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กรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง และหรือการบริหารมาโดย
ตลอด ความเปนมาของการปกครองและการบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร รวมถึงเหตุผล
ของการเปล่ียนแปลงและหรือการจัดตั้งองคกรในแตละรูปแบบ กอนที่จะเปน
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน สรุปไดตามลําดับดังนี้ 

1. การจัดรูปการปกครองแบบเวียง ตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรฯ ในปพ.ศ. 2325 
จนถึงตอนตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดดําเนินการปกครองแบบ
เดียวกับที่เปนอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือการปกครองแบบเวียง (หนวยหนึ่งของจตุสดมภ 
อันมีเวียง วัง คลัง นา) มีเสนาบดีกรมเวียงรับผิดชอบ 

2. การจัดรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในป พ.ศ. 2437 
 (รัชกาลท่ี 5) ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปกครองใหม โดยจัดการปกครอง

เปนรูปมณฑลใหมณฑลกรุงเทพขึ้นกับกระทรวงนครบาล มีเสนาบดีกระทรวงนครบาล
ปกครองบังคับบัญชา สวนมณฑลอื่นๆ ข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย ตอมาในป พ.ศ. 2465 
(รัชการที่ 6) ไดมีประกาศ รวมกระทรวงนครบาลเขากับกระทรวงมหาดไทย และใหสมุหพระ
นครบาลเปนหัวหนารับผิดชอบการดําเนินงานในกรุงเทพ เชนเดียวกับที่ใหสมุหเทศาภิบาล
เปนหัวหนารับผิดชอบการดําเนินงานในมณฑลอื่นๆ 

3. การจัดรูปการปกครองแบบจังหวัดและเทศบาล ภายหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง เมื่อป พ.ศ. 2475 ไดมีการตรากฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับรูปแบบการปกครอง
อยู 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติวาดวยราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 และ
พระราช บัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งทําใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ปกครองใหม โดยยุบมณฑลเทศาภิบาล และแบงสวนราชการออกเปนราชการบริหาร
สวนกลางราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น โดยผลแหงกฎหมาย
ทั้งสองฉบับนี้พระนคร และธนบุรีตางมีฐานะเปนจังหวัด แบงการปกครองออกเปนอําเภอ 
และตําบลเชนเดียวกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ และในสวนของราชการบริหารสวนทองถิ่น ก็มี
เทศบาลนคร กรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี มีองคการบริหารสวนจังหวัดและสุขาภิบาล
เชนเดียวกับการ บริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 

4. การจัดรูปการปกครองแบบนครหลวง เนื่องจากจังหวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรี มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางใกลชิดท้ังในดานประวัติศาสตรและการปกครองมา
ชานาน การประกอบอาชีพของประชาชนก็ดําเนินไปในลักษณะที่เปนจังหวัดเดียวกัน และ
การจัดหนวยราชการสําหรับรับใช ประชาชนก็ไดกระทําในรูปใหมีหนวยราชการรวมกัน เชน 
การศาล การรับจดทะเบียนกิจกรรม บางประเภท จึงสมควรรวมจังหวัดพระนคร และจังหวัด 
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การปกครอง 
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนเขตการปกครองพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนทบวงการเมือง 
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นนครหลวง มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการ
เลือกตั้ง และเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน อยูในตําแหนงตามวาระคราวละ 4 ป นับแต
วันเลือกตั้ง การดําเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ไดรับเลือกตั้งโดยตรงทํางานรวมดวย 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนปจจุบัน คือ หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร และ
ปลัดกรุงเทพมหานครคนปจจุบันคือ เจริญรัตน ชูติกาญจน 
 

 การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปจจุบัน  
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปจจุบัน  
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
- มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
- มีอาณาเขตทองที่เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,568 ตารางกิโลเมตร 
- แบงพื้นที่การบริหารออกเปนเขตและแขวง 
 
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  
สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป มีบทบาทหนาที่แยกจากกันชัดเจน 
- ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ฝายบริหาร ประกอบดวยผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 4 คน ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครบริหารราชการ 

- สภากรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และกํากับดูแลการ
บริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 
61 คน มีประธานสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการดําเนินกิจการของสภา  
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 
3. บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวด
เงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลท่ีใหแก
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร   ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ค. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ง. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 ตอบ ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับ
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
4. ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร   ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ค. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ง. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
“ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงรับ

ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
 
5. บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวด
คาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร หมายความถึงขอใด 
 ก. บุคลากรกรุงเทพมหานคร   ข. ลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร   ง. ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
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 ตอบ ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร  
 “บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและพนักงาน

กรุงเทพมหานคร 
“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมาย ความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานของ

กรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจาง จากเงินงบประมาณหมวดคาจางของกรุงเทพมหานครหรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุด หนุนของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนคาจางของลูกจางกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร 

