ข„Ë Àâที∫่ √‘°๕/๒๕๓๘
“√ ßà æπ—°เรืß“π‰ª‡≈’
¬È ß·≈–¥Ÿ
°µ—ßÈ อ
สุ·µà
ขภาพ
ลงวั¥น∂÷ทีß่ Õ“¬ÿ
๒๗‰มิ¡àถ‡°‘ุนπายน
แก้ไขเพิ
่มเติ°ม“√โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุ
·√°‡°‘
ˆ ªï๒๕๓๘
∑’∫Ë “â π¢ÕßºŸ
√â ∫— ∫√‘
∑—ßÈ π’È ‰¡à«“à °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ข
เรืπ—่อÈπง ®–¡’
กิจการที
่เป็นË√—อั∫น‡≈’ตรายต่
สุขÕภาพ∂“π∑’
(ฉบัËΩบñ°ทีÕ∫√¡æπ—
่ ๔) ลงวั°นß“πÕ¬Ÿ
ที่ ๖ ตุà¥ลâ«าคม
∂“π∑’
È¬ß‡¥Á°อÀ√◊
¬À√◊Õ๒๕๔๖
‰¡à°Áµ“¡และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ
∑—Èßπ’È µ—Èß∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª ข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึª√–°“»
่งออกตามความในมาตรา
งพระราชบั
ญญัติการ
≥ «—π∑’Ë Ú˜ ‘ß๓๑
À“§¡แห่æ.».
Úıı
¡√°µ °√‡°…¡
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
√—∞¡πµ√’
™à«¬«à
ªØ‘้ส∫ูง—µอายุ
‘√“™°“√·∑π
“๙ (๑๗) การประกอบกิ
จการให้
บริ“ก°“√œ
ารดูแลผู
ที่บ้าน”
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
241
๒๖๑

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
‡√◊ËÕß °‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ (©∫—
(ฉบั∫บ∑’ทีË่ ı)
๖)

คู่มือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้ “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”
หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน
๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมี

สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาคผนวก

			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
				
วิทยา แก้วภราดัย
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖ ง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

๒๖๒

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)
( ”‡π“§Ÿ
à©∫—∫)ญญัติก(©∫—
คู่มือ พระราชบั
ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
( ”‡π“§Ÿà©∫—∫)
§” —Ëß°√¡Õπ“¡—¬
๒๕๔๗¬
∑’§”Ë ÒÛÚ/ÚıÛ˜
—Ëß°√¡Õπ“¡—
‡√◊ËÕß °“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâº∑’Ÿâ«Ë à“ÒÛÚ/ÚıÛ˜
√“™°“√®—ßÀ«—¥ÕÕ°§” —Ëßµ“¡¡“µ√“ ¯
·Ààßæ√–√“™∫—≠º≠—Ÿâ«à“µ√“™°“√®—
‘°“√ “∏“√≥
ÿ¢ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ
ßÀ«—¥ÕÕ°§”
—Ëßµ“¡¡“µ√“ ¯
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
---------------------------ตามที
ทบั≠ญ≠—ญั---------------------------าตรา¯ ·Àà
๘ ßæ√–√“™∫—
แห่งพระราชบั
กิ ารสาธารณสุ
µ“¡∑’∫Ë บ่ ∑∫—
µต¡‘ มิ “µ√“
≠≠—µญ°‘ ญั
“√ต“∏“√≥
¢ÿ æ.».ข

