
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) กระบวนการที่ 7 การจัดการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535  น ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบการ
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง และลดผลกระทบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการด าเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น               
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ต้ังแต่การออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  โดยก าหนดประเภทของกิจการ บางกิจการหรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมใน
ท้องถิ่นนั้น การออก/ต่อใบอนุญาต การจัดท าทะเบียนหรือฐานข้อมูลกิจก ารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ          
การควบคุม ก ากับ ดูแลสภาพ สุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการ การควบคุมปัญหามลพิษหรือปัจจัยเส่ียง
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ และการเฝูาระวังกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมท้ังการก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาตาม     
ความเหมาะสม 
 ครอบคลุมการด าเนินการของผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ตลอดจน
การปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องด้านต่างๆ ของสถานประกอบกิจการ เพื่อมิให้การด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพก่อปัญหาเหตุร าคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 167 - 88       

                    (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
2. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
           แห่งชาติ, 2557. 
3. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือวิชาการแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการท่ีเป็น 
           อันตรายต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอมมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
           สวนสุนันทา, 2559. 
4. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุร าคาญ. พิมพ์ครั้งท่ี  
           4. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รหัสกระบวนงาน EHA 7000 
แก้ไข : กันยายน 2564 

ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2564 

จ านวนหน้า :  26  หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน 
ขั้นตอน

ที่ 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน  

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1. 
 

 ...... 1. ผู้รับผิดชอบมคีวามรู้
ทางด้านสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการจัดการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง หรือมี
ประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผูร้ับผิดชอบ 

มีค าสั่งแต่งต้ัง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ระยะด าเนินการ 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ...... 1. อปท. มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข  
2. อปท. ก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขด้าน
สุขลักษณะของสถาน
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพใน
ข้อบัญญัติของท้องถ่ิน 

มีข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินควบคุม
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ ที่เป็น
ปัจจุบันตาม
กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
และครอบคลุม
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพในพ้ืนที่ 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
นับแต่
วันที่ได้
รับค าขอ 

 

 1. มีแบบตรวจ
สุขลักษณะและ
รายงานการ
ตรวจสุขลักษณะ
สถานประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ไม่ออก 
ข้อบัญญั

ติ 

ออก
ข้อบัญญัติ 

ข้ามไป
ด าเนินการ 
ข้ันตอนที่ 4 

การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

การตรวจสุขลักษณะ 
สถานประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน  

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาต 
2. สถาน
ประกอบกิจการ
ได้รับการตรวจ
สุขลักษณะก่อน
ออกใบอนุญาต 
ทั้งกรณีรายใหม่
และรายต่อ
ใบอนุญาต 

4. 
 
 

 
 
 
 
 

30 - 60 
วัน 

การส ารวจ รวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้เป็นปัจจุบัน 

ฐานข้อมูลและ
สถานการณ์
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

5. 
 
 

 
 
 
 
 

90–180 
วัน 

การพัฒนาระบบเฝูา
ระวังกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

มีกระบวนการ
การเฝูาระวัง
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

การจัดท าฐานข้อมูล 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกสุขลักษณะ 

ตรวจ
สุขลักษณะ 

เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง 

ผู้ประกอบกิจการยื่นค าขออนุญาต 
หรือช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติ 
- กฎกระทรวง 
- ประกาศกระทรวง 
- ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
- เงื่อนไขในใบอนุญาต 
- ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ออกค าแนะน า 
ให้ปรับปรงุแก้ไข แก้ไข 

 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
มีค าสั่งไม่อนุญาต/ 

ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ออก/ต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

ปฏิบัติถูกต้องตาม 
- พระราชบัญญัติ 
- กฎกระทรวง  
- ประกาศกระทรวง  
- ข้อบญัญัติท้องถ่ิน  
- เงื่อนไขใน
ใบอนุญาต 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน  

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือก าหนด
มาตรการหรือ
แนวทางการ
จัดการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ มิให้ก่อ
ปัญหาเหตุ
ร าคาญหรือ
ส่งผลกระทบ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

ระยะติดตามและประเมินผล 
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน การควบคุม ก ากับ และ
ติดตามกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ    
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และ
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
ระบุในใบอนุญาต 
 
 

มีแผนการ 
ตรวจตรา และ
ควบคุม ก ากับ 
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ รวมถึง 
การติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 

การควบคุม ก ากับ และติดตาม 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลกิจการฯ และสภาพ
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวช้อง 
เพ่ือใช้ในการเฝูาระวัง 

วิเคราะห์ แปรผล สรุปผลข้อมูล 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การจัดการแก้ไขปัญหา 

มีฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพในพ้ืนที่ 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
หรือผลกระทบจากกิจการฯ และ
ก าหนดประเภทกิจการฯ หรือ

