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กฎหมายส�าคัญไฉน ! 
ท�าไมต้องรู้ ?

 ประชาชนทั่วไปมักจะรู ้สึกว ่า	 “กฎหมาย”	 เป ็น

เรื่องที่เข ้าใจยากต้องมีการตีความ	 มักจะเป็นเรื่องของการ 

ถกเถียงต่อสู ้ว่าใครผิดใครถูก	 เป็นกรณีพิพาทกันขัดแย้งกัน	 

จึงเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เป็นหน้าที่บทบาทของนักกฎหมาย	 นิติกร	

ทนายความ	ต�ารวจ	อัยการ	รวมทั้งศาล	จึงไม่ใช่เรื่องที่ประชาชน

อย่างเราๆ	 จะต้องไปรับรู้เข้าใจมากนัก	 และบางครั้งก็เกิดความ 

รู้สึกว่า	“ถ้าหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลๆ จากกฎหมายได้ ก็จะดี ”

1
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	 เรื่องนี้ถือว่า	 เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป

มาก	เราจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกันใหม่แล้วแหละ

 1. ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า	 “กฎหมาย”	 เป็นของ

คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบร�่าโบราณแล้ว	 ไม่มีสังคมใดที่ไม่มีกฎหมาย	

เพราะกฎหมายเป็น	 “กฎกติกา”	 ที่ให้คนในสังคมต้องถือปฏิบัติ

ร่วมกนั	เพือ่ให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างเป็นปกตสิขุ	ไม่ถกเถยีง

กนัในเรือ่งทีมี่กฎกตกิา	ไม่เอารัดเอาเปรยีบและไม่เบยีดเบยีนซึง่กนั

และกัน	นี่คือจุดมุ่งหมายของการมี	“กฎหมาย”

 2.	แท้จริง	“กฎหมาย”	เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก	เพราะอยู่ใน

วิถีชีวิตของคนในสังคมเลยทีเดียว	 ไม่ว่าเราจะท�าอะไรที่เกี่ยวข้อง

กับคนอื่น	เช่น	การซื้อการขายสินค้า	การแลกเปลี่ยนสินค้า	การ

ว่าจ้าง	การรบัจ้าง	การฝากเงนิ	การเช่าบ้าน	การเช่าซือ้ทวี	ีรถยนต์	

หรือการท�าสัญญา.....	 ฯลฯ	 หรือแม้แต่เรื่องในครอบครัว	 เช่น	 

การแต่งงาน	การหมั้น	การมีบุตร	การเป็นพ่อแม่	การแบ่งมรดก	

การยกให้...ฯลฯ	 ก็ล้วนแต่มีกฎหมายเขียนไว้เป็น	 “กฎกติกา”  

ทั้งนั้น

 3.	ส่วนนักกฎหมาย	 ทนายความ	 ศาล	 ต�ารวจ	 เขาเป็น

พนักงานของรัฐ	ที่ท�าหน้าที่เป็น	“กรรมการ”	ที่คอยตรวจสอบด	ู

และจัดการหาข้อยุติที่เป็นธรรมให้กับประชาชน	 จึงเป็นเร่ืองปกติ

ที่จะต้องรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าคนทั่วไป

	 ดังนั้น	 ในฐานะประชาชนจึงจ�าเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมาย	

เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนทุกคน	 ทั้งนี้

เพือ่ประโยชน์ในการด�ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างสมศกัดิศ์ร	ีไม่ถกู 

เอารัดเอาเปรียบ	 และไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 สามารถปกป้องสิทธิ

และท�าหน้าทีข่องตนเองได้อย่างถกูต้อง	เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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 ในสังคมท่ัวไป	เราอาจแบ่งปัญหาข้อขดัแย้งระหว่างบคุคล
ในสังคมออกได้เป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	กฎหมายที่ใช้เพื่อการหาข้อยุติ
จึงแบ่งออกเป็น	2	ประเภทเช่นเดียวกัน	คือ
 กลุ่มแรก	 เป็นเรื่องความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่าง
บุคคลที่ เป ็นเอกชนหรือประชาชนท่ัวไปด ้วยกันเอง	 เช ่น	 
นาย	 ก.	 ไปท�าธุรกรรมกับนาย	 ข.	 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า	
การเช่า	การกู้ยืมเงิน	หรือท�าสัญญาต่างๆ	แล้วเกิดข้อขัดแย้งกัน
หรือเห็นไม่ตรงกัน	 ก็จะต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาหาข้อยุติ
ได้แก่	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยการซื้อ	การขาย	 
การเช่า	 การกู้ยืม	 เอกเทศสัญญา	 หรือเรื่องอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องมา
เป็นหลักในการพิจารณาว่าใครผิดใครถูก	 เราเรียกกลุ่มกฎหมาย
ประเภทนี้ว่า	“กฎหมายเอกชน”

เรามารูจ้กั “ประเภทของกฎหมาย”
กนัหน่อยดไีหม

2
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	 ซึง่กระบวนการในการจดัการตามกฎหมายเอกชน	จะต้อง
อาศัย	 “ศาลยุติธรรม”	 เป็นผู้ตัดสิน	 ดังนั้น	 บุคคลใดที่ประสงค ์
จะให้ศาลยุติธรรมช่วยตัดสินข้อพิพาท	 ต้องยื่นฟ้องต่อศาลโดย
อาจอาศัยทนายความ	หรือจะยื่นฟ้องเองก็ได้	ซึ่งฝ่ายใดกล่าวอ้าง
ข้อมลูหรอืข้อเทจ็จริงเร่ืองใด	ผูน้ัน้กต้็องแสดงพยานหลกัฐานเพือ่
พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนั้นๆ	ด้วย
 กลุ ่มท่ีสอง	 เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับบุคคลที่เป็นเอกชนหรือประชาชนทั่วไป	 ซึ่งมักจะ
เป็นกรณีที่ เอกชนหรือประชาชนละเมิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง	 เช ่น	
การค้าประเวณี	 การค้ายาเสพติด	 การแสดงลามกอนาจาร
การจี้ปล้น	 ชิงทรัพย์	 ท�าร้ายร่างกายผู ้อื่น	 เป็นต้น	 รวมทั้ง
การละเมิดกฎหมายท่ีต้องการคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ของสังคม	 เช ่น	 การไปรุกล�้ าที่ 	 หรือแหล ่งน�้ าสาธารณะ	 
การท�าลายป่า	สัตว์สงวน	การประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต
ทั้งที่รัฐก�าหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนด�าเนินกิจการ	 การฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ	การคุ้มครองแรงงาน	และอื่นๆ	เป็นต้น	
ซึ่งกรณีดังกล่าวข้างต้นจ�าเป็นต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
หลักในการพิจารณาหาข้อยุติความผิดความถูก	 ได้แก่	 ประมวล
กฎหมายอาญา	กฎหมายป่าไม้และสัตว์สงวน	กฎหมายสาธารณสขุ	
กฎหมายอาหาร	กฎหมายสิ่งแวดล้อม	กฎหมายโรงงาน	กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายประกอบโรคศิลปะ	 และกฎหมาย 
อื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซ่ึงเราเรียกกลุ ่มกฎหมายประเภทนี้ว ่า	 
“กฎหมายมหาชน”
	 ซึ่งกระบวนการในการจัดการตามกฎหมายมหาชน	
กรณีที่ เป ็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญา	 ( เช ่น	 เรื่อง	 การลัก
ทรัพย์	 ปล้นชิงวิ่งราวทรัพย์	 ท�าร้ายร่างกาย	 ข่มขืน	 หรือ 
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ฆ่าคน	 เป ็นต้น)	 จะต้องใช ้กระบวนการทางศาลยุติธรรม	
เช ่นเดียวกันกับกฎหมายเอกชน	 เพียงแต ่ผู ้ด� า เนินการ
ฟ้องจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (คือพนักงานต�ารวจ	 อัยการ)	 
เว้นแต่ประชาชนผู้เสียหายจะด�าเนินการฟ้องเองก็อาจจะต้องใช้
ทนายความได้	ส่วนกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณะ
ประโยชน์ของสังคม	จะมีการจัดการเป็น	2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอน
แรกเป็นขั้นตอนการใช้อ�านาจของเจ้าพนักงานในการออกค�าสั่ง
ทางปกครอง	 (เช่น	 การสั่งไม่อนุญาต	 การส่ังให้แก้ไข	 ส่ังให้หยุด
กิจการ	 พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบการ	 เป็นต้น)	
ขัน้ตอนนีถ้้ามีข้อขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกนัระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐั
กับประชาชน	 โดยหากประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจ
ออกค�าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ต้องอาศัย	 “ศาลปกครอง”  
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน	 ซึ่งศาลปกครองจะเป็นผู้ไต่สวนหาข้อเท็จ 
จรงิและมคี�าพิพากษา	ส่วนขัน้ตอนที	่2	เป็นขัน้ตอนทีต่่อเนือ่งจาก	
ขัน้ตอนแรก	หากศาลปกครองพพิากษาเหน็ด้วยกบัประชาชน	กจ็ะ	
สัง่ให้เพกิถอนค�าส่ังของเจ้าหน้าทีข่องรฐันัน้	แต่ถ้าหากเหน็ด้วยกบั
เจ้าหน้าทีข่องรฐั	กจ็ะสัง่ให้ยกค�าฟ้องของประชาชนและก�าหนดให้
ประชาชนถือปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น	 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็จะเข้าสู่ 
การพิจารณาการลงโทษโดย	“ศาลยุติธรรม”	ต่อไป
	 ส�าหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 
ถือว่าเป็น	 “กฎหมายมหาชน”	ประเภทหนึ่ง	ซึ่งเราจะได้รับทราบ
ถึงประโยชน	์และการควบคุมดูแลให้เป็นตามกฎหมายดังกล่าวใน
หัวข้อต่อๆ	ไป
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ท�าไมต้องมพีระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