พ.ศ.
ได้ก∫Ë �ำ Õ∑∫—
หนดให้
บดีก¬รมอนามั
ยมีอ�ำ นาจออกคำ
�สั“∏“√≥
ง่ ให้
ตถุ
ÚıÛı๒๕๓๕
‰¥â°”Àπ¥„Àâ
∏‘∫≠¥’≠—°√¡Õπ“¡—
¢Õß«—
µ∂ÿเจ้Àา√◊ของวั
Õ¢ÿ ∫ÿæ.».
§§≈
µ“¡∑’
µอ¡‘ ธิ“µ√“
¯¡’Õ·Àà”π“®ÕÕ°§”
ßæ√–√“™∫—
≠ß—Ë „Àâ
≠—µ‡®â°‘ ““√
หรื
คลที
กีย่ วข้ÕอÕ„Àâงกั
อให้เ¬กิ¥¡’ด§«“¡‡
ออาจเกิ
ดความเสี
หายอย่
∑’ÚıÛı
‡Ë °’อ¬Ë บุ«¢âค‰¥â
Õß°—°”Àπ¥„Àâ
∫เ่ °“√°à
ÕÕ“®‡°‘
¬’ À“¬Õ¬à
∏‘‡∫°‘บ¥’¥การก่
°À√◊√¡Õπ“¡—
Õหรื”π“®ÕÕ°§”
ß—Ë “„Àâß√â‡“®â¬·√ßµà
“ย¢Õß«—
µÕ∂ÿ¿“«–§«“¡
Àา√◊งร้Õ∫ÿายแรง
§§≈
ต่∑’‡ªì‡Ëอ°’πสภาวะความเป็
อยู
บ¥§«“¡‡
การดำ�รงชี
พËßของประชาชนซึ
ง่ จำ¿“«–§«“¡
�เป็‰น¢‚¥¬
ต้อง
À¡“–
∫°“√¥”√ß™’
æ¢Õßª√–™“™π´÷
®”‡ªì
µâÕß¡’°Õ“√·°â
¬Ë Õ¬Ÿ«¢âà∑Õ’Ë‡ß°—
∫°“√°à¡°—นÕ„Àâ
‡°‘ท่ ¥เ่ี หมาะสมกั
À√◊ÕÕ“®‡°‘
¬’ À“¬Õ¬à
“ß√âπ“¬·√ßµà
มี‡√à‡ªìกßπ¥àารแก้
ขโดยเร่
ง¡°—ด่ว∫น°“√¥”√ß™’
ระงับÕการกระทำ
�หรื‡æ◊อกระทำ
ใดๆÕπªÑเพืµâÕอÕ่ß°—แก้
ไขหรื
อÀ“¬
งกัน
«πà∑ไ’Ë‡√–ß—
∫°“√°√–∑”À√◊
°√–∑”„¥Ê
ËÕ·°â‰Ëß�¢À√◊
Õ¬Ÿ
À¡“–
æ¢Õßª√–™“™π´÷
®”‡ªì
ß¡’π°§«“¡‡
“√·°âอป้‰’¬¢‚¥¬
ความเสี
ได้
ตามที
คำÕ�ªÑสัÕง่ ไม่
ปπฏิ§«“¡‡
บตั ติ ามคำ’¬À“¬
�สัง่
‰¥â
π ∫¡§«√
·≈–∂âเ่ ห็“น∫ÿสมควร
§Õ§≈∑’
‰Ë ¥âและถ้
√∫— §”าบุß—‡æ◊
Ë ค‰¡àคลที
µ— รµ‘ บั “¡§”
‡√àßµ¥à“¡∑’
«πย‡Ë ÀÁหาย
√–ß—
°“√°√–∑”À√◊
°√–∑”„¥Ê
ËÕª·°âØ‘ไ่∫‰ด้¢À√◊
ß°—ß—Ë ¿“¬„π√–¬–‡«≈“
ภายในระยะเวลาตามสมควร
ดีßก·°àรมอนามั
งแก่ßÀ«—ผß—Ë วู้ ¿“¬„π√–¬–‡«≈“
µ“¡
¡§«√
„ÀâÕ·≈–∂â
∏‘∫¥’°“∫ÿ√¡Õπ“¡—
ºŸâ«ªà“Ø‘√“™°“√®—
¥า่ ราชการจั
‡æ◊ËÕ —Ëß„Àâงπหวั“¬ด
‰¥âµ“¡∑’
‡Ë ÀÁπ ¡§«√
§§≈∑’ให้‰Ë ¥âอ¬√ธิ·®â
∫— บ§”
ß—Ë ‰¡à
∫µ—ยµ‘แจ้“¡§”
เพื
อ่ สัง่ ¡§«√
ให้“∏“√≥
นายแพทย์
หวั¬·®â
ดปฏิ
ิ Ÿâ«ารใด
แก้¥πไ‡æ◊
ข§«“¡‡
ป้’¬อπÀ“¬
งกั“¬น
·æ∑¬å
∫—µขจั‘°ง“√„¥Ê
‡æ◊บตัËÕºก·°â
‰¢ À√◊ๆ ÕเพืªÑßÕอ่ À«—
ß°—
µ“¡
„Àâÿ¢Õ®—ß∏‘สÀ«—
∫าธารณสุ
¥’¥°ªØ‘
√¡Õπ“¡—
ß·°à
à“√“™°“√®—
ËÕหรื—Ëอß„Àâ
