
หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่   ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น” 

มาตรา ๔ ให้แก้ไขคําว่า  “ข้อกําหนดของท้องถ่ิน”  ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  ทุกแห่ง 
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มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของบทนิยามคําว่า  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘/๑  ในหมวด  ๑  บททั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๘/๑ ในการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมอนามัยอาจให้

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๖/๑)  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินซึ่งมี 
เขตอํานาจในท้องถิ่นใดไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร  ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  แจ้งต่อผู้ มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่หรือแก้ไขการดําเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  มาตรา  ๑๗/๑  มาตรา  ๑๗/๒  มาตรา  ๑๗/๓  มาตรา  ๑๗/๔  
และมาตรา  ๑๗/๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๒/๑ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา  ๑๗/๑  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
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(๒) อัยการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  เกษตรจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหนึ่งคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ  และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน  และผู้แทนภาคประชาชน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ 
การอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านละหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา  ๑๗/๒  ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน  และผู้แทนภาคประชาชน 
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  
และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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มาตรา  ๑๗/๓  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการตามมาตรา  ๑๐  (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้คําปรึกษาหรือ

สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด   

(๔) ประสานงาน  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการและ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดว้ย 

(๕) สอดส่องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสาธารณสุขและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัย 
ตามมาตรา  ๘/๑ 

(๘) ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องหรือวัตถุใด ๆ  มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๗/๔ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗/๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  ให้นํามาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  ในหมวด  ๕  เหตุรําคาญ  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“มาตรา  ๒๘/๑  เม่ือปรากฏว่ามีเหตุรําคาญเกิดขึ้นตามมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๒๘   
เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจประกาศ
กําหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การระงับเหตุรําคาญตามวรรคหนึ่ง  และการจัดการตามความจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญนั้น
เกิดขึ้นอีกในอนาคต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนด   

ในกรณีที่เหตุรําคาญตามวรรคหน่ึงได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญนั้นโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทําใด ๆ  
ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไปโดยไม่ชักช้า  และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  พิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๑” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๗  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๘  วรรคห้า  มาตรา  ๕๒  หรือ
มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  หรือมีคําสั่งในเร่ืองการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่ง 
ตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ถ้าผู้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๖/๑  มาตรา  ๖๖/๒  และมาตรา  ๖๖/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๖/๑  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) อธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้แทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้
ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามคน   
เป็นกรรมการ  ในจํานวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้
อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหน่ึง  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๖๖/๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา  ๖๖ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ

หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทําการใด  ๆ  เท่าที่จําเป็น  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ 
มาตรา ๖๖/๓ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๑  และการแต่งตั้ง

และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้นํามาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  แล้วแจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  ๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  และ

มาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  
หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา  ๘  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๗  
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๑๗/๓  (๘)  
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๒  (๒)  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา  ๓๘   
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท 

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 
สองร้อยตารางเมตร  โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกิน
สองหม่ืนห้าพันบาท 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๕)  มาตรา  ๓๒  (๒)  
มาตรา  ๓๕  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๕  (๒)  หรือ  (๓)  หรือ
มาตรา  ๔๐  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  
หรือ  (๖)  ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  ถึงมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา  ๒๘/๑  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  วรรคสอง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

มาตรา ๗๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๔๒  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๔๒  (๒)  หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน  หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้หยุดดําเนินกิจการ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๒  หรือ
มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันห้าร้อยบาท 

มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันห้าร้อยบาท 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละ 
สองหม่ืนห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน” 

มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๘๔/๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  อัยการจังหวัด  และผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  เป็นกรรมการ  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ  และให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สองคน 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุกหรือไม่ควร 
ถูกฟ้องร้อง  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ด้วย 

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยพระราชบัญญัตินี้  และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  
และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ด้านละหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือ 
การอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  และให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการ 
ในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการ
ตามมาตรา  ๖๖/๑  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  และให้รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖๖/๑  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๕ อุทธรณ์ที่ได้ย่ืนและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยตรง  ทําให้การจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากข้ึน  สมควรกําหนดให้มี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทําหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับ
ใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุรําคาญเพ่ือระงับและจัดการตามความจําเป็นมิให้เหตุรําคาญน้ันเกิดขึ้นอีก  
ตลอดจนกําหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือบางขนาดต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออก
ใบอนุญาต  นอกจากน้ี  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ 
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


