
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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บทน า 

1.หลักการและเหตุผล 

   กิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ  หมายความว่า   กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า ฯลฯ เป็นกิจการที่จะต้องมีการก ากับดูแลการประกอบกิจการ โดยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ 
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ มีการควบคุมปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบการ และการ
บริหารจัดการที่ดี ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  เหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายความว่า   เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

  (1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่
ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นหรือละอองสาร
เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   
   (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือใช้วิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   (3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษเป็นหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละออกสารเป็นพิษอย่างเพียงพอจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    
    (4) การกระท าใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   (5) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจานุเบกษา 

  ตลาด  หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็น
ที่ชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันก าหนด 

  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่ หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 



 
 

   ตลาด สถานที่จ าหน่าย หรือสะสมอาหาร เป็นสถานประกอบกิจการประเภทหนึ่ง ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ทั้งเขตเมือง และเขตชนบทมากมาย นับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน แต่โดยที่
สถานประกอบการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนได้โดยง่าย ทั้งนี้เพราะเป็นสถาน
ประกอบการ ที่น าเอาอาหารนานาชนิดมาจ าหน่าย แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะสถานที่จ าหน่าย และสะสม
อาหารที่มีขั้นตอน การท าการปรุง การประกอบอาหาร การวาง หรือเก็บเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ล้วนแต่
อาจท าให้อาหารที่ให้บริการประชาชน เกิดความสกปรก หรือปนเปื้อนเชื้อโรค พยาธิ หรือสารเคมีที่เป็นพิษ อัน
เนื่องมาจากความสกปรกของตัวอาหารดิบ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟไม่ถูกต้อง ความสกปรกของ
ภาชนะอุปกรณ์ น้ าใช้ รวมทั้งอาจเกิดจากความสกปรกของสถานที่ ห้องน้ าห้องส้วม เป็นต้น ซึ่งเมื่อประชาชน
รับประทานอาหารนั้นเข้าไป ย่อมก่อให้เกิดการเจ็บป่วย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพในทันที  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมี
การประเมนิผลการให้บริการสม่ าเสมอ ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอการบูรณาการเครื่องมือประเมินคุณธรรมการด าเนินงานและดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลคุระใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุระ มีขึ้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 
 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับบริการให้ทราบถึงหลักการ ขั้นตอน เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น และ
กระบวนการด าเนินงาน ในเรื่องต่างๆตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5. เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



 
 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

  3.1. กิจการท่ีเป็นอันตายต่อสุขภาพ ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการอนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ และระยะติดตามและประเมินผล 
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจารท่ีต้องมาขออนุญาต กา
รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือการแจ้งค าส่ังไม่อนุญาต การติดตามให้ย่ืนค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุและการ
ช าระค่าธรรมเนียม จนถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต 

  3.2. เหตุเดือดร้อนร าคาญ ครอบคลุมการด าเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า
พนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการปฏิบัติงานตามหมวด 5 เหตุร าคาญ มาตรา 27,26,25 และ 28 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตั้งแต่การก าหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะท างานหรือการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดการเหตุร าคาญ การรับเรื่องร้องเรียน การมอบหมายเจ้าหน้าท่ีพิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การเรียบเรียง วิเคราะห์ แปล
ผลและติดตามกรณีเหตุร าคาญ การออกค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญ การออกค าสั่งทาง
ปกครองและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูล การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเหตุร าคาญใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 

  3.3. ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ครอบคลุมการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง และ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ 
ระยะด าเนินการและระยะติดตามประเมินผล เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ การส ารวจเกี่ยวกับกิจการท่ีต้องยื่นขอตามพระราชบัญญัติเดียวกัน การตรวจเอกสาร การ
ออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต การแจ้งค าสั่งการแจ้งเป็นอันสิ้นผล การตรวจติดตามสุขลักษณะ
และการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาท่ีก าหนด จนถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือรับรอง
หรือใบอนุญาต 

 

 



 
 

บทท่ี 1 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ความหมายและการด าเนินงาน 

  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการย่อมหมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการ
ผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตท่ีก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งท่ีท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเดิน 
ทางเสียง แสง ความร้อน ความส่ันสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ 

