ภาคผนวก
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
3. ตัวอย่างแนวทาง (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 5/2538
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
__________________
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ประกาศในกิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
			 (1)		 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
			 (2)		 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ำนม
			 (3)		 การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ นใดอั น มี ลั ก ษณะ
ทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
			 (1)		 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (2)		 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
			 (3)		 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
			 (4)		 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
			 (5)		 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถาน
ที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
			 (6)		 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
			 (7)		 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
			 (8)		 การสะสมหรือการล้างครั่ง
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
			 (1)		 การผลิตเนย เนยเทียม
			 (2)		 การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (3)		 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
			 (4)		 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (5)		 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
			 (6)		 การเคี่ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (7)		 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
			 (8)		 การผลิตแบะแซ
			 (9)		 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
			 (10) การประกอบกิจการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
			 (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (12) การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
			 (13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ำตาล
			 (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว
			 (15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู
			 (16) การคั่วกาแฟ
			 (17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
			 (18) การผลิตผงชูรส		
			 (19) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค
			 (20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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			 (21)
			 (22)
			 (23)
			 (24)
			 (25)
การบริโภคในครัวเรือน
			 (26)

การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเพื่อ
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป

		 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
ชำระล้าง
			 (1)		 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร	
			 (2)		 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง
ต่างๆ
			 (3)		 การผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี
			 (4)		 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
			 (5)		 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่างๆ
			
		 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
			 (1)		 การอัด การสกัดเอาน้ำมันจากพืช	
			 (2)		 การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ	
			 (3)		 การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
			 (4)		 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
			 (5)		 การผลิตยาสูบ
			 (6)		 การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
			 (7)		 การผลิต การสะสมปุ๋ย
			 (8)		 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
			 (9)		 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง
			
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
			 (1)		 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้
ต่างๆ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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			 (2)		 การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1)
			 (3)		 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)
			 (4)		 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
			 (5)		 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ใน (1)
			 (6)		 การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
		
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
			 (1)		 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
			 (2)		 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ อุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
			 (3)		 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้
บริการหรือจำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย
			 (4)		 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์	
			 (5)		 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
			 (6)		 การปะ การเชื่อมยาง
			 (7)		 การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
			
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
			 (1)		 การผลิตไม้ขีดไฟ	
			 (2)		 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำคิ้ว หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
			 (3)		 การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
			 (4)		 การอบไม้	
			 (5)		 การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
			 (6)		 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

148

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

			 (7)		 การผลิตกระดาษต่างๆ
			 (8)		 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
9.1 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
			 (1)		 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
			 (2)		 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9(1) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
			 (3)		 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการ ใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
			 (4)		 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
			 (5)		 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
			 (6)		 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
			 (7)		 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน	
			 (8)		 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการ 9 (1)
			 (9)		 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น
ในทำนองเดียวกัน
			 (10) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยแต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม
			 (11) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ ำ หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้
บริการใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
			 (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120/ตอนพิเศษ 123 ง หน้า 56/28
ตุลาคม 2546
1
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(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
(16) 2 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
			 (1)		 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วย
กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
			 (2)		 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
			 (3)		 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
			 (4)		 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
			 (5)		 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
			 (6)		 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
			 (7)		 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
			 (8)		 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (1)		 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
			 (2)		 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
			 (3)		 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (4)		 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (5)		 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (6)		 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ
			 (7)		 การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
			 (8)		 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น
ข้อ 9 (16) เพิม่ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 20
กันยายน 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 120 ง หน้า 10/20 กันยายน 2550
2
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			 (9)		 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
			 (10) การผลิตกระดาษทราย
			 (11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
			 (1)		 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ
สารตัวทำละลาย
			 (2)		 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
			 (3)		 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลี่ยมต่างๆ
			 (4)		 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
			 (5)		 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7 (1)	
			 (6)		 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (7)		 การโม่ การบดชัน
			 (8)		 การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
			 (9)		 การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
			 (10) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
			 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
			 (13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง
			 (14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอนั เป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
			 (15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
			 (16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค
			 (17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
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13. กิจการอื่นๆ
			 (1)		 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
			 (2)		 การผลิต การซ่อมเครือ่ งอีเลคโทรนิคส์ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์อเี ล็คโทรนิคส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
			 (3)		 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
			 (4)		 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
			 (5)		 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
			 (6)		 การประกอบกิจการโกดังสินค้า
			 (7)		 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
			 (8)		 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
			 (9)		 การก่อสร้าง
			 (10)3 กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ แพปลา
		

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4

						
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538
		
อาทิตย์ อุไรรัตน์
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 58 ง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538

ข้อ 13 (10) เพิม่ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 28
ตุลาคม 2546
3
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ
และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
__________________
		 โดยที่ปรากฏว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมียุงลายเป็น
พาหะของโรคที่สำคัญ จึงเห็นสมควรกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (5) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในประกาศนี้
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
		 “ภาชนะที่มีน้ำขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอก
อาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น โอ่ง/ตุ่มน้ำ ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง ถ้วยรอง
ขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น
		 “เศษวัสดุที่มีน้ำขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือ
นอกอาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็นต้น หรือชิ้นส่วน
ของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ำขังอยู่
		 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งยุงลายตั้ง
แต่หนึ่งตัวขึ้นไป
		 ข้อ 2 อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลายถือว่าเป็นเหตุรำคาญ
		 ข้อ 3 ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการควบคุมโรคตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ประจำ
งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ข้อ 4 ประกาศฉบับนีใ้ ห้มผี ลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

									
									
									

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 62 ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2545
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แนวทางการปฏิบัติ