ประเด็นการเฝูาระวัง 



 
 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
  (1) การแต่งต้ังคณะท างานหรือก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยอาจแต่งต้ังในรูปของ
คณะท างาน หรือมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลก็ได้ ท้ังนี้ต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควรต้องมีองค์ความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ควบคุม ก ากับ และดูแลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 6.2 ระยะด าเนินการ 
  (2) การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 “ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 
ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กิจการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว แต่ก็
ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ท้ังนี้เพราะบทบัญญัติมาตรา 32(1) ก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น (ซึ่งหมายถึง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/อบต./เมืองพัทยา 
และเทศบัญญัติ แล้วแต่กรณี)  “ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการ ให้เป็น
กิจการท่ีต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น”  ซึ่งหมายความว่า กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะ
มีผลใช้บังคับในท้องถิ่นใด ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการท่ีต้อง
ควบคุมในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดทุกประเภทกิจการ  จะก าหนดกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนเป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นก็ได้  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นเป็น
ปัญหาในเขตท้องถิ่นนั้นๆ หรือไม่ 
  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมีขั้นตอนหรือกระบวนการหลักๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ  ดังนี้ 
  1. การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมท้ังทบทวน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และประเมินสภาพปัญหาหรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างรอบด้าน 
  2. จัดล าดับความส าคัญและพิจารณาก าหนดประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องการ
ควบคุมในท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบบทบัญญัติหรืออ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  4. การเสนอขอความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  5. การแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น องค์ประกอบของคณะกรรมการควร
จะต้องมีนักวิชาการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้ังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาค
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้แทนภาคประชาชนหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ทางวิชาการในเรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่วมด้วย 



 
 

 

  6. ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและผลกระทบมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  7. การรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ผู้
ส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้จัดท าขั้น 
  8. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอ านาจใน
การเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา 
  9. การลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  10. การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  กรณีเทศบาล นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนามในเทศบัญญัติ  กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  11. การประกาศใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เมื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นได้มีการลงนามแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบโดยวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด  กรณีเทศบัญญัติ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 15 วัน กรณีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  12. การเผยแพร่ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระ
ของข้อบัญญัติท้องถิ่นรวมท้ังเหตุผลความจ าเป็นในการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในท้องถิ่น 
 
  นอกจากการก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ยังให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุม 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในด้านสุขลักษณะ การปูองกันอันตรายและความ
ปลอดภัยด้วย โดยให้อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป ส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อ
ปูองกันปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมหรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนท่ีอยู่ข้างเคียง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปอาจแยก
ได้เป็น 2 ส่วนคือ 
  (1) การดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการ ซึ่งหมายถึง สภาวการณ์
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ ท้ังในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของอาคาร 
การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง ระบบการจัดการส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและถูกสุขลักษณะ 
  (2) มาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึง ระบบปูองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย ระบบการ
ก าจัดมลพิษ ระบบการปูองกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมท้ังระบบการปูองกันตนเองของผู้ปฏิบัติใน
สถานประกอบการนั้นๆ ด้วย ท้ังนี้เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน 
ลูกค้า หรือผู้ท่ีมารับบริการ ชุมชนข้างเคียง และประชาชนท่ัวไป 
 



 
 

 

  นอกจากนี้ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดขนาดของกิจการแต่ละประเภทท่ีต้องการควบคุมภายใน
ท้องถิ่นนั้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความ
เหมาะสมของสภาพพื้นท่ีและสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย รวมถึง
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ การออก การต่อใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (3) การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นขั้นตอนส าคัญใน
กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อผู้ประกอบกิจการประสงค์จะด าเนิน
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องยื่นค าขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้อง
ด าเนินการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการว่าปฏิบัติถูกต้องด้านสุขลักษณะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ท่ีก าหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น และตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 
  กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมท่ี
ส าคัญ เพราะเป็นการควบคุมการประกอบกิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือการประกอบการท่ีอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนต้ังแต่เบื้องต้น  โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 33 วรรคแรก  ก าหนดว่า “เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(1) 
ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีมีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา 32(1) ในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น...” ซึ่งหมายความว่า 
ผู้ประกอบกิจการใดท่ีเข้าข่ายเป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในท้องถิ่นตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตามมาตรา 
32(1) ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีประกอบกิจการอยู่ก่อนท่ีข้อบัญญัติของท้องถิ่นนี้จะมีการบังคับใช้ หรือเป็นกรณีท่ี
ประกอบกิจการภายหลังท่ีข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังสองกรณี 
จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีข้อบัญญัติของท้องถิ่นมีผลบังใช้ในท้องถิ่นนั้น 
และในการออกใบอนุญาต พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก รวมท้ังการต่อใบอนุญาตตามมาตรา 54 ซึ่งหมายความว่า
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจท่ีจะก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการขอ การออกใบอนุญาตได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  ท้ังนี้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น 
  กระบวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
  1) การยื่นค าขอใบอนุญาต  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอใบอนุญาตก่อนด าเนินกิจการ หรือ
ก่อนวันหมดอายุต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ 
   - ถ้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม นับแต่วันท่ีได้รับค าของ 
   - กรณีท่ีจ าเป็นต้องส่งคืนค าขออนุญาต ให้คืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งให้แก้ไขภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับค าขอ 



 
 

 