ความเสี
ย“∏“√≥
หายดังกล่
ที¥—จ่ ßงั π—หวัπÈ ด‡æ◊นั‡æ◊น้ ÕË ËÕ„Àâ·°âดั°ง‰“√§ÿ
นั¢น้ À√◊
ม้ ครองสุ’¬ขÀ“¬
ภาพ
¥—ß°≈à“«„π‡¢µ∑â
Õÿ¢ß∂‘
πË À«—∑’®Ë¥ß— ªØ‘
À«—อ∫¥งถิ—µπ—‘°น่πÈ “√„¥Ê
¡â เพื
§√Õß
¿“æÕπ“¡—
¢Õß
·æ∑¬å
®—าßวในเขตท้
Õอ่ ªÑให้Õกß°—¢ÿ ารคุ
π§«“¡‡
อนามั
ของประชาชนตามพระราชบั
ิก„Àâารสาธารณสุ
ข¢ÿ ¿“æÕπ“¡—
พ.ศ.
ª√–™“™πµ“¡æ√–√“™∫—
„π‡¢µ∑â
Õß∂‘πË ∑’®Ë๒๕๓๕
ß—¬À«—
¥—ß°≈à“ย«„π‡¢µ∑â
Õß∂‘πË ∑’≠®Ë ß— ≠—À«—µ°‘¥“√π—πÈ “∏“√≥
¥—ßπ—ญπÈ ญั‡æ◊¢ÿ ตÕË æ.».
°ÚıÛı
“√§ÿ¡â §√Õß
¢Õß¥
ในเขตท้
งมี
ประสิÕทßµ—
ภ«าพ√«¥‡√Á
มีความคล่
องตั
‡ªì
π‰ª‰¥âองถิ
Õ¬àน่ “ทีß¡’จ่ งั ªหวั√–ดเป็‘∑≠น∏‘¿ไปได้
¡’ย่§า«“¡§≈à
« ·≈–∑—
πµàÕวÕß∂‘รวดเร็
ª√–™“™πµ“¡æ√–√“™∫—
≠—“æµ°‘ อ“√
“∏“√≥
¢ÿ ธิæ.».
ÚıÛı
„π‡¢µ∑â
π∂“π°“√≥å
Ë ∑’®Ë วß— À«—และ
¥
ทัªí‡ªì≠นπต่À“∑’
อ
สถานการณ์
ป
ั
ญ
หาที
่
เ
กิ
ด
ขึ
้
น
จึ
ง
เห็
น
สมควรมอบอำ
�
นาจดั
ง
กล่
า
วข้
า
งต้
Èπ ®÷ªß√–‡ÀÁπ‘∑∏‘¡§«√¡Õ∫Õ”π“®¥—
ß°≈à« “√«¥‡√Á
«¢â“ßµâ«π·≈–∑—
„ÀâºŸâ«à“π√“™°“√®—
ßÀ«—¥น
‰ª‰¥âË‡°‘Õ¥¬à¢÷“ß¡’
¿“æ ¡’§«“¡§≈àÕßµ—
µàÕ ∂“π°“√≥å
ให้
ู้ว่าราชการจั
ดπ ¡§«√¡Õ∫Õ”π“®¥—
¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
·Ààßæ√–√“™
ªí≠ผÀ“∑’
Ë‡°‘¥¢÷©–π—
Èπ ®÷งÈßπหวั
‡ÀÁÕ“»—
ß°≈à“«¢â“ßµâπÛ¯(˜)
„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—
ßÀ«—¥
∫—≠≠—µ‘√–‡∫’©–π—
¬∫∫√‘Èπ ÀÕ“»—
“√√“™°“√·ºà
π¥‘π æ.». ÚıÛÙ Û¯(˜)
´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘
‡µ‘¡‚¥¬
¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“
·ÀàË¡ßæ√–√“™
æ√–√“™∫—
≠≠—¬∫∫√‘
µ‘√–‡∫’
¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºà
π¥‘πÚıÛÙ
(©∫—∫∑’´÷Ë Ëß·°â
ı) ‰¢‡æ‘
æ.».Ë¡‡µ‘ÚıÙı
∫—≠≠—µ‘√–‡∫’
À“√√“™°“√·ºà
π¥‘π æ.».
¡‚¥¬
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı
291
291
225-298