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
__________________
				
		 เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ
มีผลใช้บังคับแล้ว จะทำให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังและมีการตรวจ
พบลูกน้ำ หรือตัวโม่งของยุงลาย จะถือเป็นเหตุรำคาญ ซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ เจ้าพนักงานท้องถิน่
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถดำเนินการควบคุมได้
ขัน้ ตอนการดำเนินการ
		 (1) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบถึ ง อั น ตรายของโรคไข้ เ ลื อ ดออก ลั ก ษณะอาการ
การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายเป็นเหตุรำคาญด้วย
		 (2) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่
รับผิดชอบ
		 (3) ในกรณีที่พบว่าอาคารหรือสถานที่ใด (ของเอกชน) มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร
(ตามแบบสามตอน)
		 (4) หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ ภายในกำหนดเวลา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนีค้ อื
			 4.1) ออกคำสัง่ เป็นหนังสือตามมาตรา 28 (ตามตัวอย่างคำสัง่ ) ให้เจ้าของหรือ
ผูค้ รอบครองอาคารนัน้ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร
			 4.2) หากผูร้ บั คำสัง่ ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิน่ สามารถดำเนินการได้ 2 ประการ คือ
					 4.2.1) ลงโทษผู้รับคำสั่ง โดยการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 85 (ตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1/2544 เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บปรั บ และ
การดำเนินคดี)
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					 4.2.2) ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายนัน้ ได้เองตามสมควรแก่เหตุ
เพือ่ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และสามารถคิดค่าใช้จา่ ยจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองนัน้ ได้ ถ้าเหตุ
รำคาญนั้นเกิดจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานทีน่ นั้
		 (5) กรณีที่ตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจดำเนินการได้ดงั นี้
			 5.1) หากทราบว่าแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายนัน้ เกิดจากการกระทำของบุคคลใด ให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกคำสัง่ เป็นหนังสือตามมาตรา 27 (ตามตัวอย่างคำสัง่ ) ให้บคุ คลนัน้ ปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดได้ ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ให้ดำเนินการลงโทษตามข้อ 4.2.1)
			 5.2) แต่ถา้ ไม่ปรากฏว่าเกิดจากบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ สัง่ การให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของท้องถิ่น ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นั้นได้ (โดยการถม ระบายน้ำทิ้ง คว่ำ
หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ แล้วแต่กรณีทเี่ หมาะสม)
		 (6) กรณีทเี่ ป็นอาคารรกร้างว่างเปล่า หรือก่อสร้างไม่เสร็จ ซึง่ ไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจน
และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายนัน้ ได้
วิธกี ารตรวจลูกน้ำยุงลาย
		 ในการเฝ้าระวังตรวจตราแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ให้ดำเนินการ ดังนี้
		 (1) ให้เจ้าพนักงานฯ ตรวจดูภาชนะหรือเศษวัสดุทมี่ นี ำ้ ขังในหรือนอกอาคาร ว่ามีลกู น้ำ
หรือตัวโม่งยุงลายหรือไม่ (จากสถิติโดยทั่วไปลูกน้ำในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจะเป็นลูกน้ำ
ยุงลาย ร้อยละ 95 ขึน้ ไป)
		 (2) หากพบว่ามีลูกน้ำหรือตัวโม่ง ให้พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของลูกน้ำหรือตัวโม่ง
ยุงลาย ดังนี้
			 2.1) เมื่อเคาะภาชนะนั้นให้เกิดเสียงดัง ลูกน้ำหรือตัวโม่งจะดำดิ่งลงก้นภาชนะ
หรือ
			 2.2) เมือ่ เปิดฝาภาชนะ (เช่น โอ่ง/ตุม่ น้ำ) ลูกน้ำหรือตัวโม่งจะดำดิง่ ลงก้นภาชนะ
หรือ
			 2.3) เมือ่ ส่องไฟฉายลงในภาชนะ ลูกน้ำหรือตัวโม่งจะดำดิง่ ลงก้นภาชนะ ถ้าลูกน้ำ
มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้ถือว่าเป็นลูกน้ำยุงลาย ให้เจ้าพนักงานฯ ออกคำแนะนำ
ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองปรับปรุงแก้ไขและดูแลมิให้เกิดขึน้ อีก
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		 (3) ในกรณีที่แนะนำแล้วไม่ปฏิบัติตาม และยังคงพบลูกน้ำยุงลายอีก ให้เจ้าพักงานฯ
เก็บตัวอย่างลูกน้ำ ในภาชนะนั้นประมาณ 1-5 ตัว ใส่ในแอลกอฮอล์ (5-10%) ปิดขวดหรือ
หลอดให้สนิท แล้วไปตรวจสอบดูลกั ษณะของลูกน้ำยุงลายด้วยกล้องจุลทัศน์โดยดูทอี่ วัยวะ (Come
Scale) ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผล แล้วเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งตามข้อ 4.1)
หรือ 5.1) แล้วแต่กรณีตอ่ ไป
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ที่ 6/2538
เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัย
ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
__________________
				
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในประกาศนี้
				 “อาคารที่พักอาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราวและให้หมายความรวมถึง
โรง เรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่
สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร
		 ข้อ 2 อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู่เกินกว่าหนึ่งคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร ถือว่ามี
คนอยู่มากเกินไป
		 ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
									
									
									

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
อาทิตย์ อุไรรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 58 ง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 7/2538
เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง
ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
__________________
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในประกาศนี้
				 “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานใน
ระหว่างงานก่อสร้าง
				 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุก
ประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย
				 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่ นายจ้าง
หรือผู้ว่าจ้าง เพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามและให้หมายรวมถึง
บุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย
		 ข้อ 2 อาคารที่ พั ก ของคนงานก่ อ สร้ า ง ที่ มี ค นอาศั ย อยู่ เ กิ น กว่ า หนึ่ ง คนต่ อ พื้ น ที่
สามตารางเมตร ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
		 ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
									
									
									

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
อาทิตย์ อุไรรัตน์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 58 ง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538
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ที่ 8/2538
เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารโรงงาน
ที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
__________________
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในประกาศนี้
				 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน
				 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงาน
		 ข้อ 2 อาคารโรงงานที่มีคนงานปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร
ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
		 ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
									
									
									

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
อาทิตย์ อุไรรัตน์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 58 ง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 2/2542
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสำหรับสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรของเทศบาล
กรณีที่ใช้เทศบัญญัติเดิมตามบทเฉพาะกาลมาตรา 90
---------------------------		 ตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 17-3/2541 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสำหรับสถานที่
จำหน่ า ยหรื อ สะสมอาหารที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 200 ตารางเมตร ของเทศบาล กรณี ที่ ใ ช้
เทศบัญญัติเดิมตามบทเฉพาะกาลมาตรา 90 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (4) จึงออก
คำแนะนำ ดังนี้
		 (1) ด้วยปรากฏว่า เทศบาลหลายแห่งยังคงใช้เทศบัญญัติเดิม เรื่อง “ควบคุมการค้า
อาหารหรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน” ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484
โดยอาศัยบทเฉพาะกาลมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยยัง
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตรเหมือนเช่นเดิม
		 (2) เนื่องจากการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเทศบาลดังกล่าวเป็นการขัดแย้ง
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ
			 2.1) ตามบทบัญญัติมาตรา 901 กำหนดว่า เทศบัญญัติซึ่งได้ออกโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีเทศบัญญัติที่ออกตามพระราช
บัญญัตินี้