  เมื่อพิจาณาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนด 
“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” โ ด ย ไ ด้ มี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราช
กิจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอนพิเศษ 165 ง ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558  จากนั้น  
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว และได้มีการประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 32 ง ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยจาก
ประกาศท้ังสอบฉบับจะครอบคลุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 141 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
13 กลุ่มประเภท ได้แก่ 

  1.กิจการเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ มี 2 กิจการ 

  2.กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์มี 7 กิจการ 

  3.กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 24 กิจการ 

  4.กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด มี 5 กิจการ 

  5.กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ 

  6.กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ 

  7.กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 9 กิจการ 

  8.กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ มี 8 กิจการ 



 
 

  9.กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ มี 21 กิจการ 

10.กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ มี 5 กิจการ 

11.กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน มี  12 กิจการ 

12.กิจการท่ีเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ มี  
17 รายการ 

13.กิจการอืน่ๆ มี   13 รายการ 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.ระยะเตรียมการ 
  1.1.ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นตนรับผิดชอบใน

การด าเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่องใบอนุญาต 

1.2.การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส ารวจและประเมินสภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น การคัดเลือกปัญหาท่ีจะแก้ไข การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเสนอให้ความ
เห็นชอบในการยกร่างขอบัญญัติท้องถิ่น การรับฟังความคิดเห็นหรือการประชาพิจารณ์ รวมท้ังการ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น การลงนามและการประกาศใช้บังคับ
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

 2.ระยะด าเนินการ  

   2.1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ 

  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดให้มีการ
ยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

    



 
 

2.2 ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 

  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการท่ีเข้าข่ายต้องมาขอใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบ
กิจการมาขอใบอนุญาตให้ครอบคลุมทุกกิจการ 

   2.3 รับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตท่ีผู้ประกอบการยื่น
ขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   2.4 ตรวจเอกสาร 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558) รวมถึงเอกสารประกอบท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสาหลักฐานทันที 

- หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนด
ในแบบบันทึกความบกพร่อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืนค าขอ เมื่อพ้นก าหนด
ระยะที่ให้แก้ไข 

2.5 ตรวจสุขลักษณะ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ท ารายงาน
และเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 



 
 

1.กรณีท่ีมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติใดๆ เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออก
ใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข” ได้ 

2.กรณีท่ีมีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีท าการตรวจสภาพมีค าแนะน าให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ค าแนะน าให้เสนอความเห็นว่า “ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว 

3.ระยะติดตามและประเมินผล 
3.1. การออกใบอนุญาต/แจ้งค าสั่งไม่อนญุาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- กรณีออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบโดยก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร (ท้ังนี้ ไม่ควรเกิน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้ง) 
- กรณีไม่ออกใบอนุญาต ก่อนท่ีจะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตนั้น เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีจะไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ขออนุญาตได้มีโอกาสโต้แย้ง คัดค้าน หรือชี้แจงแสดง
หลักฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ผู้ขออนุญาตไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็นแต่
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออก 
“ค าสั่งไม่อนุญาต” โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระบุการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 
3.2. ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระค่าธรรมเนียม 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจติดตามให้ผู้ประกอบกิจการ (กรณีรายเก่า) ให้มายื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุและช าระค่าธรรมเนียม เช่น หนังสือติดตาม เป็นต้น 

 



 
 

3.3. วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต 
วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาตในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จ านวนกิจการท่ี

ออกใบอนุญาต กิจการที่แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบกิจการ/
ผู้ถือใบอนุญาต) 

 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

 3.ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีจะใช้เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 4.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 5.หลักฐานท่ีแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 6.หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 

 7.หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณี เจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 8.ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 9.อื่นๆ  

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ก าหนด  

การตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน แก้ไข
หรือเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้จัดท าบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ภายนะยะเวลาที่ก าหนด 

 

การพิจารณา (ระยะเวลา 20 วัน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ  
1.กรณี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
2.กรณี ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต (ระยะเวลา 8 วัน) 

1.กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2.กรณีไม่อนุญาต แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 

 

ช าระค่าธรรมเนียม กรณี มีค าสั่งอนุญาต (ระยะเวลา 1 วัน) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในข้อบัญญัติต าบล) 



 
 

บทท่ี 2 เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ความหมายและการด าเนินงาน 