3

เหตุผลเพราะ
 1. 	ประชาชนต้องการด�ารงชี วิตอยู ่อย ่างมีความสุข	
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 2.	ในการด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนจะประกอบ
ด้วยการได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย	คือ
  2.1	 ได้อยู่อาศยัในอาคารท่ีถกูสขุลกัษณะ	มห้ีองน�า้ห้อง
ส้วม	 มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย	 การระบายอากาศดี	 มีแสง
สว่างเพยีงพอ	และอยู่ในชมุชน	หรอืทีห่รอืทางสาธารณะทีม่คีวาม
สะอาดและเป็นระเบียบ
  2.2	ได้กินอาหารที่สะอาดปลอดภัย	 ไม่มีการปนเปื้อน
ของสิ่งสกปรก
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  2.3	ได ้ท�างานในสถานประกอบกิจการที่สะอาด
ปลอดภัย	มีมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
  2.4	ต้องไม่ได้รับมลพิษท่ีอาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการกระท�าของบุคคลหรือสถาน
ประกอบกิจการ
 3.	สังคมและชุมชนประกอบด้วยคนจ�านวนมาก	 มีการ
ประกอบกิจการต่างๆ	มากมายหลากหลาย	หากปล่อยเป็นอิสระ
ของชุมชนที่จะกระท�าได้โดยไม่มีกฎกติกา	 ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวมได้
	 ด้วยเหตุนี้	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน	
รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมการกระท�าหรือ
การประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชน	ซึ่งก็คือ	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 2535	
นั่นเอง
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	นี้	มีจุดมุ่ง
หมายที่จะดูแลให้ประชาชนได้อยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะ
สมกับการด�ารงชีพคือ	 สภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี	
และไม่เป็นพิษเป็นภัย	ซึ่งได้แก่

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 คุม้ครองสขุภาพของ

ประชาชนอย่างไร ?

4
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 1.	การควบคุมและก�าจัดสิ่งปฏิกูล	 (อุจจาระ	 ปัสสาวะ	 
สิ่งโสโครก)	 และมูลฝอย	 (ขยะ)	 ที่เกิดจากครัวเรือน	 หรือชุมชน	 
(ดูหน้า	33-36)
 2.	 การดูแลอาคารให้ถูกสุขลักษณะ	 (สะอาด	 ไม่สกปรก	 
รกรุงรัง	 โครงสร้างไม่แตกร้าวหรือปล่อยให้คนอยู่มากเกินไป 
คือ	 มีคนอาศัยอยู่เกินกว่าหน่ึงคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร)	 
(ดูหน้า	37-38)
 3.	การควบคุมดแูลกจิการท่ีเกีย่วกบัอาหาร	ได้แก่	ตลาดสด	
กจิการร้านอาหาร	การขายของช�า	หาบเร่แผงลอย	ให้ถกูสขุลกัษณะ	
(คือ	 อาหาร	 ภาชนะ	 อุปกรณ์	 สะอาดปลอดภัย	 ปรุง	 ประกอบ	
จ�าหน่ายถกูสขุลกัษณะ	สถานทีส่ะอาดเป็นระเบียบ)	(ดูหน้า	39-40)
 4. การควบคมุดแูลกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	หมาย
ถึง	 กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่อาจก่อให้เกิด
มลพษิ	หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ยูบ่รเิวณ
ข้างเคียง	หรือผู้ที่ใช้บริการกิจการนั้น	ซึ่งมีทั้งหมด	 141	ประเภท
กจิการ	โดยให้มรีะบบ	หรอืเครือ่งมอื	หรอืวธิกีารขจดัหรอืป้องกนั
มลพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ	 และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	 
(ดูหน้า	48-55)
 5.	การก�าหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	 เช่น	 
ช้าง	 ม้า	 โค	 กระบือ	 ฯลฯ	 หรือห้ามเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ�านวนที่
ก�าหนด	หรือให้เลี้ยงได้โดยต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพื่อการ
ป้องกันปัญหาด้านสุขลักษณะและไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	 
(ดูหน้า	56-57)
 6.	การก�าหนดเขตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	
เพื่อให้มีความเป็นระเบียบไม่เป็นปัญหาต่อชุมชน	(ดูหน้า	58-60)
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ใครเป็นผูม้อี�านาจหน้าทีใ่นการ
ดแูลและควบคมุตามกฎหมาย

การสาธารณสขุ

5

หน่วยงานและบุคคลที่มีอ�านาจในการดูแลตามกฎหมาย	ได้แก่
 1. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่
	 	 •	กรุงเทพมหานคร	(กทม.)
	 	 •	เมืองพัทยา
	 	 •	เทศบาล
	 	 •	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)
	 	 •	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)
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 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่น	ได้แก่

	 	 •	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 	 •	นายกเมืองพัทยา

	 	 •	นายกเทศมนตรี

	 	 •	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 	 •	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ได้แก่

	 	 •	ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมอนามัย

	 	 •		ผู้บริหาร	/	นายแพทย	์/	พยาบาลวิชาชีพ	/	และนัก

วิชาการของกรมควบคุมโรค

	 	 •		ผู้บริหาร	/	นักวชิาการ	/	และนติกิรของกรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ

	 	 •		นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	/	นายแพทย	์/	นิติกร	/	 

เภสชักร	/	นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน	/	เจ้าพนกังานสาธารณสขุ	/	 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	/	พยาบาลวิชาชีพ	/	พยาบาลเทคนิค	/ 

นักวิชาการของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 	 •	สาธารณสุขอ�าเภอ	/	นักวิชาการ	/	พยาบาลวิชาชีพ	/	

พยาบาลเทคนิค	/	หัวหน้าสถานีอนามัย

	 	 •	ผู้อ�านวยการส�านัก	/	กอง	/	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม	กรุงเทพมหานคร

	 	 •	 ผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เมืองพัทยา

	 	 •	ผู้อ�านวยการส�านัก	/	กอง	/	หัวหน้ากองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม	เทศบาล	

	 	 •	ผู้อ�านวยการกอง	 /	หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่ง

แวดล้อม	องค์การบริหารส่วนต�าบล
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	 	 •	 ข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือระดับปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายในหน่วยงานต่างๆ	 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า

พนักงานสาธารณสุขก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

ภายในก�าหนดเวลา	2	ป	ีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

“ ทั้งนี้นักวิชาการที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ต้องเป็นระดับช�านาญการขึ้นไป ”

 