  3) การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
   ก่อนท่ีจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือเป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือไม่   ท้ังนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบ
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการก่อนออกใบอนุญาต ท้ังในกรณีท่ียื่นขออนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ 
และกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตประจ าปี 
   แนวทางการตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อ
พิจารณาประกอบการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานจะต้องมีการตรวจสอบอาคารสถานท่ีประกอบกิจการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ ความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ระบบการปูองกันอันตรายหรืออุบัติภัย ระบบการก าจัด   
ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย และอื่นๆท่ีจ าเป็น  เมื่อพิจารณาเห็นว่าสถานประกอบกิจการถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมาย ก็อนุญาตให้ประกอบกิจการ แต่หากเห็นว่าไม่ถูกต้องและสามารถปรับปรุงแก้ไข
ได้ ก็อาจให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อน จึงจะอนุญาต ส่วนกรณีไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไขได้ ก็
สามารถมีค าส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แล้วแต่กรณี    การพิจารณาว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่  ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
  - กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
  - กฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  เป็นต้น 
  4) การออก/ต่อใบอนุญาต 
            - กรณีท่ีตรวจสอบแล้ว สถานประกอบกิจการถูกสุขลักษณะ หรือเป็นไปตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จัดท ารายงานและเสนอ
ความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
            - กรณีท่ีตรวจสอบแล้ว สถานประกอบกิจการไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถให้ค าแนะน า
แก่ผู้ประกอบการทางด้านวิชาการ มาตรฐานต่างๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและต้อง
มีการตรวจสอบหลังจากได้รับค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขว่าถูกต้องหรือไม่ 
             - กรณีกิจการท่ีขออนุญาตไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถออก
ใบอนุญาตได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ หรือในกรณีท่ี
จ าเป็นอาจขยายเวลาในการไม่ออกใบอนุญาตได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน โดยต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งด้วย 



 
 

 

  (4) การจัดท าฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกข้อบัญญัติควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับรู้และปฏิบัติหรือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
จ าเป็นต้องท าการส ารวจกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง และจัดท าทะเบียนฐานข้อมูล
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน และควรมีรายละเอียดข้อมูลท่ีส าคัญของกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการท างานควบคุม ก ากับ และ
เฝูาระวังปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการ  ฐานข้อมูลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควร
ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น 
  - ประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  - ช่ือ-ท่ีอยู่ ผู้ประกอบกิจการ 

- สถานท่ีต้ังของสถานประกอบกิจการ 
  - ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มี/ไม่มีใบอนุญาต  วันส้ินอายุ 
  - ปัจจัยเส่ียงด้านมลพิษ/อนามัยส่ิงแวดล้อม 
  - การก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ/การร้องเรียนของประชาชน 
  - จ านวนกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมด และจ านวนกิจการฯ แยกรายประเภทกิจการ 
  ท้ังนี้ การจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน จะช่วยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
สถานการณ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ี ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน ามาวิเคราะห์หรือประเมิน
ความเส่ียง เพื่อใช้ในการเฝูาระวังหรือวางแผนควบคุม ก ากับ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีต่อไปได้ 
  (5) การเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ระบบการเฝูาระวัง ถือเป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินงานด้านการจัดการกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยการติดตาม การเฝูาคุมส่ิงคุกคาม และผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล 
และการรายงานช้ีประเด็นความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
  ระบบเฝูาระวังกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวโน้ม สถานการณ์ หรือสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีได้
อย่างถูกต้อง โดยพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือแม้แต่ประเภทของ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการเฝูาระวังปัญหาในแต่ละพื้นท่ีจึงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับ
สภาพ ลักษณะของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ ระบบเฝูาระวังจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการ
ก าหนดแผนและนโยบายในการควบคุมปัญหาท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีได้อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 

 

  ขั้นตอนการเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (1) การจัดท าฐานข้อมูล 
       ในการเฝูาระวังกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ าเป็นต้องท าการส ารวจข้อมูลกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นของการเฝูา เช่น 
   - ประเภทของสถานประกอบกิจการท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   - ช่ือ ท่ีอยู่ของสถานประกอบกิจการ 
   - จ านวนสถานประกอบกิจการแยกตามประเภท 
   - ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ 
   - ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการ 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
       เมื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีแล้ว 
ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
พิจารณาจากความรุนแรง  ความถี่  และระยะเวลาของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง รวมท้ังการก่อปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม และปัญหาเหตุร าคาญ 
  (3) การจัดล าดับความส าคัญและก าหนดประเด็นการเฝ้าระวัง 
       หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงของแต่ละสถานประกอบ
กิจการ โดยให้พิจารณาก าหนดประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเส่ียงสูงต่อผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือการก่อปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาเหตุร าคาญ เพื่อก าหนดประเด็นและวางแผนการ
เฝูาระวังต่อไป 
  (4) การรวบรวมข้อมูล 
       ในกระบวนการเฝูาระวัง จ าเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาจาก
ข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมหรือท าการส ารวจใหม่  ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   ข้อมูลสถานประกอบการ  เช่น 
   - ทะเบียนสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยท าการส ารวจทุกกิจการ
ท่ีเป็นปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานเบ้ืองต้นประกอบการด าเนินงาน 
   - ข้อมูลสถานประกอบการท่ีถูกร้องเรียนจากประชาชนท่ีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสถานประกอบกิจการ 
   ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
   ควรมีการรวบรวมข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน  โดยข้อมูลท่ีได้อาจมาจากวิธีการต่างๆ เช่น การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล การส ารวจสถาน
ประกอบกิจการโดยการ Walk through survey  การสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม การเก็บตัวอย่างด้าน
ส่ิงแวดล้อมตรวจวิเคราะห์ หรือข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น   
   ข้อมูลด้านสุขภาพ 
   - ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาการเจ็บปุวยของประชาชน 
   - ข้อมูลจากสถานพยาบาลในพื้นท่ี เช่น อัตราการเจ็บปุวย ตาย พิการ ของประชาชน 
   



 
 

 