291

225-298

291

๒๖๓

07/08/2009, 15:43
07/08/2009, 15:43

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«°

§Ÿà¡◊Õ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬®÷ß¡’§” —Ëß¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√
“∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥
Õπ÷Ëß ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫Õ”π“®∑’Ë‰¥â√—∫
¡Õ∫µ“¡§” ß—Ë π’È „Àâ√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ°√¡Õπ“¡—¬∑√“∫¿“¬„π ∫‘ Àâ“«—π
π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßπ—Èπ‡ √Á® ‘Èπ
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

—Ëß ≥ «—π∑’Ë ˘ °√°Æ“§¡ ÚıÙ˜

(π“¬«‘™—¬ ‡∑’¬π∂“«√)
Õ∏‘∫¥’°√¡Õπ“¡—¬

292
๒๖๔

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

∑–‡∫’
¬π§”·π–π”§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ข ÿ¢
คำ�แนะนำ
�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ปีªï ๒๕๔๒
ÚıÙÚ - ๒๕๕๕
ÚııÒ

293
๒๖๕

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

คำ�แนะนำ
�ของคณะกรรมการสาธารณสุ
ข ÿ¢
∑–‡∫’
¬π§”·π–π”§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥

§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ ¢ ‰¥â Õ Õ°§”·π–π”§≥–°√√¡°“√
“∏“√≥ ÿ¢‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π °“√„™â¡“µ√°“√¥â“π°ÆÀ¡“¬
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ”À√—∫Õß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«À≈“¬©∫—∫ ´÷Ëß “¡“√∂»÷°…“
√“¬≈–‡Õ’¬¥§”·π–π”œ ‰¥â®“°§Ÿà¡◊Õ °Æ°√–∑√«ß ª√–°“»°√–∑√«ß §”·π–π”
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ·≈– Web
site ¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘À“√°ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢
§”·π–π”§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ∑’ÕË Õ°µ—ßÈ ·µàªï ÚıÙÚ - Úıı
®”π«π ÛÚ ©∫—∫ ¡’¥—ßπ’È
Ò) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙÚ ‡√◊ËÕß ·∫∫°“√ÕÕ°§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
∑âÕß∂‘Ëπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
Ú)
©∫—บ∫ที∑’่ Ë Ú/ÚıÙÚ
๒) ฉบั
๒/๒๕๔๒ ‡√◊เรืËÕ่อßง °“√®—
การจั¥ด‡°Áเก็∫บ§àค่“∏√√¡‡π’
าธรรมเนี¬ย¡°“√·®â
มการแจ้ßง
สำ”À√—
�หรับ∫สถานที
หน่า“ยหรื
อสะสมอาหารที
้นที่ไม่Èπเ∑’กิË‰น¡à‡๒๐๐
ตารางเมตร
∂“π∑’่จË®ำ�”Àπà
¬ À√◊
Õ – ¡Õ“À“√่มีข∑’นาดพื
Ë¡’¢π“¥æ◊
°‘π Ú
µ“√“ß
ของเทศบาล กรณีท°√≥’
ี่ใช้เทศบั
ญญัต≠ิเดิ≠—มµตามบทเฉพาะกาลมาตรา
๙๐
‡¡µ√¢Õß‡∑»∫“≈
„™â‡∑»∫—
‘‡¥‘¡µ“¡∫∑‡©æ“–°“≈ µ“¡¡“µ√“
˘
๓) ฉบั
๓/๒๕๔๒ ‡√◊เรืËÕ่อßง °“√ª√–°“»‡¢µ§«∫§ÿ
การประกาศเขตควบคุ¡ม°“√
การ
Û)
©∫—บ∫ที∑’่ Ë Û/ÚıÙÚ
จำ�หน่“า¬ยสิ‘πน§âค้“า„π∑’
ในทีËÀ่ห√◊รืÕอ∑“ß
ทางสาธารณะตามมาตรา
๔๒ แห่
พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘ ิ
®”Àπà
“∏“√≥– µ“¡¡“µ√“ ÙÚ
·Ààßงæ√–√“™∫—
°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ·≈–¡“µ√“ Ú ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√—°…“
§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß∫â“π‡¡◊Õß æ.». ÚıÛı
Ù) บที่©∫—
∫∑’Ë Ù/ÚıÙÚ
‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ
‡°’Ë¬«
๔) ฉบั
๔/๒๕๔๒
เรื่อง การควบคุ
มกิจการที¡°‘่เกี®่ย°“√∑’
วกับËการใช้
°—∫°“√„™â
‡´’¬¡§≈Õ‡√∑
สารโปตั
สเซีย“√‚ªµ—
มคลอเรท
๕)
กเกณฑ์
การจั°“√®—
ดตั้งสถาน
ı) ฉบั
©∫—บ∫ที∑’่ Ë ๑/๒๕๔๓
Ò/ÚıÙÛ เรื‡√◊่อËÕง ßหลัÀ≈—
°‡°≥±åเงื่อ‡ß◊นไขËÕπ‰¢
¥µ—Èß
ประกอบกิ
จการนวดทั
่วไป
∂“πª√–°Õ∫°‘
®°“√°“√π«¥∑—
Ë«‰ª
๖)
๒/๒๕๔๓ ‡√◊เรืËÕ่อßง À≈—หลั
กเกณฑ์¡“µ√∞“π°“√§«∫§ÿ
มาตรฐานการควบคุ¡ม
ˆ) ฉบั
©∫—บ∫ที∑’่ Ë Ú/ÚıÙÛ
°‡°≥±å
กิ°‘จ®การการสั
°“√°“√ ก—°ผิº‘ว«หนั
Àπ—งßการเจาะหู
°“√‡®“–ÀŸ หรื
À√◊อÕเจาะอวั
‡®“–Õ«—ย¬วะอื
«–Õ◊่นËπ
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๒๖๖