  แต่เดิมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2484 ได้ก าหนดลักษณะต่างๆ ที่ถือว่าเป็น
เหตุร าคาญ แต่มีเงื่อนไขจะต้องมีผู้ร้องเรียนก่อน จึงจะด าเนินการตามกฎหมายได้ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้บัญญัติเพ่ิมเติมในมาตรา 25 ว่า “ในกรณีที่มีเหตุที่ยังไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ต้องประสบเหตุนั้นๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ” แม้จะเป็นเหตุที่ยังไม่ก่อความ
เดือดร้อนเพียงแต่อาจก่อให้เกิดและยังไม่มีการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไป
ประสบเหตุซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 25 ก็สามารถด าเนินการตามกฎหมายได้ 

  ลักษณะที่มาตรา 25 ก าหนดว่าเป็นเหตุร าคาญนั้น ได้แก่ 

1.1. แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ใน
ท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้
มีกลิ่นเหม็นหรือละออกสารเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรคหรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1.2. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องขอ
อนุญาตตามหมวด 7 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่
ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามหมวด 6 หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหมวด 6 
หรือหมวด 7 ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 45 และมาตรา 59 สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยไม่ต้อง
รอให้เป็นเรื่องเหตุร าคาญ 

1.3. อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารพิษหรือมีแต่ไม่มี
การควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละออกสารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมอาคารที่พักอาศัย โรงงานและ
สถานประกอบการทุกประเภททั้งทีเป็นและไม่เป็นกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว 

1.4. การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของบุคคล 
กลุ่มบุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือโรงงานก็ตาม 

1.5. เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการเปิดช่องไว้
ของกฎหมาย กรณีที่ลักษณะของเหตุร าคาญ 4 ประการข้างต้น ยังไม่สามารถ



 
 

ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดได้ ก็อาจเสนอให้ออกเป็นประกาศกระทรวงเพ่ิมเติม โดย
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.ระยะเตรียมการ 

   1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเหตุร าคาญ มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดและแต่งตั้งให้มีคณะท างานจัดการปัญหาเหตุร าคาญหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านเหตุร าคาญของหน่วยงานท่ีจัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มี
ประสบการณ์ในการท างานหรือผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเหตุร าคาญหรือหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุร าคาญ หลักสูตรการจัดการและแก้ไขเหตุร าคาญ 
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้ง
คณะท างาน/คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุ
สัตว์จังหวัด และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาเหตุร าคาญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2.ระยะด าเนินการ 

   2.1. การรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จะต้องจัดให้มี “ระบบรับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของหน่วยงาน” ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหตุร าคาญสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆที่
เกิดข้ึน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลพ้ืนที่ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

   

 

 



 
 

   2.2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญผ่านช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาสั่งการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

    

2.3. ลงพื้นที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 

  โดยทั่วไปเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะเป็นผู้รับผิดชอบงานเหตุร าคาญ
ของหน่วยงาน เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญแล้ว จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน ประเด็นการร้องเรียน และข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน เป็นต้น เพ่ือให้
ได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือท าการตรวจวินิจฉัยเหตุร าคาญ หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่เกิดเหตุทั้งสถานที่ที่ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยใช้หลักทางวิชาการ เทคโนโลยี แล้วน าข้อมูลมาท าการ
เรียบเรียง วิเคราะห์และแปรผลเพ่ือหาข้อสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 

2.4. การเรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล และติดตาม 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น าข้อเท็จจริงต่างๆ และพยานหลักฐานทุกชนิดจากการลงพ้ืนที่  
ตรวจสอบทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุ เช่น สภาพปัญหา สภาพภูมิประเทศ สภาพทาง 
อุตุนิยมวิทยา สภาพ้ืนที่ข้างเคียง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดปัญหา และข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้ก่อเหตุ ผู้ร้องเรียน ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง เป็นต้น โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจวัด  
ทางสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรผลโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของ 
กฎหมาย โดยต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเหตุร้องเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุร าคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือไม่ อย่างไร 

  กรณีที่เหตุร้องเรียนไม่เป็นเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 ให้ท าการยุติเรื่อง โดยประสาน/แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบชื่อ  
นามสกุล หรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียนแน่ชัด ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุชน เป็นต้น  

  กรณีเหตุร้องเรียนเป็นเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ให้พิจารณาว่า แหลงที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการ 
อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร ดังนี้  