มาตรา 90 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือคำสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึง่ ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึง่ ถูกยกเลิกโดยพระราช
บัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ จนกว่าจะได้มกี ฎกระทรวง ประกาศ
ข้อกำหนดของท้องถิน่ หรือคำสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
1
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			 2.2) แต่โดยที่มาตรา 382 กำหนดว่า ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการ
ขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการ
จัดตั้ง และมาตรา 65 กำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับการดำเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น........
			 2.3) ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 เดิมซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งและการเสียค่าธรรมเนียมการแจ้ง
ฉะนั้นเทศบัญญัติว่าด้วย “ควบคุมการค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน” จึงใช้บังคับได้เฉพาะ
สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตรซึ่งต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เท่านั้น โดยเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัตินั้น แต่มิอาจใช้บังคับกับสถานที่
จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรให้ต้องมาแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมได้
จนกว่าเทศบาลจะได้ออกเทศบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับสถานที่จำหน่ายหรือสะสม
อาหารที่ต้องแจ้ง ตามนัยแห่งมาตรา 65 3 ข้างต้นเสียก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการขัดแย้งตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 90

มาตรา 38 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองร้้อยตารางเมตร และมิใช่่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นทีไ่ ม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้้งตามมาตรา 48 ก่่อนการจัดตั้ง
๓
มาตรา 65 ในกรณี ที่ มี ข้ อ กำหนดของท้ อ งถิ่ น กำหนดค่ า ธรรมเนี ย มสำหรั บ การดำเนิ น กิ จ การที่ ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการหรือต้องได้้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียม
ทีค่ า้ งชำระ เว้นแต่ผแู้ จ้งหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไปตามที่กำหนด ไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น	
		
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจำนวน
2
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		 (3) ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และอาจก่อผลกระทบต่อ
สิทธิหน้าที่ของประชาชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งทำให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องขาดรายได้
จากค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงขอแนะนำให้เทศบาลที่ยังคงใช้เทศบัญญัติ เรื่อง “ควบคุมการค้า
อาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน” ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเดิม รีบดำเนินการออกเทศบัญญัติ
ใหม่ว่าด้วย “สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ตามมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 65 ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ)
สุจริต ศรีประพันธ์
		
(นายสุจริต ศรีประพันธ์)
		
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		 รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 4/2542
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรท
---------------------------		 ตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 19-2/2542 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียม
คลอเรท
		 สืบเนื่องจากเหตุการณ์การระเบิดของโรงงานอบลำใยแห้ง (บริษัท หงษ์ไทยเกษตร
พัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่) อันเนื่องจากการสะสมและการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรทในโรงงาน
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันมิให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก จึงเห็นควรแนะนำให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบถึงบทบาทหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (4) จึงออกคำแนะนำราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
		 (1) การครอบครองสารโปตัสเซียมคลอเรท แม้ว่าจะถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมยุทธภันฑ์ของกระทรวงกลาโหม และประกาศกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองแรงงานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมิได้กระจายอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมดูแล จึงทำให้การดูแลอย่างทั่วถึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงอาจ
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อเสริมการคุ้มครองประชาชน
ในเขตท้องถิ่นตนได้
		 (2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีโปตัสเซียมคลอเรท ดังนี้
			 2.1) กิจการทีม่ กี ารสะสมสารโปตัสเซียมคลอเรท ซึง่ เป็นสารออกซิไดส์ชนิดหนึง่
และเป็นสารเคมีอนั เกีย่ วกับการผลิตดอกไม้เพลิง จึงเข้าลักษณะเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 (ซึ่งรัฐมนตรีฯ ออกตามมาตรา 311) ประเภทที่
12(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย
หรื อ ประเภทที่ 12(14) การผลิ ต การสะสม การขนส่ ง ดอกไม้ เ พลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง แล้วแต่กรณี
มาตรา 31 ให้รฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด
กิจการใดเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1
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			 2.2) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการ
ประเภทที่ 12(1) หรือ 12(14) แล้วแต่กรณี เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตาม
มาตรา 32(1)2 และกำหนดข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาหรือใช้สารเคมีดังกล่าวได้ตามมาตรา 32(2)2 ซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะสามารถกำหนดได้ ตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานเกี่ยวกับสารโปตัสเซียมคลอเรท (เอกสารที่แนบท้ายคำแนะนำ) ซึ่งจะกำหนดให้
เข้มงวดเพียงใดให้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการประกอบกิจการฯ ในเขตท้องถิ่นนั้น
			 2.3) ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรท ตามประเภท
กิจการที่อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม
ข้อ 2.2) ตามมาตรา 333 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการฯ ประกอบการ โดยไม่มีใบอนุญาต หรือฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการในของท้องถิ่น จะมีโทษตามมาตรา 71 และมาตรา 73 ตามลำดับ
(ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
		 (3) ทั้งนี้ ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามบทบัญญัติข้างต้น จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการฯที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง ข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ได้ตราขึ้น
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่นการพิจารณาอนุญาต การตรวจตราของ
เจ้าพนักงาน การออกคำสั่ง การลงโทษ หรือการดำเนินคดี เป็นต้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา 32 เพือ่ ประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการทีป่ ระกาศตามมาตรา 31 ให้ร้ าชการส่ว่ นท้องถิน่ มี
อำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
		
(1) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการ
ควบคุมภายในท้องถิน่ นัน้
		
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทัว่ ไปสำหรับให้ผดู้ ำเนินกิจการตาม (1) ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ใี่ ช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
3
มาตรา 33 เมือ่ พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีข่ อ้ กำหนดของท้องถิน่ กำหนดให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุม
ตามมาตรา 32(1) ใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู้ ดดำเนินกิจการตามประเภททีม่ ขี อ้ กำหนด ให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุม
ตามมาตรา 32(1) ในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 56
2
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		 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ)
สุจริต ศรีประพันธ์
		