 4. ผู ้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หมายถงึ	เจ้าหน้าทีข่องราชการส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น	ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานตาม	(2)	(3)	และ	

(4)	 มีอ�านาจหน้าที่ตามหัวข้อที่	 9	 (ดูหน้า	 28-30)	 และปกติต้อง 

มีบัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงานท่ีออกโดยอธิบดีกรมอนามัย	 หรือ	

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ซึ่งประชาชนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิขอดูบัตรนี้ได้

“ ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
เป็นคุณธรรมของเจ้าพนักงาน ”
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 บางครัง้เราเรยีกว่า	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”	เช่น	
กทม.	 เทศบาล	 อบต.	 ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าท่ีในการ
ดูแลเรื่องทะเบียนราษฎร์	 การรักษาความสะอาด	 เก็บกวาดขยะ
มูลฝอย	จัดท�าทางระบายน�า้	ทางเท้า	ถนน	ตรอก	ซอย	บริการ
สาธารณสุข	ฉีดพ่นยุง	ก�าจัดสุนัขจรจัด	จัดการศึกษาชั้นประถม
ศึกษา	ส่งเสริมอาชีพชุมชน	ฯลฯ	ซึ่งล้วนแต่เป็นบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นน้ัน	 ดังน้ัน	 การบริการเหล่านี้จะดีหรือ
ไม่จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น

ราชการส่วนท้องถิน่เกีย่วข้องกบั
ประชาชนในท้องถิน่อย่างไร ?

6
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	 เนื่องจากผู้บริหารของราชการส่วนท้องถิ่นมาจากการ
เลอืกตัง้ของประชาชนในท้องถิน่น้ัน	มวีาระในการบรหิารคราวละ	 
4	ปี	จงึเป็นเร่ืองปกตทิีป่ระชาชนในท้องถิน่จะพจิารณาว่าผูบ้รหิาร 
ของท้องถิน่ตนนัน้มคีวามสามารถและให้บรกิารดหีรอืไม่	หากเหน็
ว่าไม่ดี	 ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิที่จะไม่เลือกให้เป็นผู้บริหารในครั้ง
ต่อไปได้
	 นอกจากนี้	 สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการอนุมัติ
โครงการในการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	 (ซ่ึงเป็นภาษีของ
ประชาชน)	 ให้กับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการจัดบริการสาธารณะ 
ต่างๆ	รวมทั้งมีหน้าที่และอ�านาจในการตรวจสอบความโปร่งใสใน
การบรหิารของผูบ้ริหารด้วยนัน้	กล้็วนแต่ต้องมาจากการเลอืกตัง้
ของประชาชนเช่นเดียวกัน
	 ดังนั้น	 ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีบทบาทส�าคัญในการคัด
เลือกผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณธรรม	และความรับผิดชอบ
ที่ดีเข้าไปบริหาร	 เป็นปากเป็นเสียง	และปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชนได้

“ การบริหารจัดการของราชการส่วนท้องถิ่นใด
จะดีหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง

ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ”
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 “ข้อก�าหนดของท้องถิ่น” หรือที่เรียกว่า “ข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น” 
	 คือ 	 กฎหมายระดับท ้องถิ่ นที่ สภาท ้องถิ่ น 	 (สภา
กรุงเทพมหานคร	 สภาเทศบาล	 สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	
เป็นต้น)	เป็นผู้ออก	เช่น	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เทศบัญญัติ	
ข้อบัญญัติ	 อบต.	 โดยปกติจะมีผลบังคับต่อประชาชนในเขตท้อง
ถิน่นัน้	กล่าวคอื	ประชาชนต้องปฏบัิตติาม	หากฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติาม
ย่อมมีความผิดตามที่กฎหมายก�าหนด	เช่น	ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
เทศบญัญัต	ิเรือ่ง	การทิง้สิง่ปฏกิลูมลูฝอยในทีท่ีห้่ามทิง้	กจ็ะมโีทษ
ตามมาตรา	73	คือโทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท	เป็นต้น

ข้อก�าหนดของท้องถิน่คอือะไร 
มผีลอย่างไรต่อประชาชน

7
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ท�าไมต้องให้สภาท้องถิน่
ออกกฎหมายบงัคบัประชาชน

ในท้องถิน่ด้วย ?

8
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เหตุผลเพราะ

 1.	 บ้านเมืองเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ท่ีใช้

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารปกครองบ้านเมือง

 2.	 รัฐบาลได้กระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ปกครองตนเอง	

	 ซึง่ในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิน่	คงไม่อาจ

ให้ทุกคนมาบริหารเองได้	 จึงจ�าเป็นต้องเลือกตั้งผู้แทนของตนขึ้น

ไปบริหารจัดการแทน	(ตามที่ได้อธิบายแล้วในหัวข้อที	่4)	และด้วย

สภาท้องถิน่ประกอบด้วยผู้แทนท่ีประชาชนในท้องถิน่ทัง้หมดเลอืก

เข้ามา	จงึชอบท่ีมอี�านาจก�าหนดกฎกตกิาทีม่ผีลบงัคบัแก่ประชาชน

ในท้องถิน่นัน้ได้	ซ่ึงประชาชนในท้องถิน่ต้องให้ความเคารพและถอื

ปฏิบัติตาม

	 ขณะเดียวกัน	หากประชาชนในท้องถิ่นเห็นว่า	กฎ	กติกา 

ใดๆ	ไม่ถกูต้องชอบธรรม	ไม่มเีหตผุล	ไม่มปีระโยชน์	หรอืไม่มคีวาม

จ�าเป็นต้องม	ีประชาชนย่อมมสีทิธทิีจ่ะเสนอให้ผูแ้ทน	(สมาชกิสภา

ท้องถิน่)	ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรอืยกเลกิได้	หรอื

จะยื่นฟ้องศาลปกครองโดยตรงก็ได้
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เจ้าพนกังานท้องถิน่และเจ้าพนักงาน
สาธารณสขุมอี�านาจหน้าท่ีในการ

ดแูลเรือ่งต่างๆ ตามกฎหมาย
การสาธารณสขุอย่างไร ?

9

	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 และเจ้าพนักงานสาธารณสุข	 ถือว่า
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนนิการควบคมุดแูล
ตามกฎหมายสาธารณสุข	กล่าวคือ
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 มีอ�านาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระท�า 
ใดๆ	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสุขภาพ	และความเป็นอยูข่องชมุชน	ดงันี้
 1.	เสนอร่าง	“ข้อก�าหนดของท้องถิน่”	อนัเป็นกฎกตกิาที่
มผีลบงัคบัเป็นกฎหมายระดบัท้องถิน่	เช่น	เทศบญัญตั	ิข้อบญัญตัิ
อบต.	เป็นต้น	ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกติกานั้น



29คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
สาระน่ารู้ ส�าหรับประชาชน

 2.	พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการต่างๆ	 ของ
ประชาชน	 หากเห็นว่าการประกอบกิจการนั้นอาจก่อผลกระทบ
ต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีพ
ของประชาชน	ย่อมมีอ�านาจไม่อนุญาตได้	ในด้านกลับกันถ้าผู้ขอ
ประกอบการปฏิบัติถูกต้องก็มีหน้าที่ต้องอนุญาต
 3.	ตรวจตรา	 แนะน�าสถานประกอบการ	 กรณีที่มีการ
ปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามพระราชบัญญตั	ิกฎกระทรวง	หรอืข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น
 4. ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัตติามค�าแนะน�า	กม็อี�านาจออกค�าสัง่ให้
ปรับปรุงแก้ไข	หยุดกิจการ	พักใช้ใบอนุญาต	เพิกถอนใบอนุญาต
ได้แล้วแต่กรณี
 5.	เมื่อมีการกระท�าความผิดหรือฝ่าฝืนค�าสั่งก็มีอ�านาจ
เปรียบเทียบปรับได้
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
	 เจ้าพนักงานทั้ง	 2	 กลุ่มนี้	 มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระท�า 
ใดๆ	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสขุภาพ	และความเป็นอยูข่องชมุชน	โดย
 1.  ตรวจตราและแนะน�าสถานประกอบการให้ปฏบิตัใิห้ถกู
ต้องตามพระราชบัญญตั	ิกฎกระทรวง	หรอืข้อก�าหนดของท้องถิน่
 2. เมื่อแนะน�าแล้วไม่ปฏิบัติตาม	 มีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ออกค�าสั่งแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบ
กิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 3. เว้นแต่กรณีที่พบว่า	 การกระท�าท่ีไม่ถูกต้องนั้นเป็น
อนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพและจ�าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	(เท่านั้น)	ออกค�าสั่งเองได	้แต่ต้องแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย



30 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
สาระน่ารู้ ส�าหรับประชาชน

	 นอกจากนี	้เจ้าพนักงานท้ัง	3	กลุม่	ยงัมอี�านาจในการปฏบิตัิ
หน้าที่ที่ประชาชนเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ	คือ
 1.	ขอดูเอกสาร	ใบอนุญาต	หรือขอค�าชี้แจงจากผู้ประกอบ
การได้
 2. เข้าไปในอาคารหรอืสถานประกอบการเพือ่ตรวจตราได้
 3.	ให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้
 4.	ยดึหรืออายัดส่ิงของใดๆ	เพือ่เป็นหลกัฐานในการด�าเนนิ
คดีหรือเพื่อน�าไปท�าลายได้	(ถ้าเป็นวัตถุอันตราย)
 5.	เก็บสินค้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในปริมาณพอสมควร
โดยไม่ต้องชดใช้ราคาให้กับเจ้าของสินค้านั้นได้

“ อ�านาจของเจ้าพนักงานต้องท�าการตามกรอบ
แห่งกฎหมาย จะท�าการโดยอ�าเภอใจ
หรือนอกกรอบวัตถุประสงค์มิได้ ”
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 สิ่งที่ต้องเข้าใจเบื้องต้น คือ

 โดยปกตกิารออกค�าสัง่ของเจ้าพนกังานจะต้องมกีฎหมาย
รองรบัให้อ�านาจไว้เสมอ	หากค�าส่ังใดไม่มกีฎหมายรองรบัย่อมไม่มี
ผลทางกฎหมาย	ที่ว่ามีผลทางกฎหมายหมายความว่า	ผู้ที่ได้รับค�า
สัง่ทีอ่อกตามกฎหมายต้องปฏบัิตติาม	ถ้าไม่ปฏบิตัติามกจ็ะมคีวาม
ผิดและมีโทษได้	 โดยความผิดและโทษน้ันจะเป็นไปตามกฎหมาย
บัญญัติไว้เช่นกัน	

ประชาชนทีไ่ด้รบัค�าสัง่จาก
เจ้าพนกังานท้องถิน่

ควรต้องปฏบิตัอิย่างไร 
และมสิีทธอิย่างไรได้บ้าง ?
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	 ดังนั้น	ประชาชนผู้ได้รับค�าส่ังจึงต้องปฏิบัติและมีสิทธิดังนี้
 1.	มีสิทธิที่ได้รับค�าชี้แจงจากเจ้าพนักงาน	 ในประเด็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. มสิีทธิตรวจสอบว่า	ค�าส่ังนัน้เป็นไปตามกฎหมายทีก่ล่าว
อ้างไว้หรือไม่
 3. กรณท่ีีเห็นว่าค�าส่ังนัน้เป็นไปตามกฎหมาย	ผูไ้ด้รบัค�าสัง่
ต้องปฏิบัติตาม	 มิฉะนั้นจะมีความผิดและมีโทษได้	 และเมื่อแก้ไข
ปรับปรุงตามค�าส่ังแล้วย่อมไม่เป็นความผิด	 และควรแจ้งให้เจ้า
พนักงานที่ออกค�าสั่งทราบ
 4. กรณีที่เห็นว่าค�าสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มี
เหตุผลอันสมควร	ผู้ได้รับค�าสั่งย่อมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได	้ภายใน	30	วันนับแต่วัน
ที่ได้รับค�าสั่งนั้น
 5. เมื่อมีค�าวินิจฉัยหรือค�าตัดสินของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว	ผูไ้ด้รบัค�าส่ังยงัเหน็ว่าไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมอีกย่อมมีสิทธิฟ้องศาลปกครองต่อไปได้
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ราชการส่วนท้องถิน่จะควบคมุ
ดแูลเรือ่งการจดัการสิง่ปฏกิลู

และมลูฝอยตามกฎหมาย
การสาธารณสุขอย่างไร ?

11

 ราชการส่วนท้องถิ่น	 มีหน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นตน	 ดังนั้น	 อบต.	
หรือเทศบาล	จะปฏิเสธไม่ท�าการเก็บ	ขนหรือก�าจัด	สิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยไม่ได	้และอาจท�าได้ดังนี้
 1.	ด�าเนินการเก็บ	ขน	และก�าจัดเอง	โดยจัดให้มีรถขนขยะ
มูลฝอย	และให้บริการเอง	หรือ
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 2.	มอบให้ผู้อื่นด�าเนินการ	โดยการจ้างเอกชนท�าแทนตาม
สัญญาว่าจ้างหรือมอบให้หน่วยราชการอื่นหรือราชการส่วนท้อง
ถิ่นอื่นช่วยด�าเนินการให้ก็ได้	หรือ
 3.	อนุญาตให้เอกชนด�าเนินการโดยท�าเป็นธุรกิจ	 คือให้
เอกชนท�าเป็นการค้า	หมายความว่า	เอกชนที่ได้รับอนุญาตจะมา
ให้บริการแก่ประชาชนตามวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของ
ท้องถิ่น	เช่น	กิจการรถดูดส้วม	กิจการรับจ้างขนขยะจากโรงงาน
ไปก�าจัด	เป็นต้น
	 นอกจากน้ี	ราชการส่วนท้องถิน่ยงัมอี�านาจออกข้อก�าหนด 
ของท้องถิ่นก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
เช่น	ให้มถีงัขยะและห้องส้วมทีถ่กูสขุลกัษณะในแต่ละครวัเรอืนได้	
ก�าหนดห้ามมิให้มีการถ่ายเททิ้งซึ่งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่หรือทาง 
สาธารณะใดๆ	 ในเขตท้องถิ่น	 รวมทั้งการก�าจัดที่ถูกสุขลักษณะ
ด้วยก็ได้	 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดของท้องถิ่นนี้จะมีโทษปรับไม่เกิน	
5,000	บาท
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 ตามหลักกฎหมาย	 “การเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ของ
หน่วยงานราชการจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจไว้ จึง
จะเรยีกเกบ็ได้”	ส�าหรบักรณกีารให้บรกิารเกบ็	ขนสิง่ปฏกิลูหรอื	
มูลฝอยตามกฎหมายการสาธารณสุขมาตรา	 20(4)	 ให้อ�านาจ
แก่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ประชาชน
ต้องเสียได้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราใน 

