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สรุปสาระส าคัญและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มี เป้าหมายในการคุ้มครองควบคุมก ากับดูแล
ประชาชนในด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
และมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการ
ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งใช้บังคับในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้ และให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการ
ควบคุมดูแลโดยการออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
และการเปรียบเทียบคดี  
  เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานโดยต าแหน่ง) 
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  3. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มีอ านาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือออกค าสั่งเมื่อพบเห็นผู้ด าเนินกิจการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหรือออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุงกรณีที่เป็นอันตรายร้ายแรง     
และต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ (สามารถแจ้งโดยวาจาได้) 

 
  สารบัญญัติที่ส าคัญในหมวดที่ เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่ งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แบ่งออกเป็น 16 หมวด 90 มาตรา โดยมีหมวดที่ส าคัญดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
 

  หมวด 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 ขอบเขตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของราชการส่วนท้องถิ่นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 1. สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่อยู่ในความควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   - อุจจาระ,ปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดที่เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
    - เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ 
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีก าจัดแมลง กากน้ ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่            
ทีใ่ช้งานแล้ว ฯลฯ 
  2. สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่อยู่ในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535  
   - ของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน เช่น สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่มี
องค์ประกอบ หรือ ปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย 
   
  หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร 
   อาคาร ตึก บ้านเรือน  ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคล        
อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญคือ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
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 1. ท าให้อาคาร ส่วนหนึ่งของอาคาร สิ่งที่ต่อเนื่องของอาคาร  ช ารุดทรุดโทรม มีสภาพรกรุงรัง     
จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย  

 2. มีสินค้า เครื่องเรือน สัมภาระ สิ่งของมากเกินไป ทับซ้อนกันเกินไป  จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ให้โทษ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้อยู่อาศัย หรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็น  
ที่อยู่อาศัย  

 3. ต้องไม่ยอมให้มีคนอยู่มากเกินไปในอาคาร จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่ในอาคาร  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข (มาตรา 24) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ 
ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 
 เมื่อปรากฏว่าอาคารใดไม่ถูกสุขลักษณะตามข้อก าหนดข้อ 1 - 3 จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้อยู่อาศัย หรือเป็นที่อาศัยของสัตว์ให้โทษ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง เป็นหนังสือให้เจ้าของ        
หรือผู้ครอบครองอาคาร จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร ย้ายสินค้า เครื่อง เรือน ให้จัดเสียใหม่         
แล้วแต่กรณี ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเข้าด าเนินการได้ โดยเจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
   
  หมวด 5 เหตุร าคาญ 
  การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของบุคคล กลุ่มบุคล หน่วยงาน สถานประกอบการ       
หรือ โรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ย่อมถือว่าเป็นการก่อเหตุร าคาญ 
โดยลักษณะที่ถือว่าเหตุร าคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1. แหล่งน้ า  ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า  ส้วม ที่ ใส่มูล สถานที่ อ่ืนใดที่มีท าเลไม่ เหมาะสม              
จนอาจก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  2.  การเลี้ยงสัตว์ ในสถานที่หรือโดยวิธีหรือมีจ านวนที่มากเกินไป จนอาจก่อให้เกิดความเสื่อม   
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  3. อาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ าทิ้ง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
การควบคุมสารพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมจนก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น จนอาจก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
   4. การกระท าใด ที่ท าให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน           
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าหรือกรณีอ่ืนใด  
  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้บุคคลที่เป็นสาเหตุแห่งเหตุร าคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร ถ้าผู้ได้รับค าสั่ง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งและเหตุร าคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุ
นั้น โดยผู้รับค าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่ง       
เป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญ
ภายในระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าระงับเหตุร าคาญนั้นได้
และถ้าการนั้นเกิดจากการกระท าหรือการละเลยของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ผู้นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย  
  กรณีที่เหตุร าคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่      
ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้            
หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ระงับเหตุร าคาญนั้นแล้ว 
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  หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนดให้ส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือท้ังหมด เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
   1. เขตห้ามเลี้ยงปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด  
  2. เขตห้ามเลี้ยงปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  
  3. เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด โดยต้องอยู่ภายใต้ มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  กิจการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม 141 ประเภท ดังนี้ 
   (1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มี 3 กิจการ 
   (2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 8 กิจการ 
    (3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม มี 26 กิจการ 
   (4) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง มี 5 กิจการ  
   (5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ 
    (6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ 
    (7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 7 กิจการ 
    (8) กิจการที่เกี่ยวกับไม้ มี 8 กิจการ  
   (9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี 15 กิจการ  
   (10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี 8 กิจการ  
   (11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง มี 11 กิจการ  
   (12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี มี 17 กิจการ  
   (13) กิจการอื่นๆ มี 10 กิจการ 

 