  กรณีที่ 1 เป็นเหตุร าคาญที่แหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญไม่ได้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพหรือกิจการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่พิจาณาออกค าแนะน าตามแบบตรวจ 
แนะน าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (นส.1) เพ่ือให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไข



 
 

ปัญหาเหตุร าคาญโดยให้ระบุสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ข้อแนะน าในการแก้ไข
พร้อมก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไข ให้ลงลายมือชื่อรับทราบ (ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ) มอบส่วนหนึ่งให้ผู้ถูก
ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน อีกส่วนหนึ่งน าไปสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 

  การติดตามตรวจสอบและการออกค าสั่งทางปกครอง เมื่อครบก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไข
ตามค าแนะน าฯ ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบ หากผู้ก่อเหตุไม่ด าเนินการแก้ไขเหตุร าคาญตามค าแนะน า 
ของเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการออกค าสั่ งทางปกครอง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 หรือ 28 แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง และสามารถแก้ไขและระงับ
ปัญหาเหตุร าคาญได้ ให้ท าการยุติเรื่องโดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครอง หรือปฏิบัติเพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน ท าให้ปัญหาเหตุร าคาญยังคงอยู่เช่นเดิม ให้พิจารณาส่งเรื่องเพ่ือ
เปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

  กรณีที่ 2 เป็นเหตุร าคาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการอ่ืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข และหากราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า กิจการฯดังกล่าวที่ก่อเหตุร าคาญนั้น ได้ รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 

- กรณีผู้ก่อเหตุ/สถานประกอบกิจการไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข ถือเป็นความผิดส าเร็จ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องด าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ/ประกอบกิจการ 

- กรณีผู้ก่อเหตุ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่  
ที่พิจารณาออกค าแนะน าตามแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 (นส.1) เพ่ือให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ โดยให้
ระบุสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ข้อแนะน าในการแก้ไข
พร้อมก าหนดเงื่อนเวลาในการแก้ไข ให้ลงลายมือชื่อให้ทราบ (ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ)  
มอบส่วนหนึ่งให้ผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน อีกส่วนหนึ่งน าไปสรุปรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 

3.ระยะติดตามและประเมินผล  

3.1. การจัดท าฐานข้อมูลเหตุร าคาญ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเหตุร าคาญของหน่วยงาน ต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเหตุร าคาญ
ของหน่วยงาน โดยการรวบรวมข้อมูลปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบแล้วน าข้อมูลมาจัดท าสถิติ
ปัญหาเหตุร าคาญ โดยต้องแยกรายละเอียดข้อมูลประเภทเหตุร าคาญ สภาพปัญหา แหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหา  
กลุ่มประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี รวมทั้งการจัดล าดับ
ประเภทเหตุร าคาญจากมากไปน้อย เพ่ือสามารถน าข้อมูลท าการวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการเฝ้าระวัง
ปัญหาเหตุร าคาญที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  



 
 

3.2. การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเหตุร าคาญ 

ปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่มักมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือกันของไตรภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่จ าเป็นต้องทราบสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเองก่อน โดยอาจมีการจัดล าดับ
ปัญหาก่อน แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ส าคัญ คือ การเฝ้าระวัง
ปัญหาเหตุร าคาญ การเฝ้าระวังจะท าให้ทราบว่าสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่มีมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้สามารถ
ก าหนดทิศทาง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อไป 

การควบคมุของราชการส่วนท้องถิ่น 

  1.กฎหมายได้รับรองอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 26 ในการออกค าสั่งเป็นหนังสือ
   1.1. ห้ามผู้หนึ่งผู้ ใดก่อเหตุร าคาญ รวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ทั้งในที่
สาธารณะหรือในที่เอกชน  
    1.2. ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า ราง
ระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่างๆในเขตของจนให้ปราศจากเหตุร าคาญ 

  2.ในกรณีที่ มี เหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 27   
ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้  
    2.1. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้นระงับ หรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร  
    2.2. ออกค าสั่งให้กระท าการเพ่ือป้องกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดย
ก าหนดวิธีการไว้ในค าสั่งระงับเหตุร าคาญก็ได้  
    2.3. ถ้าผู้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งและเหตุร าคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุนั้น และจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก
ก็ได้ โดยผู้ได้รับค าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