(5) การวิเคราะห์ แปรผลข้อมูล 
       การวิเคราะห์ แปรผลข้อมูล  โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจหรือการรวบรวม มาท า
การจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ แปรผลหรือประมวลผลข้อมูล ท้ังนี้ควรมีการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ เพื่อท่ีจะ
ท าให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
หรือมลพิษจากกระบวนการผลิต และสรุปผลข้อมูลการเฝูาระวังและประเมินความเส่ียง  ซึ่งข้อสรุปท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรการในการปูองกัน ควบคุมปัจจัยเส่ียง หรือส่ิงคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ มิให้
เกิดอันตรายหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
       การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล อาจพิจารณาในประเด็นส าคัญๆ เช่น 
   - ความสัมพันธ์เช่ือมโยงให้เห็นระดับอันตราย สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมกับปัญหา
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี โดยข้อมูลท่ีวิเคราะห์จะท าให้เห็นแนวโน้มของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเดือน/ปี 
   - ช่วงเวลาของการเกิดมลพิษ 
   - ความถ่ีของการเกิดมลพิษ 
   - ความรุนแรงของการเกิดมลพิษในช่วงเวลาต่างๆ 
   - กลุ่มประชากรแยกตามอายุ เพศ กลุ่มท่ีมีโรคประจ าตัว 
  (6) การรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
       เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีต้องท ารายงานสรุปข้อมูลการเฝูาระวังกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมท าการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบ 
  (7) การก าหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น  เช่น 
       1) ประชาชน 
   - การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการรู้สิทธิ ช่องทางร้องเรียน รวมท้ังการปูองกัน
ตนเองเบ้ืองต้นจากมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   - การจัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา ส าหรับ
แจกจ่ายกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และมีการแนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) การควบคุมแหล่งก าเนิด/สถานประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
   - การก าหนดแผนการตรวจตราเป็นระยะ หรือการตรวจแนะน าสถานประกอบกิจการ 
   - การปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน 
   - การอบรมผู้ประกอบกิจการในพื้นท่ีให้มีความรู้ ตระหนักถึงปัจจัยเส่ียงหรือผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ และต้องก าหนดนโยบายการซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้ก่อปัญหาส่ิงแวดล้อม 
       3) การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
   - การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมหรือได้รับความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานควบคุม ก ากับ หรือการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 
 

 

   - การพัฒนาระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนในหลายรูปแบบให้เพียงพอและครอบคลุม 
   - การผลิตส่ือข้อมูลทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ในการปูองกันตัวเอง และการ
แก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผู้ประกอบกิจการ 
   - การบังคับใช้กฎหมาย การออกกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   - การจัดเตรียมงบประมาณประจ าปีให้เพียงพอส าหรับรองรับการด าเนินงานด้านการ
จัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผล 
  (6) การควบคุม ก ากับ และติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ในการด าเนินงานด้านการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขนั้น จะเริ่มต้ังแต่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในบังคับให้ผู้ประกอบกิจการ
ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติและกฎหมาย  ส่วนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เป็นมาตรการท่ีจะ
ปูองกันปัญหาต้ังแต่เบ้ืองต้น ส าหรับการควบคุมก ากับและติดตามสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ถือเป็นมาตรการหนึ่งท่ีส าคัญในตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการยังคงมีสภาพท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ ท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรต่อหรือไม่ต่อใบอนุญาต ซึ่งควรด าเนินการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ท้ังนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจ
จัดท าแผนการตรวจตรา และก ากับ ดูแลสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพื่อให้ค าแนะน าแก่
สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้ายการสาธารณสุข 
รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ถ้าปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎหมาย 
หรือค าแนะน าของเจ้าพนักงาน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และ
ถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้มาตรการออกค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการนั้นเป็นการช่ัวคราว หรือจะ
ใช้มาตรการส่ังพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 
  นอกจากนี้ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อผู้บริหารในการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อปูองกัน
ปัญหาเหตุร าคาญและปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ค านิยาม 
 7.1 สถานประกอบกิจการ ในท่ีนี้ หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 7.2 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7  ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ  และมีท้ังหมด 141 ประเภทกิจการ 
      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการหมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
การผลิต ท่ีก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางเสียง แส ง ความร้อน ความ
ส่ันสะเทือน รังสี ฝุุนละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ  ซึ่งในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ด าเนินกิจการ
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการ มีการควบคุมปัญหามลพิษท่ีเกิด
จากสถานประกอบการ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 7.3 เหตุร าคาญ หมายถึง  เหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งระบุว่าในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับ
เหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 
  (1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ท่ีอาบน้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งอยู่ในท าเล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของ มีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (2) การเล้ียงสัตว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  (3) อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน้ า การก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก 
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (4) การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน 
ฝุุน ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (5) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 7.4 ข้อบัญญัติท้องถ่ิน หมายถึง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ ซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.5 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.6 เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หมายความว่า  
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
  (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 



 
 

 