กรณทีีร่าชการส่วนท้องถ่ินจดับรกิารเกบ็ขน
และก�าจดัมลูฝอย ประชาชนต้องเสีย

ค่าบรกิารหรอืไม่อย่างไร และพนักงาน
เกบ็ขยะจะเรยีกค่าบรกิารอกีได้หรอืไม่ ?
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กฎกระทรวง	 (ปัจจุบันก�าหนดอัตราเดือนละ	 40	 บาทต่อขยะ	
20	 ลิตร	 ในแต่ละวันหรือไม่เกิน	 250	 บาทต่อส่ิงปฏิกูลท่ีดูด
ไป	 1	 ลูกบาศก์เมตร	 (คิว)	 เป็นต้น)	 ดังนั้น	 ประชาชนจึงดูได้จาก
เทศบญัญัติของเทศบาล	หรือข้อบัญญตั	ิอบต.	หรอืข้อบญัญตัขิอง	
กทม.	แต่ค่าก�าจัดกฎหมายยังมิได้ให้อ�านาจในการจัดเก็บ
	 ส่วนกรณีที่พนักงานเก็บขยะเรียกเก็บเงินอีกนั้น	เป็นการ
เรียกเก็บที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เราจึงมีสิทธิที่จะไม่ให้ได	้และหาก
พนักงานนั้นกลั่นแกล้งไม่เก็บขยะให้	 ประชาชนย่อมมีสิทธิแจ้งแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบดูแลได้	อย่างไรก็ตาม	หากจะให้
เป็นสินน�้าใจก็เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให	้
	 แต่กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนท�าเป็น
ธุรกิจ	 กฎหมายการสาธารณสุขมาตรา	 20(5)	 ให้อ�านาจแก่ท้อง
ถิ่นในการก�าหนดอัตราค่าบริการของเอกชนได้	 ทั้งค่าเก็บขนและ
ค่าก�าจัด	 โดยมิต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง	 หมายความว่า	 เมื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนใดๆ	 ท�าการเก็บขนหรือ
ก�าจัดโดยเป็นธุรกิจในเขตท้องถิ่นนั้น	 จะต้องออกข้อก�าหนดของ
ท้องถิ่นก�าหนดอัตราค่าบริการท่ีเอกชนที่ได้รับอนุญาตจะเรียก
เก็บจากประชาชนเกินกว่านั้นไม่ได้	 (อัตราสูงสุด)	 ส่วนเอกชนจะ
เก็บเพียงใดก็เป็นการแข่งขันกัน	 ดังนั้น	 กรณีนี้ราชการส่วนท้อง
ถิ่นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า	 อัตราเท่าใดจึงจะไม่ท�าให้
ประชาชนเดือดร้อน	 (สูงเกินไป)	 และขณะเดียวกันเอกชนมีก�าไร
พอท�าธุรกิจอยู่ได้	 จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนมีสิทธิเสนอความเห็น
ต่อผู้แทน	(สมาชิกสภาท้องถิ่น)	ของตนเองได้ในการก�าหนดอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม
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 เรื่องการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย	 ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร	 ซึ่งจะพิจารณา
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร	ซึ่งช่างโยธาและวิศวกร
ต้องรับผิดชอบดูแล	 ส่วนในทางสาธารณสุขจะให้ความส�าคัญ
เกี่ยวกับความสะอาด	 ความเหมาะสมต่อการด�ารงชีพและความ
เป็นระเบียบ	 กล่าวคืออาคารต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
พาหะน�าโรค	 เช่น	 หน	ู แมลงวัน	 แมลงสาบ	 เป็นต้น	 มีแสงสว่าง
และการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	ไม่แออดัจนเกนิไป	(จงึก�าหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า	อาคารที่อยู่อาศัย	หอพัก	บ้าน 
ให้เช่า	อาคารโรงงาน	รวมทัง้ทีพ่กัคนงานก่อสร้างต้องมคีนอยูไ่ม่เกนิ	 
1	คนต่อพื้นที่	3	ตารางเมตร	แต่ถ้ามีคนอยู่เกินกว่า	1	คน	จะถือว่า
มีคนอยู่มากเกินไปต้องปรับปรุงแก้ไข)	 หรือต้องจัดข้าวของสินค้า
ในอาคารในลักษณะที่เป็นระเบียบ	ไม่เป็นอันตรายและตัวอาคาร
ต้องไม่แตกร้าวจนอาจพังหรือร่วงหล่นจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้
อยู่อาศัยในอาคารนั้นได้

ราชการส่วนท้องถิน่จะดแูล
เรือ่งสุขลกัษณะของอาคาร
ทีอ่ยูอ่าศยัตามกฎหมายการ

สาธารณสุขอย่างไร ?
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	 เหล่านี้คือประเด็นด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สามารถควบคุมดูแล	หากพบว่าอาคารใดไม่ถูกสุขลักษณะ	ก็อาจ
ออกค�าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นปรับปรุงแก้ไขได้	
หากไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง	อาจมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	เดือน	หรือปรับ
ไม่เกนิ	2,000	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ	ส่วนกรณีทีป่ล่อยให้มคีนอยู่
มากเกินไป	จะมีโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท	และปรับอีกไม่เกินวัน
ละ	500	บาท	ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
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ราชการส่วนท้องถิน่จะควบคมุ
ดแูลกจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร 
เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคตาม

กฎหมายการสาธารณสขุอย่างไร ?
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 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารที่กฎหมายการสาธารณสุข 
จะควบคุมดูแลได้แก่
 1. ตลาดสด
 2. สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	เช่น	ร้านขายข้าวแกง	ก๋วยเตีย๋ว	
ขนมจีน	 อาหารตามสั่ง	 สวนอาหาร	 ภัตตาคาร	 รวมทั้งร้านขาย
เครื่องดื่ม
 3.	สถานท่ีสะสมอาหาร	 เช่น	 ร้านขายของช�า	 มินิมาร์ท	
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 โดยมีข้อก�าหนดดังนี้
 1.	ก�าหนดให้ผูป้ระสงค์ทีจ่ะประกอบกจิการตลาดสด	และ
สถานทีจ่�าหน่ายหรอืสะสมอาหารทีม่ขีนาดเกนิกว่า	200	ตารางเมตร	
ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 2.	ส�าหรับสถานท่ีจ�าหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีขนาด
ไม่เกิน	 200	 ตารางเมตร	 ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
เมื่อได้แจ้งแล้วก็สามารถประกอบการได้เลย
 3.	ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง	ต้องปฏบิตัิ
ให้ถกูหลกัสขุาภบิาลอาหารท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิน่ซึง่
ได้แก่	การดแูลสถานที	่เช่น	ห้องครัว	ทีร่บัประทานอาหาร	ห้องน�า้	
ห้องส้วมให้สะอาด	 ดูแลสุขลักษณะในการเก็บ	 ปรุง	 ประกอบ	
ท�าการเก็บสะสม	วางจ�าหน่ายอาหาร	สุขลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้ปรุง	 ประกอบและผู้เสิร์ฟอาหารท่ีต้องไม่เป็นพาหะของโรค	
ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัย	 รวมทั้งการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย	 ดูแลทางระบายน�้า	 ซ่ึงบางกรณีอาจต้องมีบ่อดักไขมัน	
เป็นต้น
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 กรณท่ีีกฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนญุาตต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการนั้น	 แสดงว่าสภาท้องถิ่นพิจารณา
แล้วเห็นว่า	กิจการนั้นๆ	อาจก่อผลกระทบต่อสาธารณชนได	้เช่น	
กรณีของตลาดสด	 สถานท่ีจ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร	 ถือเป็น
แหล่งบรโิภคท่ีส�าคญัของประชาชน	หากมกีารประกอบการทีไ่ม่ถกู 
สขุลกัษณะย่อมอาจมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดิน
อาหารได้ง่าย	จงึจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุ	โดยการขออนญุาตก่อน
ประกอบกิจการ	 ถ้าอนุญาตจึงประกอบการได้	 แต่ถ้าไม่อนุญาต	
ก็ไม่มีสิทธิประกอบการ	 และใบอนุญาตมีอายุ	 1	 ปี	 ซึ่งต้องมีการ
ต่ออายุทุกปี

กรณผู้ีประกอบการขออนญุาตหรอืแจ้ง 
เจ้าพนกังานท้องถิน่จะไม่อนุญาต
หรอืไม่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้ง

ได้หรอืไม่ และต้องเสยี
ค่าธรรมเนยีมหรือไม่ ?
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	 ส่วนกรณทีีต้่องแจ้งนัน้	เป็นการจดทะเบียนกบัเจ้าพนกังาน
เท่านั้น	เมื่อแจ้งแล้วจะได้รับใบรับแจ้งซึ่งกลับไปประกอบกิจการ
ได้เลยโดยไม่ต้องรอหนงัสอืรบัรองการแจ้ง	ตามกฎหมายเจ้าพนกังาน	 
ต้องออกให้ภายใน	 7	 วนันับแต่วนัทีแ่จ้ง	 เว้นแต่กรณทีีค่�าขอนัน้ม	ี 
หลกัฐานไม่ครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิน่	และ 
หนงัสอืรบัรองการแจ้งนีไ้ม่มอีายจุงึประกอบกจิการนัน้ได้ตลอดไป 
กรณีที่โอนให้ผู้อื่นจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
	 ส�าหรับเหตุผลที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมน้ัน	 เพราะการประกอบกิจการใดๆ	 
ที่เป็นการค้า	 (แสวงหาก�าไร)	 และการประกอบกิจการนั้นอาจมี
ผลกระทบหรือต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 พึงจะต้อง
แบ่งส่วนก�าไรจ�านวนหนึ่งให้แก่สาธารณะ	 ซึ่งก็คือค่าธรรมเนียม
ที่ต้องเสียให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
	 ซึ่งกฎหมายสาธารณสุขได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 65	 ให้
ต้องเสียตามอัตราและในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของ 
ท้องถิ่น	อาทิเช่น
 1.	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการตลาดสด	 1,500	 บาท
ต่อปี
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 2.	ค่าธรรมเนียมหนงัสือรบัรองการแจ้งกจิการร้านอาหาร