(นายสุจริต ศรีประพันธ์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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เอกสารแนบท้ายคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
แนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารโปตัสเซียมคลอเรท
1) ผู้ประกอบกิจการที่จะต้องทำการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย หรือนำสารโปตัสเซียมคลอเรท
เข้าไปในสถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรปิดไว้ที่หีบห่อภาชนะ
บรรจุ หรือวัตถุห่อหุ้มทุกชิ้น โดยที่ฉลากนั้นจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี้
1.1) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายเป็นตัวอักษรสีแดง มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน
1.2) ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์
1.3) อันตรายและอาการเกิดพิษของสารเคมี
1.4) คำเตือนเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บ วิธีใช้ วิธีเคลื่อนย้าย วิธีการจัดหีบห่อภาชนะบรรจุ หรือ
		 วัตถุห่อหุ้ม
1.5) วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการหรือความเจ็บป่วย ตลอดจนคำแนะนำในการส่งผู้ป่วย
		 ไปหาแพทย์
2) ผู้ ป ระกอบกิ จ การต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดตาม แบบ สอ.1 ซึ่ ง เป็ น แบบเดี ย วกั บ แบบแจ้ ง
รายละเอียด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีสารโปตัสเซียมคลอเรท
ไว้ในครอบครอง
3) ผู้ประกอบกิจการต้องจัดสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารโปตัสเซียมคลอเรท
ให้มีสภาพและคุณลักษณะต่อไปนี้
3.1) ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.2) มีที่เก็บสารโปตัสเซียมคลอเรทแยกเป็นสัดส่วน อาคารที่เก็บต้องเป็นวัตถุทนไฟ มีการ
		 ระบายอากาศดี
3.3) การเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรทให้เก็บห่างจากไฟและความร้อน ควรมีปา้ ย “อันตราย”
 		 “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด” โดยเขียนตัวอักษรสีแดงบน
		 พื้นขาว ติดตั้งในที่เห็นชัดเจน และติดป้าย “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย ห้ามเข้า
		 โดยไม่ได้รับอนุญาต”
3.4) การเคลื่อนย้ายสารโปตัสเซียมคลอเรท ห้ามบรรทุกด้วยภาชนะที่เป็นโลหะ และ
		 ไม่ขนส่งปะปนไปกับสิ่งต่างๆ ดังนี้ ไม้ขีดไฟ กรด น้ำมัน หรือวัตถุที่ติดไฟง่าย
4) ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ห้ามผู้ปฏิบัติงานเข้าพัก เป็นที่พัก
อาศัยในสถานที่เก็บสารโปตัสเซียมคลอเรท
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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5) ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
การเก็บรักษา การขนส่ง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการควบคุมและป้องกัน วิธีกำจัดมลพิษ
วิธีอพยพเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงาน วิธีปฐมพยาบาล
6) การเก็บสารโปตัสเซียมคลอเรท ต้องไม่วางใกล้กับอลูมิเนียม, คาร์บอน, ถ่านกัมมันท์,
สารอินทรีย,์ เกลือ, แอมโมเนียม, ทองแดง กรดอินทรีย์ที่มีสภาพเบสเป็น 2, กรดกำมะถัน,
สังกะสี และแมกนีเซียม
7) ชุดทำงานที่เหมาะสม ควรเป็นชุดคลุมที่ทำจากวัสดุที่เป็นยางฯ และสวมอุปกรณ์ปกป้องระบบ
ทางเดินหายใจด้วย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1/2543
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทั่วไป
---------------------------		 ตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครัง้ ที่ 21-1/2543 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน
2543 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ออกคำแนะนำ
แก่ราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทั่วไป
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10(3)(4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 (1) การประกอบกิ จ การอาบ อบ นวด ซึ่ ง เป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 12/2542 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2)
ได้กำหนดให้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ซึ่งหมายถึงการนวด การอบ การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค ซึ่งต้องขอใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และผู้ให้บริการต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ
		 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เพื่อการผ่อนคลายหรือเพื่อสุขภาพที่มิใช่เพื่อ
การรักษาโรค หรือการนวดทั่วไป ให้ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น กำหนดให้เป็น กิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน
		 (3) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลด้ า นสุ ข ลั ก ษณะของการประกอบ
กิจการนวดทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทั่วไป ตามความเหมาะสมได้ดังนี้
			 3.1) อาคารสถานประกอบกิจการ และบริเวณของสถานประกอบกิจการต้องมี
ความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
			 3.2) มีทางหนีไฟโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเส้นทางหนีไฟ และมีอุปกรณ์
ดับเพลิง
			 3.3) จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ
โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง
			 3.4) การจัดบริการต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
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			 3.5) ให้มีการจัดทำทะเบียนและประวัติของผู้ให้บริการนวด เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบได้ และต้องไม่ให้ผู้อื่นที่มิใช่ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนมาให้บริการนวด
			 3.6) ผู้ให้บริการนวดต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับ
การรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ต้องให้เวลาสำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วย
			 3.7) ผู้ให้บริการนวดต้องไม่เป็นโรคติดต่อ
			 3.8) ผู้ จั ด ตั้ ง สถานประกอบกิ จ การต้ อ งรั บ เป็ น ภาระในการจั ดให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพสำหรับผู้ให้บริการนวดทุกระยะเวลา 6 เดือน
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ)
มงคล ณ สงขลา
		
(นายมงคล ณ สงขลา)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

170

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 2/2543
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐานการควบคุมกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
---------------------------		 โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13/2543 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับที่ 3) ได้กำหนดให้ “การประกอบกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะ
อวัยวะอื่น” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลสุ ข ลั ก ษณะของกิ จ การฯ ดั ง กล่ า ว 

คณะกรรมการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3)(4) จึงออกคำแนะนำไว้
ดังนี้
		 (1) กรณีทใี่ นเขตราชการส่วนท้องถิน่ ใดมีการประกอบกิจการ การสักผิวหนัง การเจาะหู
หรือ เจาะอวัยวะอื่น ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการฯ
ดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ตามมาตรา 32(1) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (2) กระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนให้นำวัตถุแปลกปลอมใด ๆ เข้าไว้ในร่างกาย
เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการดังกล่าว และการเลือกใช้สี วัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้กับ
ร่างกาย ตลอดจนการดูแลหลังการรับบริการ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกันต่ออันตรายที่อาจเกิดจากการกระทำนั้น ๆ ด้วย
		 (3) ในการควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การดั ง กล่ า ว ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจออกข้ อ กำหนด
ของท้องถิ่นกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านสุขลักษณะ ให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติได้ตาม
มาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามความเหมาะสมได้ดังนี้
			 3.1) จัดสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ตอ้ งด้วยสุขลักษณะ
			 3.2) ผู้ให้บริการต้องมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ สบู่ เช็ดให้แห้ง
ด้วยผ้าที่สะอาดและใส่ถุงมือยางทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนการให้บริการ
			 3.3) ทำความสะอาดผิวหนังในบริเวณที่สักหรือเจาะและบริเวณรอบ ๆ ของ
ผู้รับบริการด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเอธิลที่มีความเข้มข้น 70% อย่างน้อย 2 ครั้ง
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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			 3.4) เข็มและภาชนะบรรจุสีที่ใช้สำหรับผู้รับบริการแต่ละคนควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง
และต้องเป็นเข็มและภาชนะบรรจุที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ มีการเก็บ การบรรจุแบบปราศจากเชื้อ
หากเข็มและภาชนะบรรจุสียังไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อให้นำไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 20 นาที
			 3.5) ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยผ่านกระบวนการทำให้ปราศจาก
เชื้อดังนี้
					 3.5.1) เข็มชนิดใช้ซ้ำและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเข็ม เมื่อใช้แล้วให้แช่
น้ำยาไลโซล ที่มีความเข้มข้น 2% อย่างน้อย 30 นาที แล้วนำขึ้นใส่ในตะกร้าโปร่งฉีดน้ำล้างให้
สะอาด ในกรณีเป็นเข็มมีรูให้ฉีดน้ำผ่านรูเข็มหลาย ๆ ครั้งจนสะอาด นำไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย
20 นาที
					 3.5.2) เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ ต้องทำความสะอาดคราบสกปรกออก
ให้หมดแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเอธิลที่มีความเข้มข้น 70% หรือใช้วิธีการอื่น เช่น ต้ม นึ่ง
อบ เป็นต้น
			 3.6) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่นำมาสักหรือเจาะใส่ตามอวัยวะต่าง ๆ ต้องเป็นวัสดุที่
ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกาย เช่น เหล็กไร้สนิม ทองคำ เป็นต้น และห้ามใช้วัสดุที่เป็นโลหะชุบ หรือ
วัสดุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบได้
			 3.7) สีที่ใช้ในการสักบนผิวหนังต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
3.8) ผู้ให้บริการต้องมีใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนยื่นขอใบอนุญาต
			 3.9) เข็มและภาชนะบรรจุสีชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อใช้แล้วให้ทิ้งในภาชนะซึ่ง
เป็นโลหะหรือพลาสติกอย่างหนา มีฝาปิดมิดชิด เมื่อใกล้จะเต็มให้เติมน้ำยาไลโซลที่มีความเข้มข้น
2% หรือสารละลายแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรต์ ที่มีความเข้มข้น 0.05% จนท่วมเข็มและภาชนะ
บรรจุสีทั้งหมด ปิดฝาให้แน่น แล้วนำไปกำจัดตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
			 3.10) ผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมเรื่องการป้องกันและการทำลายเชื้อ โดย
สถานบริการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นหรือของรัฐ
3.11) ผู้ประกอบกิจการต้องติดประกาศเตือนผู้มาใช้บริการที่มีโรคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคโลหิตไหลไม่หยุด โรคลมชัก โรคเบาหวาน เป็นต้น ไม่ควรใช้
บริการการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น และต้องติดประกาศคำแนะนำในการดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณผิวหนังที่สักผิวหนัง ที่เจาะหู หรือที่เจาะอวัยวะอื่นด้วย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 3.12) ผู้ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะที่ ท ำเป็ น การค้ า ต้ อ งขอรั บใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการต่อราชการส่วนท้องถิน่ ทีก่ ำหนดให้กจิ การการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอืน่
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นการค้าก็ไม่ต้อง
ขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ)
มงคล ณ สงขลา
		
(นายมงคล ณ สงขลา)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2545
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
---------------------------		 สืบเนื่องจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2544 ซึ่งพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ
สิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะของราชการส่วนท้องถิ่น
		 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสดังกล่าว คณะกรรมการสาธารณสุขจึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 10(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ออกคำแนะนำ ไว้ดังนี้
		 (1) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตท้องถิ่นของตน
โดย ก) การดำเนินการเอง หรือ ข) มอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนภายใต้การควบคุมของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือ ค) อนุญาตให้เอกชนดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจ (กิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล) ก็ได้
ตามบทบัญญัติมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ดังรายละเอียดในหนังสือที่ สธ 0716/ว 207 ลงวันที่ 8 มกราคม 2545 ที่แนบมาพร้อมนี้)
		 (2) ในการควบคุมกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล ราชการส่วนท้องถิ่น อาจออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ) กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตกิจการฯ และ
สุขลักษณะที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติ ได้ดังนี้
			 2.1) เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล
		 2.1.1) รถสูบสิ่งปฏิกูล ต้องมีลักษณะดังนี้
(ก) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม ปกปิดมิดชิด
สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงได้ มีอุปกรณ์หรือฝาปิด-เปิดถังที่สนิทอยู่ด้านบน และสามารถ
รับแรงดันจากการสูบสิ่งปฏิกูลได้
							 (ข) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม
							 (ค) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลชนิดเฮพวี่ ดิวตี้ (heavy duty) ที่สามารถ
สูบของแข็ง และมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
							 (ง) ตัวถังรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “รถสูบสิ่งปฏิกูล”
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขทะเบียนใบอนุญาต (กรณีที่ต้องขอ
ใบอนุญาตหลายท้องถิ่น ให้พิมพ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก ส่วนใบอื่นๆ ให้เก็บสำเนาหลักฐาน
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ใบอนุญาตไว้ที่รถเพื่อการตรวจสอบด้วย) ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของตัวถังรถที่เห็นได้ชัดเจน และมี
ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
		 2.1.2) ต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังใส่น้ำ ไม้กวาด
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น น้ำยาไลโซน 2% เป็นต้น) และน้ำยาดับกลิ่น
					 2.1.3) ต้องมีชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้า
ยางหุ้มแข้ง
					 2.1.4) ผูป้ ระกอบกิจการรถสูบสิง่ ปฏิกลู จะต้องระบุแหล่งทีจ่ ะนำสิง่ ปฏิกลู
ไปบำบัดและมีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่บำบัดนั้น เว้นแต่จะมีระบบบำบัด
ของตนเอง ทั้งนี้ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลจะต้องมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยกำหนด หรือแบบ
อื่นที่กรมอนามัยให้การรับรอง
			 2.2) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
					 2.2.1) ขณะทีท่ ำการสูบสิง่ ปฏิกลู ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสวมเสือ้ คลุม ถุงมือยาง
และรองเท้ายางหุ้มแข้ง และใช้น้ำยาดับกลิ่น เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงด้วย
					 2.2.2) เมือ่ ทำการสูบสิง่ ปฏิกลู เสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดท่อหรือสายดูด
สิง่ ปฏิกลู โดยการดูดน้ำสะอาดจากถัง และทำความสะอาดด้านนอกของท่อหรือสายทีส่ มั ผัสสิง่ ปฏิกลู
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย
					 2.2.3) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่ง
					 2.2.4) รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ให้บริการแล้ว ต้องทำความสะอาดภายในตัวถัง
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ต้องกำจัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย หรือปล่อย
ลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึม โดยต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
					 2.2.5) ต้องทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มแข้ง
ทุกวันที่ใช้ปฏิบัติงาน
					 2.2.6) ผู้ ป ระกอบกิ จ การต้ อ งจั ดให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
2.2.7) ห้ามนำรถสูบสิง่ ปฏิกลู ไปใช้ในกิจการอืน่ และต้องดูแลมิให้ขอ้ ความ
ที่พิมพ์บนตัวถังรถลบเลือน
					 2.2.8) ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ
“สุขลักษณะ ของการจัดการสิ่งปฏิกูล” ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด
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		 (3) ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถใช้โครงร่างข้อกำหนดท้องถิ่นท้ายคำแนะนำนี้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การกำหนด (ก) อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต (ตามกฎกระทรวงไม่เกิน 5,000 บาทนั้น) ขอให้คำนึงถึงจำนวนหลังคาเรือนในเขต
ท้องถิ่นด้วย เพราะหากมีหลังคาเรือนน้อยจะไม่คุ้มทุน (ปกติบ้านหลังหนึ่งๆ ส้วมจะเต็มต้องใช้
เวลาพอสมควร) (ข) อัตราค่าบริการที่เอกชนจะเรียกเก็บจากประชาชนได้ จะต้องพิจารณากำหนด
ให้เหมาะสม ถ้าสูงเกินไปประชาชนจะเดือดร้อน และหากต่ำเกินไปเอกชนก็จะไม่ลงทุน ดังนั้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกับค่าบริการที่ให้เอกชนเรียกได้ จึงต้องสัมพันธ์กัน
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ)
วินัย วิริยกิจจา
		
(นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 3/2545
เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
ในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับฝ้าย
---------------------------		 ตามมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 26-1/2545 เมื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2545 ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เห็นสมควรให้ออกคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับการปกป้องทางเดิน
หายใจของผู้ประกอบอาชีพในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10(3)(4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 เพื่อประโยชน์ในการปกป้องทางเดินหายใจของผู้ประกอบอาชีพในกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดข้อปฏิบัติการ
ปกป้องทางเดินหายใจในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ ตามความเหมาะสม ดังนี้
		 (1) ให้ผู้ดำเนินกิจการในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดังต่อ
ไปนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้
			 1.1) กิ จ การปั่ น ด้ า ย การกรอด้ า ย การทอผ้ า จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ฝ้ า ยเป็ น ส่ ว น
ประกอบ ด้วยเครื่องจักร
			 1.2) กิจการสะสมฝ้าย
			 1.3) กิจการปั่นฝ้ายด้วยเครื่องจักร
		 (2) ให้ ผู้ ดำเนินกิจการตามข้อ (1) ทำการตรวจวั ด ปริ ม าณฝุ่ น ฝ้ า ยในบรรยากาศ
การทำงานเพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
		 ในการตรวจวัดตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าบรรยากาศการทำงานมีปริมาณฝุ่นฝ้ายเกิน
ค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ดำเนินกิจการจะต้องดำเนินการควบคุมทางวิศวกรรม
หรือการบริหารจัดการให้ปริมาณฝุ่นฝ้ายอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน
		 ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานตามวรรคสองได้ ผู้ดำเนินกิจการ
จะต้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ และจะต้องจัดหาอุปกรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจทีไ่ ด้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุน่ ให้แก่คนงานทีเ่ สีย่ งต่อการได้รบั อันตราย
จากฝุ่นฝ้ายสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ตามข้อ (3)
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

177

		 (3) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่นตามข้อ (2)
วรรคสาม จะต้องสามารถกรองฝุ่นฝ้าย ที่มีขนาด 0.3 ไมโครเมตรได้ โดยมีประสิทธิภาพการกรอง
รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดและมีรูปทรงกระชับกับใบหน้าของผู้สวมใส่ดังนี้
			 3.1) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจทีไ่ ม่มสี ว่ นจ่ายกำลังทีใ่ ช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดใช้แล้วทิ้ง จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีความต้านทาน
การหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 30 ± 1 ลิตรต่อนาที ได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตรน้ำ หรือมีความ
ต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 95 ± 2 ลิตรต่อนาที ได้ไม่เกิน 21 มิลลิเมตรน้ำ
			 3.2) อุ ป กรณ์ ป กป้ อ งทางเดิ น หายใจที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจ่ า ยกำลั ง ที่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ช นิ ด
เปลี่ยนไส้กรองได้จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองและมีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดเช่นเดียว
กับ 3.1
			 3.3) อุ ป กรณ์ ป กป้ อ งทางเดิ น หายใจที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจ่ า ยกำลั ง ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานจาก
แบตเตอรี่ ชนิดใช้ไส้กรองแบบกรองประสิทธิภาพสูง จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่ต่ำกว่า
ร้ อ ยละ 99.95 และมี ค วามต้ า นทานการหายใจเข้ า สู ง สุ ด ที่ อั ต รา 30 ± 1 ลิ ต รต่ อ นาที
ได้ไม่เกิน 12 มิลลิเมตรน้ำ หรือมีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 95 ± 2 ลิตร
ต่อนาที ได้ไม่เกิน 42 มิลลิเมตรน้ำ
			 3.4) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่มีส่วนจ่ายกำลังที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 99.95 และใช้ไส้กรองแบบกรองประสิทธิภาพสูง
แบตเตอรี่จะต้องเป็นชนิดปิดผนึกไว้อย่างมิดชิด และมีความสามารถที่จะจ่ายกำลังอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ในการรักษาความดันบวกภายในโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
		 (4) การจัดหาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่น
ผู้ดำเนินกิจการต้องจัดหาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่นตาม
ข้อ (3) ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบัน NIOSH (มาตรฐานสหรัฐอเมริกา) หรือสถาบัน CEN
(มาตรฐานยุโรป) หรือสถาบัน AS/NZS (มาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์) หรือสถาบันอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า หรือผ่านการรับรองจากกรมอนามัย(วิธีการตรวจสอบคุณภาพดูภาคผนวก ก.)
ให้คนงานได้ใช้ตามความเหมาะสมกับปริมาณฝุ่นในบรรยากาศของสถานที่ทำงานดังนี้
			 4.1) ปริมาณฝุ่นฝ้ายไม่เกินกว่า 5 เท่าของค่ามาตรฐานความปลอดภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องเป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านฝุ่นตามข้อ 3.1) หรือชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือ
สูงกว่า
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			 4.2) ปริมาณฝุ่นฝ้ายเกินกว่า 55 เท่าแต่ไม่เกิน 10 เท่าของค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องเป็นอุปกรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่นตามข้อ 3.2) แบบครอบครึ่งใบหน้า
หรือแบบครอบ 1 ใน 4 ส่วนของใบหน้า ชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ หรือชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมกันหรือสูงกว่า
			 4.4) ปริมาณฝุ่นฝ้ายเกินกว่า 30 เท่า แต่ไม่เกิน 100 เท่าของค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องเป็นอุปกรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่น ตามข้อ 3.3) แบบครอบเต็มหน้า หรือ
ชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือสูงกว่า
			 4.5) ปริมาณฝุ่นฝ้ายเกินกว่า 100 เท่า ของค่ามาตรฐานความปลอดภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องเป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านฝุ่นตามข้อ 3.4) หรือชนิดอื่น ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือ
สูงกว่า
		 (5) ให้ผู้ดำเนินกิจการที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ตาม (4)
		 5.1) ต้องจัดการให้ความรู้และกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือ
คำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากฝุ่นฝ้ายแก่คนงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย รวมทั้งดูแลคนงานให้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5.2) ต้องมีการประเมินสุขภาพของผู้สวมใส่ เพื่อคัดกรองผู้ที่เหมาะสมกับการ
ใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (ตามภาคผนวก ข.)
			 5.3) ต้องมีการทดสอบความกระชับกับใบหน้าของอุปกรณ์ (ตามภาคผนวก ค.)
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้วย
		 (6) ให้คนงานในสถานประกอบกิจการ มีหน้าที่ใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่
ผู้ดำเนินกิจการจัดให้และปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือคำแนะนำที่ผู้ดำเนิน
กิจการกำหนดขึ้น
		 (7) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การใช้เครื่องจักร
ใหม่ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้อุปกรณ์เสริม หรือวิธีการอื่นใดที่จะมีผลต่อปริมาณ
ฝุ่นในบรรยากาศการทำงาน และส่งผลต่อความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
ผู้ดำเนินกิจการต้องจัดหาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจตามประเภทและชนิดที่เหมาะสม และ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