  (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 7.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 7.8 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health)  หมายถึง  การจัดการและควบคุมส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ระหว่างมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ ท่ีดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (คู่มือวิชาการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมพื้นฐานส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข : ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย) 
 7.9 อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการกับปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท่ีอยู่ภายนอกตัวคน 
และปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยการประเมินและการคว บคุม
ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีเปูาหมายเพื่อการปูองกันโรคและการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ ท้ังนี้ไม่รวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและไม่รวมถึงพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และพันธุกรรม (WHO, 2014) 
 7.10 สิ่งคุกคาม ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีและแอบแฝงอยู่ในการท างาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการทุกขั้นตอน ต้ังแต่ก่อนการผลิต ช่วงการผลิต และขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ รวมถึงการรับ
จ่าย การเก็บ การขนย้ายวัตถุดิบ เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
ท่ีใช้ในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณ์ต่างๆ ของการประกอบกิจการ 
 7.11 ความเสี่ยง (risk) เป็นส่ิงท่ีแสดงความเป็นไปได้ท่ีส่ิงคุกคามจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน โดยท่ีระดับของความเส่ียงจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีส่ิงคุกคามจะท าให้เกิดอันตราย ความรุนแรงของอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น จ านวนคนหรือระยะเวลา
ท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
 7.12 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการระบุถึงส่ิงคุกคามสุขภาพ ท่ี
เกิดจากการท างานหรือการประกอบกิจการทุกขั้นตอนของการผลิต ประเมินระดับของความเส่ียงท่ีพบ และ
พิจารณาก าหนดอันดับมาตรการในการปูองกันควบคุมส่ิงคุกคาม มิให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และลดความเส่ียงลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 7.13 การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health surveillance) หมายถึง        
การจัดเก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโรคท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม (Environmental related 
disease) ส่ิง คุกคามด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental hazards) และการสัมผัสด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental exposures) และกระจายข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการอย่างทันท่วงที             
(อ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 
 
 
 



 
 

 

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
 8.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
 8.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 8.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
 8.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
 
9. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 9.1 ตัวอย่างแบบตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 9.2 ตัวอย่างแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 9.3 ตัวอย่างใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

9.4 ตัวอย่างหนังสือค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
 9.5 ตัวอย่างแบบสรุปข้อมูลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 7 การจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รหัสการรับรอง EHA : 7000 มีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน      
1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ระดับพื้นฐาน ระดับประกาศเกียรติบัตรรับรอง 

มีคะแนนการประเมินต้ังแต่ 
60 คะแนนขึ้นไป 

มีคะแนนการประเมินตัง้แต่ 
80 คะแนนขึ้นไป 

มีคะแนนการประเมินน้อยกว่า 
60 คะแนน 

 
ตารางที่ 2 :  แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนงานการจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเกณฑ์
การให้คะแนนประเมินกระบวนงาน พร้อมหลักฐานประกอบการประเมิน 
ค าช้ีแจง :   ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน     หน้าข้อความ “มีการด าเนินการ” หรือ “ไม่มีการด าเนินการ” ในช่อง 
“ผลการประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” 
ท่ีปรากฏกรณี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “0” 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1. 
 

  
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 

 
0 
 

10 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
1.1 มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ
การจัดการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
(1) มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานหรือ
ค าสั่งมอบหมายงานผูร้ับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่
ชัดเจน  (3 คะแนน) 
(2) ผู้รับผิดชอบงานการจัดการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
มีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  (2 คะแนน) 
 

1.2 ผู้รับผิดชอบได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรืออบรมความรู้

รหัสการรับรอง EHA : 7000 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หลักฐาน 

เก่ียวกับการจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  การจัดการ 
เหตุร าคาญ  มลพิษสิ่งแวดล้อม  
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(1) กรณีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรืออบรมภายในระยะเวลา 3 ปี 
ย้อนหลัง  (5 คะแนน) 
(2) กรณีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรืออบรมภายในระยะเวลา 5 ปี 
ย้อนหลัง  (3 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 
2. 
 

  
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 

20 

 ขั้นตอนที่ 2  การออกข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 
 

2.1  อปท. มีข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  (10 คะแนน) 
 

2.2  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ 
ของสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในข้อบัญญัติ
ของท้องถ่ิน  (10 คะแนน) 

3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
 

 
0 
 

20 

 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจ
สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

3.1 มีแผนผังข้ันตอนหรือ
กระบวนการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ แสดงให้เห็นชัดเจน และ
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด  
(5 คะแนน) 
 

3.2 มีแบบตรวจสุขลักษณะสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (Check list) ตามที่
กฎหมายก าหนด หรือตามท่ี อปท. 
ก าหนด กรณีการย่ืนขอประกอบ
กิจการรายใหม่ที่ต้องด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ออก 
ข้อบัญญั

ติ 

ออก
ข้อบัญญัติ 

ข้ามไป
พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 4 

ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้ประกอบกิจการยื่นค าขออนุญาต 
หรือช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      แก้ไข 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาด
ของกิจการ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขอจะต้อง
ด าเนินการก่อนการพิจารณาออก
ใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องแนบเอกสารดังน้ี 
(1) แบบรายการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(2) แบบสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(5 คะแนน) 
 

3.3 มีรายงานการตรวจสุขลักษณะ
สถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งกรณีย่ืนค า
ขอประกอบกิจการรายใหม่ และ
กรณีการต่อใบอนุญาตประจ าปี  
โดยพิจารณาจากแบบตรวจ
สุขลักษณะ และรายงานเสนอ
ผู้บริหาร กรณีพบว่าสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูก
สุขลักษณะ หรือไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของท้องถ่ิน เงื่อนไขที่
ระบุในใบอนุญาต หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เจ้าพนักงานมีการออก
ค าแนะน าหรือมีหนังสือแจ้งให้
ปรับปรุงแก้ไข  (10 คะแนน) 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 
 

 
0 
 

15 

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าฐานข้อมูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

4.1 มีฐานข้อมูล/ทะเบียนข้อมูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพ้ืนที่  ทัง้ในกรณีที่มีใบอนุญาต
และไม่มีใบอนุญาต  รวมถึงข้อมูล
ร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  (5 คะแนน) 

ถูกสุขลักษณะ 

ออกค าแนะน า 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ถูกสุขลักษณะ 

ตรวจสุขลักษณะ 

 

การจัดท าฐานข้อมูล 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ปฏิบัติถูกต้องตาม 
- พระราชบัญญัติ 
- กฎกระทรวง  
- ประกาศกระทรวง  
- ข้อบัญญัติท้องถ่ิน  
- เงื่อนไขในใบอนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีค าส่ังไม่อนุญาต/ 

ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติ 
- กฎกระทรวง 
- ประกาศกระทรวง 
- ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
- เงื่อนไขในใบอนุญาต 
- ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หลักฐาน 
 

4.2 มีรายงานสถานการณ์กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจ าปี    
โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลจากฐานข้อมูล และจัดท า
เป็นรายงานสถานการณ์กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจ าปี 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน  (10 คะแนน) 

 
5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 

 
0 
 

20 
 

 ขั้นตอนที่ 5  การเฝ้าระวังกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

5.1  มีโครงการ/แผนงาน หรือ  
กิจกรรมการเฝูาระวังกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  (5 คะแนน) 
 

5.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องในการเฝูาระวัง เช่น 
ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ  
ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข้อมูล
การร้องเรียนเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากสถานประกอบกิจการ  ข้อมูล
สุขภาพหรือการได้รับผลกระทบ
ของประชาชน  เป็นต้น 
(5 คะแนน) 
 

5.3 มกีารวิเคราะห์ แปรผล และ 
สรุปผลข้อมูลการเฝูาระวัง 
(5 คะแนน) 
 

5.4 มีมาตรการหรือแนวทางใน
การจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(5 คะแนน) 
 

ระยะติดตามและประเมินผล 
 

6. 
 
 
 
 
 

 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 

 
0 
 

15 

 ขั้นตอนที่ 6  การควบคุม ก ากับ 
และติดตามกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
 

6.1 มีแผนการตรวจตรา และ

การควบคุม ก ากับ และติดตาม 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลกิจการฯ และสภาพ
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจาก
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวช้อง 
เพ่ือใช้ในการเฝูาระวัง 

วิเคราะห์ แปรผล สรุปผลข้อมูล 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การจัดการแก้ไขปัญหา 

การเฝูาระวังกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
หรือผลกระทบจากกิจการฯ และ
ก าหนดประเภทกิจการฯ หรือ

ประเด็นการเฝูาระวัง 

มีฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพในพ้ืนที่ 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 

ก ากับ ดูแลสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้
ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบัญญัติของ
ท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้ายการ
สาธารณสุข รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง  (5 คะแนน) 
6.2 เจ้าพนักงานออกค าแนะน า
หรือมีค าสัง่ให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติหรือปรับปรงุแก้ไข 
ให้ถูกต้องด้านสุขลักษณะ หรือ
เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
เงื่อนไขในใบอนุญาต หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(5 คะแนน) 
6.3 มีรายงานผลการตรวจตรา 
และก ากับดูแล รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล เสนอผู้บริหารทราบ 
(5 คะแนน) 

คะแนนรวม 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าช้ีแจง : 1. ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามท่ีเป็นจริง พร้อมระบุคะแนนลงในช่อง “คะแนนท่ีได้” 
     2. กรณี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้เป็น “0” 
     3. หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 
 

ประเด็นการวัด หลักฐานที่ปรากฏ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการ 

ท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้รับการ
ตรวจสุขลักษณะ ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

จ านวนสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
            ที่ได้รับการตรวจสุขลักษณะ 
      จ านวนสถานประกอบกิจการฯ ท้ังหมด 
  ที่ย่ืนค าขออนุญาตหรือช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

50  พิจารณาหลักฐานจาก
รายงานและเอกสาร 
การตรวจสุขลักษณะ
หรือตรวจแนะน า
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
 

2. ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการ 
ท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ไม่ถูกร้องเรียน
เหตุร าคาญ หรือไม่ก่อ
ปัญหาด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

   จ านวนสถานประกอบกิจการฯ ท่ีไม่ถูกร้องเรียน 
 เหตุร าคาญหรือไม่ก่อปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

       จ านวนสถานประกอบกิจการฯ ท้ังหมด 
  ที่ย่ืนค าขออนุญาตหรือช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

50  พิจารณาหลักฐานจาก
ข้อมูลการร้องเรียน 
เหตุร าคาญ หรือปัญหา
ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจาก
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
 

รวมคะแนน 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 × 50 

× 50 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(ตัวอย่าง) แบบตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ……………………………..………………………………………… 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ-สกุลผู้ด าเนินกิจการ       โทรศัพท์.............................. 
ช่ือสถานประกอบกิจการ        
ต้ังอยู่เลขท่ี    หมู่ท่ี   ถนน      ต าบล    
อ าเภอ   จังหวัด    โทรศัพท์    

2. ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
......................................................................................... 

3. กรณีประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ (ระบุ) ชนิดสัตว์…………………..……………… จ านวน ....................... ตัว 
4. ลักษณะอาคารประกอบกิจการ 

 อาคารโรงงาน/อาคารเอกเทศ  จ านวน............ช้ัน 
 อาคารพาณิชย์/พาณิชย์-พักอาศัย จ านวน............ช้ัน 
 อาคารส านักงาน   จ านวน............ช้ัน 
 โรงเรือน  จ านวน. ................ โรงเรือน 
 โกดัง      จ านวน ................. โกดัง 
 อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………….…………….. 