ขนาด อัตรา/ต่อปี

ขนาดไม่เกิน	50	ตารางเมตร 500	บาทต่อปี

ขนาดมากกว่า	50-100	ตารางเมตร 800	บาทต่อปี

ขนาดมากกว่า	100-200	ตารางเมตร 1,000	บาทต่อปี
 
 เนื่องจากหนังสือรับรองการแจ้งนั้นส�าหรับกิจการร้าน
อาหารทีไ่ม่เกนิ	200	ตารางเมตร	ไม่มีการต่ออาย	ุดังนัน้	ผูป้ระกอบ
กจิการทีป่ระสงค์จะเลกิกจิการ	ต้องแจ้งเจ้าพนกังานด้วย	มฉิะนัน้
จะกลายเป็นว่าผู้ประกอบการค้างค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วน
ท้องถิ่นได้
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กรณทีีป่ระชาชนไปใช้บริการ
จากร้านอาหาร หรือตลาดสด 

แล้วพบเหน็ว่าการประกอบกจิการ
ทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ สกปรก หรือมี

ความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิการปนเป้ือน
ของสิง่สกปรกหรอืเชือ้โรคในอาหาร 
ประชาชนจะสามารถด�าเนินการ

อย่างไร ? เพ่ือรกัษาสทิธิ
ในฐานะผูบ้ริโภค
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 โดยปกติแล้ว	 ประชาชนมีสิทธิที่จะไม่เลือกซื้อหรือใช้
บริการจากร้านอาหารหรือตลาดสดแห่งนั้นได้อยู่แล้ว	แต่อย่างไร
ก็ตามเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนส่วนอื่นด้วย	 และเพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 จึงอาจร้อง
เรียนไปยังราชการส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาล	 องค์การบริหารส่วน
ต�าบล	 กรุงเทพมหานคร	 หรือเมืองพัทยา)	 ท่ีดูแลเขตพื้นท่ีท่ีร้าน
อาหารหรือตลาดสดนั้นตั้งอยู่ได้	 ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ส่งเจ้าพนักงานไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการนั้น	 
	 หากพบว่ามกีารปฏบิตัทิีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะตามทีก่�าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น	 เจ้าพนักงานก็จะแนะน�าให้มีการปรับปรุง
แก้ไข	 หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถ
ด�าเนินการปรับได้ตามกฎหมาย	 (ในความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ
บัญญัติของท้องถิ่น)	 และอาจจะออกค�าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม
เตมิได้อกีตามมาตรา	45	ซ่ึงหากคราวนีไ้ม่ปฏบิตัติามค�าสัง่โดยไม่มี
เหตุผล	ก็จะมีโทษความผิดมากขึ้น	คือ	โทษจ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน
หรอืปรบัไม่เกนิ	10,000	บาท	หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั	และปรบัอกีไม่เกนิ	
5,000	บาทต่อวัน	ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนค�าสั่งนั้น
 



46 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
สาระน่ารู้ ส�าหรับประชาชน

กรณ ีนาย ก. จดัให้มกีารค้าขายสนิค้า
อาหารและสนิค้าประเภทอ่ืนๆ ด้วย
แบบตลาดนดั หรอืเปิดท้ายขายของ 

โดยเกบ็ค่าเช่าในทีข่องตนเอง 
จะถกูควบคมุตามกฎหมาย
การสาธารณสขุหรือไม่ ?
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 กรณีการจัดให้มีการค้าในลักษณะดังกล่าวข้างต้นถือว่า
เป็น	 “ตลาด”	 ตามกฎหมายการสาธารณสุข	 คือ	 สถานที่หรือ
บริเวณที่จัดไว้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือการค้าขายสินค้าประเภทอาหาร 
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะมีสินค้าอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	 จะเป็นการ
ขายของเป็นการประจ�าหรือเป็นคร้ังคราว	หรอืตามวนัก�าหนด	ซึง่
กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
ด�าเนินการ	 ท้ังนี้	 เพราะสถานท่ีท่ีจัดไว้เพื่อการชุมนุมจ�าหน่าย
สินค้าอาหารจ�านวนมากๆ	 ทั้งอาหารดิบ	 อาหารสด	 อาหารแห้ง	
อาหารปรงุส�าเรจ็	จะท�าให้มีความเส่ียงในเรือ่งความสะอาด	การปน
เป้ือนสิง่สกปรกหรอืเช้ือโรคมาก	เศษอาหาร	ขยะกม็าก	จ�าเป็นต้อง
มีระบบการสุขาบาลที่ดี	และมีการวางจ�าหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ
 
	 ดังนั้น	นาย	ก.	ที่ด�าเนินการจัดตลาดนัด	หรือเปิดท้ายขาย
ของในที่ของตน	 จึงต้องย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นของเขตนั้นก่อนและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบัญญตัขิองท้องถิน่นัน้ด้วย	เว้นแต่จะเป็นการ
ขายสนิค้าอย่างอืน่ท่ีไม่ใช่อาหารเลยในทีข่องตนเอง	จงึจะไม่ต้องขอ
อนุญาตก่อนประกอบการ
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 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 หมายถึง	 กิจการที่มี
กระบวนการหรือข้ันตอนการผลิต	 หรือการบริการที่อาจก่อให้
เกิดของเสียหรือส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติ
งาน	 (คนงาน)	 ในสถานประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่
ข้างเคียงได	้ซึ่งตามกฎหมายการสาธารณสุขมาตรา	31	ได้ก�าหนด
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศก�าหนด	 
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่	 141	 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
เรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	 2558	 เช่น	 กิจการ
เลี้ยงสัตว์	 ผลิตอาหาร	 หรือเครื่องดื่ม	 ผลิตชุบโลหะ	 เชื่อมโลหะ	 
ซ่อมเครื่องยนต์	 โรงเล่ือยไม้	 โรงสีข้าว	 (ขัด	 กะเทาะ	 บดเมล็ด
พืช)	 โรงทอผ้า	 (แพร	 ไหม)	 โรงโม่หิน	 ผลิตซีเมนต์ปูนชนิดต่างๆ	 
ผลิตน�้ามันปิโตรเลียม	หรือผลิตภัณฑ์กรด	ด่าง	สารเคมี	รวมทั้ง
สถานบริการอาบอบนวด	 แต่งผม	 คาราโอเกะ	 โรงมหรสพอื่นๆ	
เป็นต้น

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
คอืกจิการประเภทใด ?
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  เ ม่ือมีประกาศกระทรวงก�าหนดประเภทของกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว	 กฎหมายการสาธารณสุขมาตรา	
32	 ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก�าหนดประเภทกิจการท่ี
ประสงค์จะควบคมุในเขตท้องถิน่ของตนได้โดยการออกข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น	 พร้อมกันนั้นอาจก�าหนดหลักเกณฑ์	 มาตรฐานด้าน
สุขลักษณะที่ผู้ด�าเนินกิจการนั้นต้องปฏิบัติได้ด้วย

ราชการส่วนท้องถิน่จะควบคุมดูแล
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

อย่างไร ?
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	 ดังนั้น	 ประชาชนจึงต้องดูท่ีข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 และ
เมื่อกิจการใดถูกก�าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้อง
ถิ่นนั้นแล้ว	 จะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการนั้นที่ท�าเป็นการค้าต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ	 เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในข้อ
ก�าหนดของท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ	 และต้องด�าเนินกิจการ
ให้ถูกสุขลักษณะตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นด้วย	 หากฝ่าฝืนไม่มี 
ใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตาม	 ก็จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 6	 เดือน	 
หรือปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับตามมาตรา	 71	
และมาตรา	73
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เหตรุ�าคาญหมายถึงอย่างไร ? 
กรณทีีส่ถานประกอบกจิการ

ก่อเหตรุ�าคาญ ประชาชนจะร้องเรียน
ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินด�าเนินการ

อย่างไรได้บ้าง ?