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

˜) ©∫—∫∑’Ë Û/ÚıÙÛ ‡√◊ÕË ß °“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“
ıı ·≈–°“√ª√—∫µ“¡¡“µ√“ ˆı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.».
ÚıÛı
¯) ©∫— ∫ ∑’Ë Ò/ÚıÙÙ ‡√◊Ë Õ ß °“√‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ª√— ∫ ·≈–
°“√¥”‡π‘π§¥’
˘) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙı ‡√◊ËÕß °“√®—¥°“√ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
Ò) ©∫— ∫ ∑’Ë Ú/ÚıÙı ‡√◊Ë Õ ß °“√§«∫§ÿ ¡ ¥Ÿ · ≈µ≈“¥µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
ÒÒ)
Õß°—อπงกัÕ—πนµ√“¬µà
Õ ÿ¢อ
๑๑) ©∫—
ฉบั∫บ∑’ทีË ่ Û/ÚıÙı
๓/๒๕๔๕‡√◊ËÕเรืß่อง¡“µ√°“√ªÑ
มาตรการป้
อันตรายต่
¿“æ¢Õß§πß“π„π‡√◊
ÕË ß Õÿ่อªง°√≥å
°ªÑÕปß∑“ß‡¥‘
πÀ“¬„®„π
∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√
สุขภาพของคนงานในเรื
อุปªกรณ์
กป้องทางเดิ
นหายใจในสถานประกอบ
ป็นอันตรายต่
อสุขª√–‡¿∑°‘
ภาพ ประเภทกิ
่ยวข้
∑’กิË‡จªìการที
πÕ—π่เµ√“¬µà
Õ ÿ¢¿“æ
®°“√∑’จË‡°’การที
Ë¬«¢â่เÕกีß°—
∫ΩÑอ“งกั¬ บฝ้าย
๑๒) ฉบั
๔/๒๕๔๕ ‡√◊เรืËÕ่อßง °“√§«∫§ÿ
การควบคุ¡ม°“√®”Àπà
การจำ�หน่“า¬ยสิ‘πน§âค้“า„π∑’
ในทีË ่
ÒÚ)
©∫—บ∫ที∑’่ Ë Ù/ÚıÙı
หรืÕอทางสาธารณะ
ตามหมวด ˘๙ ·Ààแห่ßงæ√–√“™∫—
พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘°ิก“√ารสาธารณสุ
พ.ศ.
À√◊
∑“ß “∏“√≥–µ“¡À¡«¥
“∏“√≥ ÿ¢ข æ.».
๒๕๓๕ สำ�”À√—
หรับ∫สถานที
หรืÕอ∑“ßÀ≈«ß
ทางหลวง À√◊
หรืÕอæ◊พืÈπ้น∑’ทีË·่แÀ≈à
หล่ßง∑àท่Õอß‡∑’
งเทีË¬่ย«ว
ÚıÛı
∂“π∑’่ทË∑ี่เ’Ë‡ป็ªìนπทางน้
∑“ßπÈำ�”À√◊
นความดูแ·ลของหน่
∑’ทีËÕ่อ¬Ÿยูà„่ใπ§«“¡¥Ÿ
≈¢ÕßÀπàว«ยราชการอื
¬√“™°“√Õ◊่นËπ
ÒÛ) ©∫—∫∑’Ë ı/ÚıÙı ‡√◊ËÕß ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√ÕÕ°„∫
Õπÿ≠“µ®”Àπàà“¬ ‘π§â“„π∑’ËÀ√◊Õ∑“ß “∏“√≥–µ“¡¡“µ√“ ÙÒ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ‡æ◊ËÕ§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√“ Ú
แห่ßงæ√–√“™∫—
พระราชบั≠ญ≠—ญัµต‘√ิร—°ัก…“§«“¡
ษาความสะอาดและความเป็
·Àà
–Õ“¥ ·≈–§«“¡‡ªìนπระเบี
√–‡∫’ย¬บเรี
∫‡√’ย¬บร้∫√âอÕยของ
¬¢Õß
∫â“π‡¡◊Õß æ.». ÚıÛı
ÒÙ) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙˆ ‡√◊ËÕß °“√„™â¡“µ√°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬
“∏“√≥ ÿ¢ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿππ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈·≈–√—∞¡πµ√’„π¥â“π°“√∑àÕß
‡∑’Ë¬«·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßÕ“À“√
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๒๖๗