5. จ านวนเครื่องจักร ...................... ตัว รวมจ านวน ..................... แรงม้า 
6. จ านวนพนักงานท้ังหมด  คน ชาย      คน  หญิง         คน 
7. ระยะเวลาการท างาน ..........วัน/สัปดาห์  ต้ังแต่เวลา                น. ถึงเวลา             น. 
8. ในรอบปีท่ีผ่านมา สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียนก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือมลพิษส่ิงแวดล้อม 
 ไม่เคย 
 เคย  จ านวน ........... ครั้ง ระบุเรื่อง/ประเด็นท่ีถูกร้องเรียน (เลือกได้หลายข้อ) 
       เสียงดัง     ฝุุนละออง/เขม่า/เถ้า/ควัน 

 กล่ิน  สารเคมี 
 น้ าเสีย  มูลฝอย/ของเสียอันตราย 
 สัตว์หรือแมลงพาหะน าโรค ระบุชนิด............................ 

   อื่น ๆ ระบ ุ      
 

ส่วนที่ 2  กระบวนการผลิต 
1. วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

1)     ปริมาณท่ีใช้ (ต่อปี/เดือน)     
2)     ปริมาณท่ีใช้ (ต่อปี/เดือน)     
3)     ปริมาณท่ีใช้ (ต่อปี/เดือน)     
4)     ปริมาณท่ีใช้ (ต่อปี/เดือน)     
5)     ปริมาณท่ีใช้ (ต่อปี/เดือน)     

 



 
 

 

2. ลักษณะของกระบวนการผลิตและปัจจัยเสี่ยง 
 

 
ขั้นตอนการผลิต/ข้ันตอนการประกอบกิจการ 

ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอน 
เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง ฝุุนละออง/เขม่า/ควัน น้ าเสีย 
สารเคมี มูลฝอย/ของเสียอันตราย สัตว์น าโรค เป็นต้น 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 
ส่วนที่ 3  รายการตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
 

รายการตรวจสอบสุขลักษณะ 
ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงท่ีพบ ข้อแนะน า/

ข้อเสนอแนะ ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
เก่ียวข้อง 

1. สถานที่ต้ังและลักษณะอาคาร      

1.1 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน 
โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเล้ียงเด็ก สถานดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ี
ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ กรณี
สถานประกอบกิจการอยู่ใกล้กับสถานท่ีท่ีต้องมีการ
คุ้มครองสุขภาพเป็นพิเศษ  ต้องมีระบบปูองกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

1.2 อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบ
กิจการ 

     

1.3 มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ไม่มีส่ิง
กีดขวาง มีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

     

1.4 สถานประกอบกิจการมีการจัดแสงสว่างเหมาะสม 
เพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

     

1.5 สถานประกอบกิจการมีการระบายอากาศเหมาะสม 
เพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

     



 
 

 

รายการตรวจสอบสุขลักษณะ 
ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงท่ีพบ ข้อแนะน า/

ข้อเสนอแนะ ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
เก่ียวข้อง 

1.6 สถานประกอบกิจการมีความสะอาด จัดวางส่ิงของ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแล
รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. การสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ      

2.1 สถานประกอบกิจการมีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างหรือท่ี
ล้างมือท่ี สะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นประจ า 

     

2.2 สถานประกอบกิจการมีการเก็บ รวบรวม ก าจัดมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

     

  (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอย สะอาด มี
ฝาปิด  ไม่แตกหรือรั่วซึม และเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอย 

     

  (2) บริเวณท่ีเก็บวางภาชนะรองรับมูลฝอย หรือสถานท่ี
พักรวมมูลฝอย สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มีน้ าขัง และไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรค 

     

   (3) มีการก าจัดมูลฝอยอย่างถูกกต้อง และเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

     

  (4) กรณีท่ีมีของเสียอันตราย วัตถุอันตราย มูลฝอย
ปนเป้ือนสารพิษ มูลฝอยอันตราย หรือมูลฝอยปนเปื้อน
เลือดหรือสารคัดหล่ัง ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     

2.3 สถานประกอบกิจการมีการปูองกัน ควบคุม ก าจัด
แมลงและสัตว์พาหะน าโรค มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
แพร่ระบาดของโรค 

     

2.4 สถานประกอบกิจการมีการระบายน้ าท่ีเหมาะสม 
และดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ 

     

2.5 สถานประกอบกิจการท่ีต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  มีการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานท่ีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

     

2.6 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัด
ไว้เพื่อการปรุงประกอบอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  มีการ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

     

2.7 สถานประกอบกิจการจัดมีน้ าด่ืมท่ีสะอาด เพียงพอ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และมีภาชนะรองรับน้ าด่ืมท่ีสะอาด 

     



 
 

 

รายการตรวจสอบสุขลักษณะ 
ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงท่ีพบ ข้อแนะน า/

ข้อเสนอแนะ ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
เก่ียวข้อง 

3. การควบคุมมลพิษ      
3.1 สถานประกอบกิจการมีการบ าบัดหรือปรับปรุง
คุณภาพน้ าเสีย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

     

3.2 สถานประกอบกิจการมีการปูองกันควบคุมระดับเสียง
รบกวน เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

     

3.3 สถานประกอบกิจการมีการปูองกันควบคุมฝุุนละออง 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

     

3.4 สถานประกอบกิจการมีการปูองกันควบคุมกล่ินหรือ
ไอสารเคมี เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

     