20
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 ตามกฎหมายการสาธารณสุข	 ก�าหนดว่า	 “การกระท�า
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น (เหม็น) แสง เสียง รังสี ความร้อน สิ่ง
มีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่น
ใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือว่า
เป็นเหตุร�าคาญ”
 
	 ดังนั้น	 เหตุร�าคาญตามกฎหมายการสาธารณสุข	 จึงต้อง
มีสภาพที่อาจมีผลให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 
เช่น	 เสียงดังจนอาจท�าให้หูเส่ือม	 หรือดังรบกวนจนนอนไม่
หลับ	 หรือมีกลิ่นเหม็น	 หรือมีฝุ่นละอองมากจนหายใจไม่สะดวก	 
ผงฝุน่อาจเข้าตา	หรอืไม่อาจด�ารงชีวติได้โดยปกตสิขุ	หรอืเป็นแหล่ง 
เพาะพันธุ์ของสัตว์และพาหะน�าโรค	 เป็นต้น	 ซึ่งมิใช่เป็นการ
ร�าคาญธรรมดา	และไม่จ�ากดัเฉพาะสถานประกอบกจิการเท่านัน้	 
การกระท�าอย่างอื่นก็เป็นเหตุร�าคาญได้
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 กรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้น ประชาชนผู ้เดือนร้อน
ย่อมมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได	้
ซึ่งเจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง	ถ้าไม่เป็นเหตุ
ร�าคาญ	กใ็ห้แจ้งผู้ร้องทราบ	แต่ถ้าเป็นเหตรุ�าคาญจรงิ	เจ้าพนกังาน
จะแนะน�าให้ปรับปรุงแก้ไขก่อน	 ถ้าไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นก็จะออกค�าสั่งและให้เวลาในการปรับปรุง	 ถ้าผู้ก่อเหตุยัง
ไม่แก้ไขตามเวลาที่ก�าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น	 สามารถด�าเนินการเปรียบเทียบปรับได้เลย	 ถ้าไม่ยอม
ให้ปรับก็แจ้งความต่อเจ้าพนักงานต�ารวจเพื่อด�าเนินคดีทางศาล 
ต่อไป

	 ส�าหรับผูร้้องเรียนเหตรุ�าคาญเพราะเหตไุม่ชอบกนัหรอืขดั
แย้งกัน	โดยข้อเท็จจริงมิได้เป็นเหตุร�าคาญ	อาจเข้าข่ายมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานได้
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กรณทีีน่าย ก. ประกอบกจิการ
เลีย้งสกุรอยูใ่นทีต่นมาแล้ว
กว่า 10 ปี อยูห่่างไกลชุมชน 

แต่ต่อมามคีนจ�านวนมากมาสร้าง
บ้านอยูใ่กล้ๆ แล้วจะมาร้องเรียน

เหตรุ�าคาญได้หรือไม่ ?

21
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 โดยหลักการแล้ว	บุคคลทุกคนย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะ
ด�าเนนิกจิกรรมใดๆ	กไ็ด้ในสถานท่ีท่ีเป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง	ทัง้นี้
จะต้องไม่เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	 หรือไม่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้อื่น

	 นาย	ก.	และบุคคลที่สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆ	ต่างก็มีสิทธิอย่าง
เดียวกัน
	 การประกอบกิจการการเล้ียงสุกรของนาย	 ก.	 ไม่ว่าจะ
ประกอบการมาแล้วกี่ปีก็ตาม	 ย่อมไม่มีสิทธิที่ไปละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงได้	 ซึ่งการก่อ “เหตุร�าคาญ”	 หมายถึง	 การ 
กระท�าใดๆ	ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น	เขม่า	เถ้า	ฝุ่นละออง	เสียง	แสง	
รังสี	ความร้อน	ความสั่นสะเทือน	หรือมลพิษอื่นใด	ที่เป็นเหตุให้
เสือ่มหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อืน่	ซึง่ถอืว่าเป็นการละเมดิ
สทิธขิองผูอ้ืน่	ดงัน้ัน	จึงข้ึนอยู่กบัว่าการประกอบการเลีย้งสกุรของ 
นาย	 ก.	 ได้ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือไม่?	 ถ้าผู้ใกล้เคียงเห็นว่า 
ก่อให้เกิด	 ก็ย่อมเป็นสิทธิท่ีจะร้องเรียนได้	 ทั้งนี้เป็นเรื่องที่เจ้า
พนกังานจะตรวจสอบว่าเป็น	“เหตรุ�าคาญ”	จรงิหรอืไม่?	ถ้าเป็น
ก็จะมีการด�าเนินการตามหัวข้อที่	20
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 โดยความมุ่งหมายของกฎหมาย	 ประสงค์ที่จะคุ้มครอง
ให้ประชาชนได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพ	
ไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพจากการเลี้ยงสัตว์	และเพื่อป้องกันโรค
ติดต่อที่เกิดจากสัตว์รวมทั้งป้องกันเหตุร�าคาญด้วย	 จึงให้อ�านาจ
แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นที่ก�าหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ

การก�าหนดเขตควบคมุการเล้ียงสตัว์
ของราชการส่วนท้องถิน่ มีผลต่อ

ประชาชนอย่างไร เพือ่ประโยชน์อะไร
เป็นการละเมดิสทิธิเสรีภาพ

ของประชาชนหรือไม่ ?

22
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 1.		เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด	 คือ	
เขตที่แม้ประชาชนจะมีที่เป็นของตนเองก็ไม่อาจเลี้ยงสัตว์ที่ถูก
ก�าหนดได้	 เช่น	ห้ามเลี้ยงหรือปล่อย	 โค	กระบือ	ม้า	 แพะ	 แกะ	
ในบริเวณรอบหนองบึงที่เป็นแหล่งน�้าอุปโภคของชุมชนเพราะจะ
ท�าให้แหล่งน�้าสกปรก	เป็นต้น
 2. เขตให้เลีย้งสตัว์บางชนดิไม่เกนิจ�านวนทีก่�าหนด	เช่น	ใน
เขตชมุชนอาคารพาณชิย์ท่ีมผีูอ้าศยัอยู่อย่างหนาแน่น	ไม่สมควรให้
มีสุนัขจ�านวนเกินกว่า	2	ตัวต่ออาคาร	1	คูหา	เพื่อป้องกันมิให้ก่อ
เหตุร�าคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง	เป็นต้น
 3.	เขตให้เล้ียงได้โดยมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึง่	เช่น	การ
เลี้ยงสัตว์ประเภทสุกรตั้งแต่	20	ตัวขึ้นไปต้องอยู่ห่างจากชุมชนไม่
น้อยกว่า	100	เมตร	หรือมีแนวพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า	50	เมตรจาก
โรงเลี้ยง	หรือต้องมีระบบบ�าบัดของเสีย	เป็นต้น	

	 เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อก�าหนดของท้องถิ่น
แล้วก็จะมีผลบังคับต่อประชาชนในเขตพื้นที่นั้น	ให้ต้องปฏิบัติตาม	
หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน	5,000	บาท

	 ทั้งนี้	 การก�าหนดเขตควบคุมดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลตาม
ข้อเท็จจริงข้างต้น	 หากไม่มีเหตุผลประชาชนย่อมมีสิทธิฟ้องศาล
ปกครองให้เพิกถอนข้อก�าหนดของท้องถิ่นนั้นได้
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 ปกติทางเท้า	 ริมบาทวิถี	 ถนน	 ถือว่าเป็นที่หรือทาง
สาธารณะ	 ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีจะต้อง
ดูแลปกปักรักษา	เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม	บุคคล
โดยทัว่ไปจงึไม่มสิีทธทิีจ่ะใช้ทีห่รือทางสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของ
ตนเองโดยพลการได้	ดังนั้น	ผู้ใดที่จะจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะใดๆ	ในเขตท้องถิ่น	จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนจึงจะจ�าหน่ายได้	 นอกจากนี้	 ถ้าเป็นการจ�าหน่าย
อาหารหรอืเครือ่งดืม่	ยังต้องปฏบิตัใิห้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตาม
ข้อก�าหนดของท้องถิ่นด้วย

การวางขายสนิค้าตามทางเท้า
รมิบาทวถิ ีหรอืถนน กระท�าได้หรือไม่ ? 