“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
(1) สถานศึกษา 
(2) แหลงการเรียนรูตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
(3) สวนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกช่ือ
อยางอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาของ
กรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
 
6. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหา 
นคร 2554 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
7. คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหา นครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” มีอักษรยอวา
อยางไร 
 ก. ก.ก.      ข. กก. 
 ค ค.ก.ก.     ง. คกก. 
 ตอบ ก. ก.ก.  
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การสาธารณสุข  
 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิง
อื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภท สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ
หรอืปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ จําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย
ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น 
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติการ  
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล

สําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ   
(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงที่จะมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 

 คณะกรรมการสาธารณสุข 
 “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายก
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดลอม และ
การคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  
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ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

(3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวน
ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น 

(4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการ  
(5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ  
(6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ  
 

 การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปน

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้ 
(1) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
(2) กําหนดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ

สถานที่เอกชน 
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือ

ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือ
ลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
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หรือมูลฝอย ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการสวนทอง ถิ่นนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย
สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการข้ันสูงตามลักษณะ
การใหบริการท่ีผูรับใบอนุญาต จะพึงเรียกเก็บได 

(6) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  
 

 สุขลักษณะของอาคาร  
เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ ส่ิงหนึ่งส่ิงใด

ซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมี ลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่
อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบ ครอง
อาคารน้ันจัดการแกไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร  

เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม
ไวมากเกินสมควร หรือจัดส่ิงของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยู
อาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตอง
ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคาร
นั้น หรือใหจัดส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร  
 

เหตุรําคาญ  
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือ

ผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
(1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่

อื่นใดซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใด 
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กองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

 “สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
“ยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
“ภาษี” หมายความวา ภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและคาแสตมปยาสูบตาม

กฎหมายวาดวยยาสูบ 
“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความวา การใด ๆ ที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมให

บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และ
ส่ิงแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 

 การจัดต้ังกองทุน 
ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ” 
มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตาม

นโยบายสุขภาพแหงชาติ 
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ 

หรือสารหรือส่ิงอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
ทุกระดับ 

(3) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอื่นที่ทําลาย
สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมี
การประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ
องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่
เปนส่ือเพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลด
บริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอื่นที่ทําลายสุขภาพ  

 
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(1) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บ 
(2) เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนมา 
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมท้ังจากตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ

ดําเนินการ 
(6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน  
 
ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม

มาตรา 5 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(2) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(3) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(4) เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึงโทษภัย

ของการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ 
ตลอดจนเผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(5) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน  

เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน 
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การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม  
 

 “สิ่งแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน 

“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว 
พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารง
ชีพของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา 
อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนส่ิงแวดลอม 
“มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก 

ตะกอน หรือส่ิงตกคางจากส่ิงเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูใน
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง 
รังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอย
ออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความวา สภาวะท่ีส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงหรือปนเปอน
โดยมลพิษซึ่งทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ มลพิษในดิน 

“แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของ
มลพิษ 

“ของเสีย” หมายความวา ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร 
หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก 
ตะกอน หรือส่ิงตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 

“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 
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“อากาศเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กล่ินควัน กาซ 
เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูใน
บรรยากาศได 

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ 
และวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไม
วาจะเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ
ส่ิงแวดลอม 

“เหตุ รําคาญ” หมายความวา  เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“ยานพาหนะ” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวา

ดวยรถยนต เรือตามกฎหมายวาดวยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศ 

“ผูควบคุม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ 
วิเคราะห ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีข้ึนเพื่อการบําบัด น้ําเสีย กําจัดของเสีย หรือ
มลพิษอื่นใด ดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง 

“ผูรับจางใหบริการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตสงวนเพื่อการทองเท่ียว และเขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพ
ธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ 
บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปน
ความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวน
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บุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย 

(2) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความ
เสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมา
จากกิจการหรือโครงการใดท่ีริเริ่ม สนับสนุน หรือดําเนินการ โดยสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(3) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการ
กระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) การใหความรวมมือ และชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด 
 
 

 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* เปนรองประธานกรรมการคนที่
สอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง เปนกรรมการ ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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สรุปสาระสําคัญ แผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
และจากสถานการณปจจุบันที่ประเทศไทยประสบปญหามลพิษสิ่งแวดลอมหลายประการ อัน
เนื่องมาจากผลพวงของการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกินศักยภาพและ
ความสามารถรองรับของระบบนิเวศประกอบกับมีการขยายตัวของสังคมเมืองเพิ่มข้ึน 
ประชาชนไทยจึงตองอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเส่ียงตอสุขภาพและมีปญหาสุขภาพอัน
อาจเกิดจากส่ิงแวดลอม รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ มากข้ึน อัน
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

แผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 จัดทําข้ึน
เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมในชวงระยะ 5 ปขางหนา ที่
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดรวมกันดําเนินการ 
โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลการ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ โดยการรวมเปนคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ จัดเวที
แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิคสแลวนําผลความคิดเห็นมาวิเคราะห
และปรับปรุงแกไขรางแผนยุทธศาสตรฯ ใหมีความครบถวนสมบูรณและนําเสนอตอ
คณะกรรมการอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อใหความเห็นชอบ 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-
2559 เนนบูรณาการการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลอง
กับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ และหลักการสําคัญ ไดแก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการปองกันไวกอน หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม และกฎบัตรอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก เพื่อใหแผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบบันี้ สามารถแกไขปญหาและพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดจําแนกรายยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 
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มุงพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมของภาครัฐทุกระดับและ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับบริบท ปญหาและสถานการณ พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดลอม พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานขอมูลส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการ 
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการตางๆใหรองรับการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑการปฏิบัติในการบริหาร 

จัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมครอบคลุมทั้ง 7 ดาน 
2. มีระบบฐานขอมูล และสารสนเทศดานอนามัยส่ิงแวดลอม ที่มีความทันสมัยและ 

สามารถเขาถึงไดงายครอบคลุมทั้ง 7 ดาน 
3. มีระบบการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล และแจงเตือนสถานการณ 

ดานอนามัยส่ิงแวดลอมครอบคลุมทั้ง 7 ดาน 
4. รอยละ 80 ของหนวยงานเปาหมายมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ 

การดําเนินงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 การปองกันและลดความเสี่ยงจากปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการดําเนินงานโครงการปองกันและลดความเสี่ยงจากปญหาอนามัยส่ิงแวดลอมของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่สอดคลองกับสภาพปญหาและพื้นที่ ตลอดจนขอตกลง
ตามนัยแหงบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด 
1. อัตราการปลอยมลพิษทางอากาศในพื้นที่เส่ียงอยูในเกณฑมาตรฐาน (ฝุนละออง 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด เบนซีน และ 1, 3 บิวตาไดอีน) 
2. รอยละ 100 ของครัวเรือนเขาถึงน้ําบริโภคอุปโภค อยางเพียงพอ 
3. รอยละ 75 ของน้ําบริโภค ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานน้ําบริโภค กรมอนามัย 
4. รอยละ 85 ของสถานประกอบการอาหารไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
5. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 50 
6. รอยละ 80 ของหนวยงานเปาหมายที่มรีะบบประเมินความเสี่ยง และการสื่อสาร 

ความเสี่ยง ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีเปนพิษและสารอันตราย 
7. จํานวนหนวยงานเปาหมายที่ใชการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อการลดและ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
3. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และส่ิงที่มนุษย
ไดทําข้ึน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของ
มนุษยชาติ หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
 ตอบ ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 

“สิ่งแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู
รอบตัวมนุษยซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน 
 
4. ส่ิงตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
และส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
 ตอบ ก. สิ่งแวดลอม  

 “คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช 
และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพ
ของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ 
 
5. คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของส่ิงแวดลอม ซึ่งกําหนดเปน
เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
 ตอบ ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ 
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 
1. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข ฉบับที่ใชในปจจุบัน แกไขเพิ่มเติมถงึฉบับใด 

ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550   ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 
ตอบ ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

 
2.  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซ่ึงเปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงปฎิกูล     ข. มูลฝอย 
 ค. ของเสีย     ง. มลพิษ 
 ตอบ ก. สิ่งปฎิกูล  

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่ง
เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
 
3. ขอใดหมายความถึง “อาคาร” 
 ก. บาน     ข. แพ 
 ค. คลังสินคา     ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงที่

สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
 
4. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
5.ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางราย แรงตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมี การแกไขโดยเรงดวน ให
ผูใดมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ กับการกอใหเกิดหรืออาจเกิด
ความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทํา การใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายเชนวานั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. อธิบดีกรมอนามัย 
 ค. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ง. อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ตอบ ข. อธิบดีกรมอนามัย 
ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางราย แรงตอสภาวะ

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมี การแกไขโดยเรงดวน 
ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ กับการ
กอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทํา การใด ๆ เพื่อ
แกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
6.  “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 

ก. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ    
ข. อธิบดีกรมควบคุมโรค 
ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
ง. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
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สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการ
สาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรม
อนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  
 
7. “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ ข. สองป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

 
8. เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. สภาพความเจริญ     ข. จํานวนประชากร  
ค. ยานชุมชนของแตละทองถิ่น  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุมชนของแตละทองถิ่น 
 
9.เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ ภายในก่ีวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือ
ครบถวนตาม ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 
 ตอบ ค. สามสิบวัน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