 3. ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน กฎหมาย ตามมาตรา 28 ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเช่นเดียวกับกรณี ข้อ 2 ทั้งข้อ 2.1. และข้อ 2.2.   
   3.1. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้นระงับ หรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร  
    3.2. ออกค าสั่งให้กระท าการเพ่ือป้องกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดย
ก าหนดวิธีการไว้ในค าสั่งระงับเหตุร าคาญก็ได้  
   3.3. ถ้าผู้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ก็เข้าระงับและจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือ
ป้องกันมิให้เดขึ้นอีกก็ได้ และถ้าการนั้นเกิดจากการกระท าหรือละลาย หรือการผ่อนผันของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย  
   3.4. กรณีที่เหตุร าคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้



 
 

ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ระงับเหตุ
ร าคาญนั้นแล้ว 

 4.ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจตามมาตรา 28/1 ประกาศก าหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
รวมทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดการระงับเหตุร าคาญ การจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกัน
มิให้มีเหตุร าคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต และหากเหตุร าคาญถูกระงับแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิก
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 

ข้อสังเกต 

- มาตรา 26 เป็นบทบัญญัติที่รับรองอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้สั่งให้บุคคล
ใดระงับเหตุร าคาญหรือดูแลปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางน้ าและอื่นๆ ในเขตของตนได้แตไ่ม่มี
สภาพบังคับโดยตรงเพราะไม่มีบทก าหนดโทษไว้ อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจ
ด าเนินการตามมาตรา 45 ได้ ฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

- กรณี เกิดเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ ต้องเป็นเหตุร าคาญท่ีอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสขุภาพ กฎหมายจึงจะให้อ านาจในการเข้าไประงับและจัดการตามความจ า
เป็นได้แต่กรณีเกิดในสถานท่ีเอกชน ไม่จ าเป็นต้องเป็นเหตุที่อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ก็มีอ านาจเข้าไประงับและจัดการสถานท่ีเอกชนได้ และถ้าอาจเกิดอันตรายร้างแรงต่อสุขภาพ 
กฎหมายยังให้อ านาจ สั่งห้ามใช้อาคาร/สถานท่ีได้ จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนผังการแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเร่ืองเหตุร าคาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

 

เหตรุ  าคาญ 

เกิดขึน้ในสถานท่ีเอกชน เกิดหรอือาจเกิดขึน้ในท่ี 

/ทางสาธารณะ 

สั่งใหบ้คุคลที่ก่อเหตรุะงบั/

ปอ้งกนั ภายในเวลาอนัสมควร 

สั่งใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง

สถานท่ี ระงบัแกไ้ขภายในเวลา

อนัสมควร 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มีอ านาจ 

ถา้ไมแ่กไ้ขและ 

อาจเป็นอนัตรายรา้ยแรง 

เขา้ไประงบั/จดัการไดโ้ดยบคุคล

ก่อเหตเุป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ย 

ถา้ไมแ่กไ้ข ถา้เป็นกรณีที่อาจ

เป็นอนัรายรา้ยแรง 

เขา้ไประงบั/จดัการไดโ้ดยบคุคล

ก่อเหตเุป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ย 

สั่งหา้มใช/้ยินยอมใหใ้ช ้

สถานท่ีนัน้จนกวา่แกไ้ขได ้

เมื่อเหตรุ  าคาญเกิดขึน้เป็นบรเิวณกวา้งจน

ก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพของสาธารณชน 

 1.ประกาศก าหนดพืน้ท่ีควบคมุเหตรุ  าคาญ  

 2.ประกาศการระงับเหตุร  าคาญตาม (1) และการจัดการเพื่อป้องกันมิใหเ้กิดเหตุร  าคาญในอนาคต   

 3.ประกาศยกเลกิพืน้ท่ีควบคมุเหตรุ  าคาญตาม (1) โดยไมช่กัชา้ ในกรณีที่เหตรุ  าคาญไดเ้กิดขึน้แลว้ 



 
 

บทท่ี 3 ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ความหมายและการด าเนินงาน 

  ตามบทบัญญัติในมาตรา 4 ได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 

1.ตลาด หมายถึง สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมชนเพื่อจ าหน่ายอาหาร
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของ
เสียง่าย ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้ง
คราวหรือตามวันท่ีก าหนด 

ดังนั้น ตลาดจึงเป็นสถานท่ีชุมนุมของผู้ค้าขาย ซึ่งจะต้องเป็นการจ าหน่ายอาหาร
ประเภทของสดของเสียหายเป็นส าคัญ กรณี ตลาดโบ๊เบ๊ท่ีขายเสื้อผ้าจึงไม่ใช่ตลาดในความหมายนี้ 
และจะเป็นตลาดประจ าหรือตลาดนัดเป็นครั้งคราวก็ได้ แต่ส าหรับซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือกลุ่มมินิมาร์ท
นั้นไม่ถือว่าเป็นตลาด เพราะโดยทั่วไปจะมีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจัดเป็น “สถานท่ี
สะสมอาหาร” 

2.สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภค
ทันที ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม 

ดังนั้น จึงกล่าวง่ายๆได้ว่า สถานท่ีจ าหน่ายอาหารก็คือ ร้านอาหารนั่นเอง ท่ีส าคัญคือ
ต้องเป็นร้านอาหารในท่ีเอกชนท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ และต้องมีบริเวณเตรียมปรุงประกอบ
อาหารซึ่งมีท่ีรับประทานหรือไม่ก็ได้ 

3.สถานท่ีสะสมอาหาร หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่น
ใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ หรือปรับปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

สถานท่ีสะสมอาหารก็คือร้านขายของช า ซึ่งต้องเป็นร้านขายของช าในท่ีเอกชนท่ีมิใช่
ท่ีหรือทางสาธารณะไม่ว่าจะขายอาหารประเภทใดก็ตาม ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ ปรุงอีกครั้ง 
ดังนั้น ประเภทซูปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท จึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

 

 

 



 
 

การควบคมุของราชการส่วนท้องถิ่น 

ตลาด 

  1.ตามมาตรา 34 กฎหมายก าหนดให้ผู้ท่ีต้องการจัดตั้งตลาดต้องขออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน รวมท้ังผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วจะเปลี่ยนแปลง ขายหรือลดสถานท่ีตลาด ก็ต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะด าเนินการได้ 

  เว้นแต่ เป็นการจัดตั้งตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรของรัฐท่ีจัดตั้งตามอ านาจหน้าท่ี ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะท่ีต้องปฏิบัติเป็นหนังสือก็ได้ 

  2.ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล
ได้ในเรื่องต่อไปนี้ (ตามมาตรา 35 ,มาตรา 37) 

   2.1. เรื่องเกี่ยวกับท่ีตั้ง เนื้อท่ี แผนผัง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
และสุขลักษณะ ซึ่งครอบคลุมท้ังบริเวณขายสินค้า อาคารโครงสร้าง บริเวณที่พักขยะมูลฝอย บริเวณ
ท่ีจอดรถ ห้องส้วม รวมท้ังข้อก าหนดเกี่ยวกับท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

   2.2. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี การวางสิ่งของ และการอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด เช่น การจัดหมวดหมู่ประเภทของอาหาร การจัดวางของที่แผง 
เป็นต้น 

   2.3. การก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
ก าหนดเวลาปิดตลาด เพื่อให้มีเวลาในการเก็บกวาดท าความสะอาดก็ได้ 

   2.4. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด การจัดให้มีท่ีรวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอย การระบายน้ าท้ิง บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย การระบายอากาศ และการป้องกันเหตุ
ร าคาญและการระบาดของโรคติดต่อ 

   2.5. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล กล่าวคือ ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อ มีสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี รวมท้ังสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ประกอบ ปรุง 
เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และการรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้
ต่างๆ  



 
 

  ท้ังนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการตลาด ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงนั้นจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 7 และเมื่อด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัตติ่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สขุลกัษณะเก่ียวกบั  

-ท่ีตัง้ แผนผงั สิ่งปลกูสรา้ง  

-การจดัสถานท่ีการวางสิ่งของ  

-การรกัษาความสะอาด  

-การก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย การระบายน า้ทิง้  

-การปอ้งกนัเหตรุ  าคาญและการระบาดของโรค  

-สขุลกัษณะของผูข้ายของและผูช้ว่ยขายของในตลาด 

 

แผนผังการแสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

ผูจ้ดัตัง้ตลาด 

กระทรวง ทบวง กรม เอกชน 

ตอ้งปฏิบตัิตาม

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ิน 

เปลีย่นแปลงขยาย/

ลดขนาดตลาด 

ตอ้งขออนญุาต 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

ไมต่อ้งขออนญุาต

แตต่อ้งปฏิบตัติาม 

มีอ านาจออก

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ิน 



 
 

สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

1. ตามมาตรา 39 กฎหมายก าหนดให้ผู้ต้องการจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร ต้องขออนุญาตและต้องแจ้งไว้ ดังนี้ 

1.1.กรณี จัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารท่ีมีพื้นท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

1.2.กรณี จัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 
200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ซึ่งความหมาย
ของการอนุญาตกับการแจ้งจะได้ชี้แจงในบทท่ี 5 ต่อไป 

  2. ส่วนราชการท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 40 เพื่อ
ประโยชน์ในการก ากับ ดูแลสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหารท่ีได้รับอนุญาตและหนังสือรับรองการ
แจ้ง ดังนี้ 

   2.1. ก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่าย/สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหาร หรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบ หรือตามวิธีการจ าหน่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ก าหนดสุขลักษณะของแตล่ะประเภทรวมท้ังการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

   2.2. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้และดูแลรักษาสถานท่ีและ
สุขลักษณะบริเวณที่ใช้จ าหน่ายหาร (บริเวณที่วางหาหารเพื่อขายหน้าร้าน) ท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภค
อาหาร (ท่ีรับประทานอาหาร) ท่ีใช้ท าประกอบ ปรุงอาหาร (บริเวณครัว) และท่ีใช้สะสมอาหาร 
บริเวณห้อง/ที่เก็บอาหาร วัตถุดิบของร้าน 

   2.3. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น การก าหนดให้มีระบบระบายควันท่ีเกิดจากการปรุงอาหาร (เช่น ปล่องระบาย
ควันท่ีมีพัดลมดูด) ระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รวมท้ังระบบเฝ้าระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร เช่น การเก็บตัวอย่างอาหาร หรือสวอปภาชนะอุปกรณ์เพื่อทดสอบการปนเปื้อน
ของอาหารเป็นประจ า เป็นต้น 

   2.4. ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร ถ้าราชการส่วนท้องถิ่นเห็นเป็นการจ าเป็น
เพื่อการควบคุมสุขลักษณะหรือเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ก็ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหารของสถานท่ี
จ าหน่าย/สะสมอาหารได้ 



 
 

   2.5. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร 
ผู้ปรุงและผู้ให้บริการ หมายถึง สุขวิทยาส่วนบุคคลในเร่ืองการแต่งกาย สุขนิสัยเกี่ยวกับการเสิร์ฟ
อาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ตลอดจนการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีเพื่อป้องกันมิให้เป็นพาหะของโรค 

   2.6. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร เช่น วิธีการล้างท าความสะอาดผักสด การหีบห่ออาหาร 
การปกปิดอาหารปรุงส าเร็จเพื่อป้องกันแมลงวัน การใช้เขียงไม่ปะปนกันระหว่างอาหารดิบกับอาหาร
สุก การห้ามมิให้น าอาหารเหลือค้างมาจ าหน่ายในวันต่อไป เป็นต้น 

   2.7. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และ
ของใช้อื่นๆ เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับภาชนะอุปกรณ์ท่ีควรใช้หรือห้ามใช้ การท าความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้และการจัดเก็บท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ังระบบน้ าใช้เป็นต้น 

 ท้ังนี้ การออกข้อบญัญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเหตุผลพิเศษ ข้อบัญญัติท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงนั้นจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 7 และเมื่อด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัตติ่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนผังแสดงการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องสถานที่จ าหน่าย 
หรือสะสมอาหาร 

ผูจ้ดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ย//

สะสมอาหาร 

กรณีที่มีพืน้ท่ีเกิน 200 ตร.ม.และ

ไมเ่ป็นการขายของในตลาด 

ตอ้งขออนญุาต 

กรณีที่มีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตร.ม.

และไมเ่ป็นการขายของในตลาด 

ตอ้งแจง้ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตอ้งปฏิบตัิตาม 

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ิน 

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน สขุลกัษณะเก่ียวกบั 

-ที่ตัง้ การใชส้ถานท่ี 

-อาหาร กรรมวิธีการปรุง ท า จ าหนา่ย เก็บ สะสม 

-สขุวิทยาสว่นบคุคล 

-ภาชนะอปุกรณน์ า้ใช ้และของใช ้

-การปอ้งกนัเหตรุ  าคาญและการระบาดของโรค 