ใครเป็นผูม้หีน้าท่ีดูแล

23
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การก�าหนดเขตควบคมุการจ�าหน่าย
สนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ

ราชการส่วนท้องถิน่
มอี�านาจในการจดัการอย่างไร ?

24

 เนื่องจากการดูแลที่หรือทางสาธารณะเป็นหน้าท่ีของ 
เจ้าพนกังานท้องถิน่	กฎหมายจึงก�าหนดให้เจ้าพนกังานท้องถิน่โดย
ความเห็นชอบของพนักงานจราจรมีอ�านาจออกประกาศของท้อง
ถิ่นก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ได้	4	ลักษณะ	คือ
 1. เขตห้ามซื้อห้ามขายโดยเด็ดขาด	 ใครซ้ือใครขายจะมี
ความผิด
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 2. เขตห้ามขายสินค้าบางชนิด	เช่น	ห้ามขายอาหารในที่
สาธารณะที่มีฝุ่นละอองมาก	เป็นต้น
 3. เขตห้ามขายในเวลาที่ก�าหนด	เพราะมีปัญหาต่อการ
สัญจรของชุมชน
 4. เขตให้ขายได้โดยมเีงือ่นไข หมายถงึ	การขายในบรเิวณ
นั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	 เช่น	ขายได้แต่ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง
หรือห้ามขายเนื้อปิ้งย่างที่ก่อให้เกิดควันมาก	เป็นต้น	
	 ซึ่งประกาศนี้จะต้องปิด	 ณ	 ที่ท�าการของราชการส่วน 
ท้องถิ่น	 และปิดป้ายห้ามตรงบริเวณดังกล่าวด้วย	 โดยต้องให้
เวลาไม่น้อยกว่า	15	วันในการบังคับ	ดังนั้น	ผู้ที่จะจ�าหน่ายสินค้า 
ในทีห่รอืสาธารณะแม้จะมใีบอนุญาตยังต้องไม่ละเมดิเขตห้ามข้าง
ต้นด้วย
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ประชาชนโดยทัว่ไปมีสทิธิหน้าท่ี
อย่างไรบ้างตามกฎหมาย

การสาธารณสขุ และจะมีสทิธิ
ฟ้องศาลปกครองหรอืไม่ อย่างไร ?

25

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 ได้
ก�าหนดให้สิทธิและหน้าที่ส�าหรับประชาชนไว้ในหลายเรื่อง	ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้		
 หน้าที่ของประชาชน	มีดังนี้
 1. ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีปรากฏในข้อก�าหนดของ 
ท้องถิ่น
 2. ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 กรณีที่จะ
ประกอบกจิการรบัจ้างเกบ็	ขนหรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูมลูฝอย	ตลาดสด	
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะ	 สถานท่ีจ�าหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีขนาดเกิน	
200	ตารางเมตร
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 3.	 ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 กรณีที่จะประกอบการ 

สถานที่จ�าหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน	 200 

ตารางเมตร

 4. ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	 หนังสือรับรองการ

แจ้ง	 และการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	 ตามอัตราและระยะ

เวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 5.	เมื่อได้รับค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ต้องปฏิบัติตาม

 สิทธิของประชาชน มีดังนี้

	 	 •	มีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	กรณีที่ได้รับ

ความเดอืดร้อนร�าคาญจากการกระท�าของผูใ้ดหรอืสถานประกอบ

การใดๆ	ซึ่งเจ้าพนักงานฯ	มีหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบ	หากพบ

ว่าเป็นเหตุร�าคาญต้องออกค�าสั่งระงับเหตุร�าคาญนั้น

	 	 •	 มีสิทธิได้รับใบอนุญาตกรณีท่ีได้ย่ืนค�าขอใบอนุญาต

และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นแล้ว	

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ออกใบอนุญาต

	 	 •	กรณีที่ยื่นขอใบอนุญาต	มีสิทธิได้รับทราบผลภายใน	

30	 วัน	 หากเจ้าพนักงานจะขยายเวลาต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบเป็น

หนังสือ	และขยายได้เพียง	15	วัน	ไม่เกิน	2	ครั้ง	และกรณีที่จะมี

ค�าสั่งไม่อนุญาต	 เจ้าพนักงานต้องชี้แจงและระบุเหตุผลประกอบ

ด้วย

	 	 •	 มีสิทธิได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานทันทีที่ได้แจ้ง	

และจะได้หนังสือรับรองการแจ้งภายใน	 7	 วันนับแต่วันท่ีแจ้ง	

ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานในการแจ้งถูกต้องตามข้อก�าหนดของ 

ท้องถิ่นแล้ว
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	 •	มสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์ค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน	(กรณทีีเ่หน็ว่า

ค�าสัง่นัน้ไม่ตรงกบัท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	หรอืไม่มเีหตผุลตามข้อเทจ็

จรงิ)	ให้อุทธรณ์ไปยังรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุภายใน	

30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งนั้น

	 กรณทีีจ่ะฟ้องศาลปกครองได้นัน้	จะต้องเป็นกรณทีีไ่ด้มกีาร

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว	และเห็น

ว่าค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกต้อง

หรอืไม่เป็นธรรมต่อตวัเอง	กม็สีทิธทิีจ่ะฟ้องศาลปกครองได้ภายใน	 

90	วัน	นับแต่วันที่ได้รับผลค�าวินิจฉัยอุทธรณ์	หรือกรณีที่ไม่ได้ค�า

ตอบหรือค�าชี้แจงจากผู้พิจารณาอุทธรณ์ภายใน	90	วัน	นับแต่ได้

ยื่นอุทธรณ์ไปก็ได้

เอกสารอ้างอิง

	 เฉลิมชาติ	 แจ ่มจรรยา	 และคณะ,	 คู ่มือ	 (เล ่ม	 1)	 
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	ศนูย์บรหิารกฎหมาย
สาธารณสขุ	กรมอนามยั	,	โรงพมิพ์การรบัส่งสนิค้าและพสัดุภณัฑ์	
(ร.ส.พ.)	พิมพ์ครั้งที	่8,	2545
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ตอบข้อหารือ ปรึกษากฎหมายสาธารณสุข

ส่วนกลาง

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 0 2590 4175 โทรสาร 0 2591 8180
http://laws.anamai.moph.go.th
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
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ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน เบอร์โทรศพัท์ เบอร์โทรสาร เวบ็ไซต์

ศนูย์อนามัยที	่1
กรงุเทพฯ

0	2986	0884 0	2521	0226 http://hpc1.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่2
สระบรุี

0	3630	0830-32 0	3630	0829 http://hpc2.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่3
ชลบรุี

0	3814	8165-8 0	3814	8169 http://hpc3.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่4
ราชบรุี

0	3231	0368-70 0	3232	3311 http://hpc4.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่5
นครราชสมีา

0	4430	5131 0	4429	1506 http://hpc5.anamai.moph.go.th

ศนูย์อนามัยที	่6
ขอนแก่น

0	4323	5902-5 0	4324	3416 http://hpc6.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่7
อบุลราชธานี

0	4528	8586-8 0	4528	8580 http://hpc7.anamai.moph.go.th

ศนูย์อนามัยที	่8
นครสวรรค์

0	5625	5451 0	5625	5403 http://hpc8.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่9
พษิณโุลก

0	5529	9280-1 0	5529	9285 http://hpc9.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่10
เชยีงใหม่

0	5327	2740 0	5327	4014 http://hpc10.anamai.moph.go.th

ศูนย์อนามยัที	่11
นครศรธีรรมราช

0	7539	9460 0	7539	9124 http://hpc11.anamai.moph.go.th

ศนูย์อนามัยที	่12
ยะลา

0	7321	6776 0	7321	3747 http://hpc12.anamai.moph.go.th

•	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
•	ส�านักงานเทศบาลทุกแห่ง	หรือองค์การบริหารส่วนต�าบลทุกแห่ง



ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข