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      
4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สายไฟ มีสภาพ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีการติดต้ังในลักษณะท่ีแข็งแรง 
มั่นคง ปลอดภัย โดยมีค าแนะน าในการปูองกันอันตราย 
และกรณีช ารุดต้องมีปูายเตือน 

     

4.2 การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร หรือสายไฟ ต้องเป็นระเบียบ ไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และมีการดูแล ตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

     

4.3 สถานประกอบกิจการมีการติดต้ังอุปกรณ์หรือเครื่อง
ดับเพลิงอย่างเพียงพอ เหมาะสม สภาพดี พร้อมใช้งาน มี
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หรือซ้อมแผนฉุกเฉิน 

     

4.4 สถานประกอบกิจการท่ีมีการด าเนินการเกี่ยวกับ
สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีสถานท่ีท่ีปลอดภัย
ส าหรับจัดเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตรายไว้โดยเฉพาะ  มี
ปูายแสดงชนิดหรือประเภทของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

     



 
 

 

รายการตรวจสอบสุขลักษณะ 
ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงท่ีพบ ข้อแนะน า/

ข้อเสนอแนะ ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
เก่ียวข้อง 

4.5 สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความเส่ียงจาก
การสัมผัสสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จัดใหม้ีท่ีช าระร่างกาย และท่ีล้างตา
ฉุกเฉิน 

     

4.6 สถานประกอบกิจการมีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
เหมาะสมตามลักษณะงาน 

     

4.7 สถานประกอบกิจการมีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

     

5. การป้องกันเหตุร าคาญ      

5.1 สถานประกอบกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
อันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ต้องมี
มาตรการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น
เหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

     

 
 
ข้อเสนอแนะ/สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
             
             
             
             
             
 
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบ 
    (............................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
วันที่ตรวจสอบ.............................................. 

 
 
 



 
 

 

(ตัวอย่าง) แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ค าขอเลขท่ี.............../................      เขียนท่ี....................................................... 
วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ...................... 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) .................................................................................................................... 
อายุ.............................ปี สัญชาติ.......................... เลขประจ าตัวประชาชน............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................ 

ช่ือนิติบุคคล..............................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................ 
ประเภทนิติบุคคล..............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................... 
ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี..................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................ 

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ (นาย, นาง, นางสาว) .................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี..............................ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
ช่ือสถานประกอบกิจการ ............................................................ประกอบกิจการ....................................................
ซึ่งเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...............................................ล าดับท่ี........................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี.........................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต ดังนี้ 

 บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ 
 หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ 
 ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง หรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ................................................ 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                (..........................................................................) 
(ตัวอย่าง) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 
 

 

ค าขอเลขท่ี.............../................        เขียนท่ี................................................................. 
   วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ.................. 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) .................................................................................................................... 
อายุ.............................ปี สัญชาติ.......................... เลขประจ าตัวประชาชน............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................ 

ช่ือนิติบุคคล..............................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................ 
ประเภทนิติบุคคล..............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................... 
ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี..................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................ 
โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต คือ (นาย, นาง, นางสาว) ...............................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี..............................ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี............
เดือน............พ.ศ........................โดยได้แนบใบอนญุาตเดิมพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  

 บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ 
 หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  

และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ 
 ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง หรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ................................................ 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
      (ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                (..........................................................................)  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

(ตัวอย่าง) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

เล่มที่.................เลขท่ี............../........... 
(1) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้.........................................................สัญชาติ........................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................เจ้า
พนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้..................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................... 
ประเภทนิติบุคคล....................................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................  
ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี...................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................ 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.................................................. ล าดับ
ท่ี....................... มีพื้นท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรรวม.......................แรงม้า 
จ านวน...........................ตัว (กรณีที่เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์) 
ต้ังอยู่เลขท่ี............หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย......................ถนน..............................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/
เขต.............................จังหวัด.................................โทรศัพท์..............................โทรสาร..............................เสีย
ค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (............................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขท่ี............................วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ.................... 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยมิ

อาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ี 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(5) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.......................... 
(6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.......................... 

 
          (ลงช่ือ)..................................................... 

                  (..................................................) 
                      เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ค าเตือน 

(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

 

 
 
 
 
 
ค าส่ังท่ี.........../................       ส านักงาน............................................... 
                                                                                    …............................................................ 
 

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. …................... 

เรื่อง    ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 

เรียน    .................................................................... 

อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี..............ลงวันท่ี.................เดือน.....................พ.ศ. .............. 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการของท่านแล้ว 
พบว่ายังมีข้อท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี ้

1) …...................................................................................................... 
2) …...................................................................................................... 
3) …...................................................................................................... 
๔) ….........................................................…......................................... 
5) …..................................................................................................... 
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณา

การอนุญาตต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไปด้วย 

        ขอแสดงความนับถือ 

          ลงช่ือ.............................................. 
(…..........................................) 

          ต าแหน่ง...................................... 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

 
ส่วนราชการ.......................................          
โทร …................................................         
โทรสาร …......................................... 
E-mail ….......................................... 

(ตัวอย่าง) ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสถานประกอบกิจการ 



 
 

 

(ตัวอย่าง) แบบสรุปข้อมูลกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประจ าปี......................... 
หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ...................................................................... 

 
ประเภทกิจการ จ านวน 

(ราย) 
มีใบอนุญาต 

(ราย) 
ไม่มีใบอนุญาต 

(ราย) 
ถูกร้องเรียน 

(คร้ัง) 
ประเด็นที่ถูก

ร้องเรียน 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 