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı

ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

Òı) ©∫—∫∑’Ë Ú/ÚıÙˆ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√√—∫∑”°“√°”®—¥
¡Ÿ ≈ ΩÕ¬‚¥¬∑”‡ªì π ∏ÿ √ °‘ ® À√◊ Õ ‚¥¬‰¥â √— ∫ ª√–‚¬™πå µ Õ∫·∑π¥â « ¬°“√§‘ ¥
§à“∫√‘°“√ ´÷Ëß‰¥â∑”°“√‡°Á∫¢π¡“®“°‡¢µ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ
Òˆ) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙ˜ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
‡∑’ย¬บเรื
∫‡√◊อÕประมง
ª√–¡ß สะพานปลาหรื
–æ“πª≈“À√◊Õอ·æª≈“
ท่∑àา“เที
แพปลา
Ò˜) ©∫— ∫ ∑’Ë Ú/ÚıÙ˜ ‡√◊Ë Õ ß Õ”π“®¢ÕßÕß§å ° “√∫√‘ À “√
À«—ด¥ „π°“√¥”‡π‘
·≈–°”®—
ΩÕ¬ และการเก็
·≈–°“√‡°Áบ∫ค่§àา“บริ
∫√‘ก°าร
“√
ส่«àวπ®—
นจังßหวั
ในการดำ�เนิπน°“√‡°Á
การเก็∫บ¢π
ขนและกำ
�จัด¥มู¡Ÿล≈ฝอย
À√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡ °√≥’„Àâ∫√‘°“√°—∫Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
Ò¯) ©∫—∫∑’Ë Û/ÚıÙ˜ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
°“√√–‡∫‘¥ °“√‚¡à °“√ªÉπÀ‘π¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
Ò˘) ©∫—∫∑’Ë Ù/ÚıÙ˜ ‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“ÕÕ°
„∫Õπÿ≠“µ·≈–Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√·®âß µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢
æ.». ÚıÛı
Ú) ©∫—∫∑’Ë ı/ÚıÙ˜ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
ËÕ ÿ¢อ¿“æ
°‘®°“√Õ“∫ Õ∫ π«¥
·≈–°‘®°“√‡ √‘¡ «¬À√◊Õ·µàßº¡
ท่าª“‡æ◊
เทียบเรื
ประมงสะพานปลาหรื
อแพปลา
ÚÒ) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬
µàÕ ÿ¢¿“æª√–‡¿∑°≈ÿà¡∫√‘°“√∫—π‡∑‘ß
ÚÚ) ©∫—∫∑’Ë Ú/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß ¢âÕ°”Àπ¥¥â“π ÿ¢“¿‘∫“≈Õ“À“√
”À√—∫ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ ª√–‡¿∑√â“π¡‘π‘¡“√å∑
ÚÛ) ©∫—∫∑’Ë‹ Û/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
°“√ ’¢â“«¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
ÚÙ) ©∫—∫∑’Ë Ù/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
°“√º≈‘
– ¡°“√¢π
À√◊อÕสารเคมี
“√‡§¡’อÕนั —πเป็
‡ªìนπส่วà«นประกอบ
πª√–°Õ∫
การผลิµต °“√
การสะสม
การขนส่àßง¥Õ°‰¡â
ดอกไม้‡æ≈‘
เพลิßงหรื
„π°“√º≈‘µ¥Õ°‰¡â‡æ≈‘ß
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คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
พ.ศ. ÚıÛı
๒๕๓๕
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ æ.».