179

ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือคำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันทางเดินหายใจ
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยทุกครั้ง
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ)
วินัย วิริยกิจจา
		
(นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1/2547
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
---------------------------		 โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4)
ได้กำหนดให้ “การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา” เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
คณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 33-1/2547 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2547 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิน่ และเจ้าพนักงานท้องถิน่ เกีย่ วกับการควบคุม
การประกอบกิจการ ดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 (1) กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลา หรือแพปลา ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้กิจการฯ
ดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (2) เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลด้านสุขลักษณะของการประกอบกิจการ
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุญาตและออก
ข้อบัญญัตขิ องท้องถิน่ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านสุขลักษณะ เงือ่ นไขการจัดตัง้ สถานประกอบ
กิจการให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้
			 2.1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าผู้ดำเนินกิจการมีสถานที่ประกอบกิจการที่เหมาะสม และได้ขออนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
			 2.1.1 ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการต้องมีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสัญญาเช่า
หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการนั้น
			 2.1.2 ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เป็นต้น
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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					 2.1.3 มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประกอบกิจการ
เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
			 2.2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
					 2.2.1		อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้ประกอบ
กิจการได้
			 2.2.2		จัดให้มีแสงสว่างและระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการประกอบกิจการ
					 2.2.3 วางผังการดำเนินกิจกรรมในบริเวณท่าเทียบเรือประมง สะพาน
ปลาหรือแพปลา ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสินค้าสัตว์น้ำ
					 2.2.4 หลังคา เพดาน ผนังและพื้นของอาคาร และ/หรือโรงเรือน ต้อง
ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อความชื้น ป้องกันการซึมของน้ำ ล้างทำความสะอาดง่าย และได้รับการดูแล
รักษาให้สะอาดและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
					 2.2.5 อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และภาชนะทีใ่ ช้ในกิจกรรมการขนถ่าย การล้าง
ทำความสะอาด การคัดแยก การบรรจุและการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ต้องทำจากวัสดุที่ทำความ
สะอาดง่าย สำหรับโต๊ะสำหรับคัดแยกต้องทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร
					 2.2.6 จัดให้มีบริเวณล้างวัสดุอุปกรณ์ และภาชนะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
					 2.2.7 ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ใช้งาน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ
และภาชนะทุกประเภท ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกวัน และทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
					 2.2.8 มี น้ ำใช้ อ ย่ า งพอเพี ย งและมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ ำ
ประปา หรือเทียบเท่า
					 2.2.9 มีทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย หรือดำเนินการที่ทำให้
น้ำทิ้งมีคุณภาพตามข้อ 2.5) ทั้งนี้โดยคำนึงถึงวิธีการจัดการน้ำเสียที่มีความเค็มด้วย
			 2.2.10 มีตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนเข้าสู่ทางระบายน้ำและ/หรือระบบ
บำบัดน้ำเสีย และรวบรวม ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หลังสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละวัน
					 2.2.11 จัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ ภาชนะรองรับไม่รวั่ ซึม
และมีฝาปิดมิดชิด ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับ และบริเวณที่วางภาชนะนั้นอยู่เสมอ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

182

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

				 2.2.12		มีอ่างล้างมือ ห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
โดยแยกออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพืน้ ทีท่ ำกิจกรรมการขนถ่าย การล้างทำความสะอาด การคัดแยก
การบรรจุและการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ และดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
					 2.2.13		ต้องดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ประกอบกิจกรรม
การขนถ่าย การล้างทำความสะอาด การคัดแยก การบรรจุและการซื้อขายสินค้า รวมทั้งมิให้
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ประกอบกิจกรรมการล้างทำความสะอาด
และการคัดแยกสัตว์น้ำ
					 2.2.14 มีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูก
ต้องตามหลักสุขาภิบาล
			 2.3) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขอนามัยที่ดี ไม่ถ่มน้ำลาย สูบบุหรี่ หรือรับประทาน
อาหารขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่ประกอบกิจกรรมหรือห้องเก็บผลิตภัณฑ์
			 2.4) ผู้ดำเนินกิจการต้องดูแลการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
					 2.4.1			ให้แยกกระบวนการขนถ่าย ล้างทำความสะอาด คัดแยก บรรจุ
และซื้อขายสำหรับสินค้าสัตว์น้ำที่นำมาบริโภค มิให้ปะปนกับกระบวนการสำหรับสัตว์น้ำที่มิใช่
เพื่อการบริโภคของมนุษย์ เช่น เพื่อผลิตอาหารสัตว์ (ปลาเป็ด ปลาไก่)
					 2.4.2			ต้องล้างสินค้าสัตว์น้ำให้สะอาดด้วยน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปาหรือเทียบเท่า หรือกรณีใช้น้ำทะเลต้องเป็นน้ำทะเลที่สะอาดซึ่งมีคุณลักษณะทาง
แบคทีเรีย (Bacteria) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา คือ ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อี.โคไล
(E. coli) และจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
					 2.4.3		 ต้องคัดแยกและบรรจุสตั ว์นำ้ บนโต๊ะทีม่ คี วามสูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า
60 เซนติเมตร
					 2.4.4			ต้องบรรจุสัตว์น้ำที่ผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาด และ
คัดแยกลงในภาชนะที่สะอาด และมีฝาปิดมิดชิด
			 2.4.5 ต้องบรรจุสัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายในภาชนะสะอาด มีฝาปิดมิดชิด
และไม่รั่วซึม
			 2.4.6 		กำหนดพื้นที่วางสินค้าที่ผ่านการบรรจุแล้วให้เป็นสัดส่วน และ
ไม่วางปะปนกับสัตว์น้ำที่ยังไม่ได้ล้าง
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			 2.4.7 		ต้องรักษาสภาพสัตว์น้ำไว้ ณ อุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 18 องศา
เซลเซียสตลอดเวลา หากจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งในการเก็บรักษาสภาพสัตว์น้ำ น้ำแข็งที่ใช้ต้องทำมา
จากน้ำสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหรือเทียบเท่า และไม่ใช้สารเคมีในการ
รักษาสภาพสัตว์น้ำ
					 2.4.8			ต้องบันทึกข้อมูลการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำไว้เป็นหลักฐานตาม
แบบบันทึกข้อมูล
			 2.4.9 		ต้องเก็บรวบรวมเศษสัตว์น้ำ หรือเศษเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ น้ำทิ้งจาก
กระบวนการให้เข้าสู่ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
			 2.5) น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ต้องมีคุณภาพดังนี้
			 2.5.1		 ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9
			 2.5.2		 สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ต้องมีค่า
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
					 2.5.3		 น้ ำ มั น และไขมั น (Oil and Grease) ต้ อ งมี ค่ าไม่ เ กิ น 20
มิลลิกรัมต่อลิตร
			 2.5.4		 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, B.O.D.) ต้องมีค่า
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
					 2.5.5		 ทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen, T.K.N.) ต้องมีค่าไม่เกิน
250 มิลลิกรัมต่อลิตร
		 2.6) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิง้ ตามข้อ 2.5) ต้องตรวจสอบด้วยวิธกี ารต่อไปนี้
			 2.6.1 การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็น
กรดและด่างของน้ำ (pH Meter)
					 2.6.2		 การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่าน
กระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
					 2.6.3 การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำ
ละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
					 2.6.4 การตรวจสอบค่ า บี โ อดี ให้ ใ ช้ วิ ธี อ ะไซด์ โ มดิ ฟิ เ คชั่ น (Azide
Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน
				 2.6.5		 การตรวจสอบค่าทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjedahl)
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		 (3) กรณี ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นใดออกข้ อ กำหนดของท้ อ งถิ่ น ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
และประชุมชี้แจงข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการทราบโดยทั่วกันด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(ลงชืื่อ)
ธวัช สุนทราจารย์
		