จการการทำ
Úı) ©∫—∫∑’Ë ı/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß การควบคุ
°“√§«∫§ÿม¡การประกอบกิ
°“√ª√–°Õ∫°‘
®°“√∑”�
¢π¡ªíß ¥ ¢π¡ªíß·Àâß ®—πÕ—∫ ¢π¡‡ªïö¬–
Úˆ) ©∫—∫∑’Ë Ò/ÚıÙ˘ ‡√◊ÕË ß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√º≈‘µ
‡ âπÀ¡’Ë ¢π¡®’π °ã«¬‡µ’Î¬« ·≈–°‘®°“√Õ◊Ëπ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π
Ú˜) ©∫—∫∑’Ë Ú/ÚıÙ˘ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°‘®°“√°“√¶à“ —µ«å
¬°‡«âπ„π ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√ °“√‡√à¢“¬ °“√¢“¬„πµ≈“¥
·≈–°“√¶àา “
การขายในตลาดและการฆ่
‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ
้ยงสุกÈ¬รß ÿ°√
Ú¯) ©∫—∫∑’Ë Û/ÚıÙ˘ เรื‡√◊่อËÕงß การควบคุ
°“√§«∫§ÿม¡กิ°‘จ®การเลี
°“√°“√‡≈’
Ú˘) ©∫—∫∑’Ë Ù/ÚıÙ˘ ‡√◊ËÕß ¢âÕ°”Àπ¥¥â“π ÿ¢“¿‘∫“≈Õ“À“√
ประเภทซุªป‡ªÕ√å
เปอร์¡ม“√åาร์‡°Áเก็µต
”À√—∫ ∂“π∑’Ë – ¡Õ“À“√ª√–‡¿∑´ÿ
Û) ©∫—∫∑’Ë ı/ÚıÙ˘ เรื‡√◊อ่ ËÕงß การควบคุ
°“√§«∫§ÿมกิ¡จ°‘การการสะสมวั
®°“√ – ¡«—µต∂ÿถุÀห√◊รืÕอ
‘Ëß¢Õß∑’Ë™”√ÿ¥„™â·≈â«À√◊Õ‡À≈◊Õ„™â
ÛÒ) ©∫—∫∑’Ë ˆ/ÚıÙ˘ ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
°“√º≈‘µ≈Ÿ°™‘Èπ¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√
ฉบับ∫ที∑’่ Ë ๗/๒๕๔๙
ÛÚ) ©∫—
Ò/Úıı ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
√–«à“¬πÈ” À√◊
°“√Õ◊่นËπๆ„π∑”πÕß‡¥’
¬«°—
πน
หรืÕอกิ°‘จ®การอื
ในทำ�นองเดี
ยวกั
ÛÛ) ‡√◊ËÕß ·π«∑“ß°“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫ °‘®°“√ „Àâ∫√‘°“√
‡≈’È¬ß·≈–¥Ÿ·≈‡¥Á°∑’Ë∫â“π æ.». ÚııÒ
ÛÙ) ‡√◊ËÕß ·π«∑“ß°“√„™âÕ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı
๓๕) เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะ สำ�หรับกิจการ
เลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๖) เรื่องแนวทางการควบคุม การประกอบกิจการตู้น้ำ�ดื่มหยอด
เหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๗) เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ภาคผนวก
¿“§ºπ«°

(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õ พระราชบั
æ√–√“™∫—ญ
≠ญั
≠—ตµิก‘°ารสาธารณสุ
“√ “∏“√≥ ขÿ¢ พ.ศ.
æ.». ๒๕๓๕
ÚıÛı
(©∫—∫·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ æ.». Úıı)

∫√√≥“πÿ°√¡
Ò. π“ßπ‘µ¬“ ¡À“º≈. ∫∑∫“∑¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π
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