(นายธวัช สุนทราจารย์)
		
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 3/2547
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
---------------------------		 โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้กำหนดให้ “การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการสาธารณสุข
ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 33-1/2547 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบให้ออก
คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 (1) กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการการระเบิด การโม่
การป่นหินด้วยเครื่องจักร ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้
กิจการฯ ดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (2) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลด้ า นสุ ข ลั ก ษณะของการประกอบ
กิจการการระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุญาต
และออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านสุขลักษณะ เงื่อนไขการจัดตั้ง
สถานประกอบกิจการให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้
			 2.1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าผู้ดำเนินกิจการมีสถานที่ประกอบกิจการที่เหมาะสม และได้ขออนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
					 2.1.1)		 การขออนุญาตประกอบกิจการเหมืองหิน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วย
			 2.1.2) การขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การการระเบิ ด หิ น ต้ อ งเป็ นไปตาม
มาตรการและเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงาน
เกี่ยวกับการระเบิดหิน และมาตรการการป้องกันอันตรายจากการระเบิดหิน ด้วย
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					 2.1.3)		 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานด้วย
			 2.2) ให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่
ประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
					 2.2.1)		 ลักษณะที่ตั้งของโรงโม่
								 (1)		หา้ มตัง้ โรงโม่ทใี่ ช้เครือ่ งจักรในการผลิต ในบริเวณบ้านจัดสรร
เพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
						 (2)		ห้ามตั้งโรงโม่ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตขนาดน้อยกว่า 50
แรงม้า ภายในระยะ 50 เมตร และตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ภายในระยะ 100 เมตร จากเขต
ชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น สถานที่ทำการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทำการ
เพื่อการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก หรือการให้บริการแก่การดำเนินกิจการของโรงโม่
หินนั้น ๆ
						 (3)		ที่ตั้งโรงโม่ต้องมีเขตกันชน (Buffer zone) โดยรอบไม่น้อย
กว่า 10 เมตร และห่างจากทางหลวงแผ่นดินและแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร
					 2.2.2)		 ลักษณะของอาคารโรงโม่
						 (1) พื้นอาคาร บันได ราวบันได และพื้นทางเดินที่อยู่สูงจาก
ระดับพื้น ตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป ต้องมั่นคงแข็งแรง ก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการประกอบ
กิจการ
								 (2) มีประตูหรือทางออกให้เพียงพอกับจำนวนคน บานประตู
เปิดออกได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร และสูง
ไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร
						 (3) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ โดยมีความ
เข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
			 2.2.3)		 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงโม่ ต้องมั่นคงแข็งแรง และ
เหมาะสมกับการใช้งาน มีเครื่องป้องกันอันตรายอันเกิดจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และ
ตรวจซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
			 2.2.4)		 มีการจัดการด้านสุขาภิบาลดังนี้
						 (1) จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอและเหมาะสม
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						 (2) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาคาร
						 (3)		มกี ารเก็บ รวบรวม และกำจัดมูลฝอยทีถ่ กู สุขลักษณะ โดย
จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นนั้น กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
						 (4)		การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ก่อน
ปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
						 (5)		ภายในสถานประกอบการ ต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
			 2.3) ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการควบคุมปัญหาด้านฝุ่นละออง เสียง แรงสั่น
สะเทือน และหินปลิว จากการระเบิดหิน ดังนี้
					 2.3.1)		 เลือกใช้ชนิดและวิธีการระเบิดที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาเสียง
และแรงสั่นสะเทือน
					 2.3.2)		 ออกแบบระยะห่างระหว่างรูเจาะและหน้าอิสระ (free face) และ
การควบคุมปริมาณการใช้วัตถุระเบิดที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาหินปลิวและ
ปัญหาแรงสั่นสะเทือน
					 2.3.3)		 ออกแบบหน้าเหมืองในตำแหน่งที่เหมาะสมกับทิศทางลม และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จนเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ
					 2.3.4)		 กำหนดพื้นที่ใช้งานให้ชัดเจน เช่น สถานที่เก็บมูลดิน ทราย
เศษหิน เปลือกดิน กองหิน รวมทั้งกำหนดเส้นทางลำเลียงหินให้เป็นระบบ
					 2.3.5)		 กำหนดเส้นทางลำเลียงหินจากบริเวณระเบิดหินที่แน่นอน และ
ให้เส้นทางลำเลียงมีลักษณะผิวถนนกึ่งถาวร แล้วฉีดพรมด้วยน้ำหรือสารอื่นใดที่ช่วยยึดการเกาะตัว
ของฝุ่น รวมทั้งจัดการให้มีตารางเวลาการพ่นละอองน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่มีการขนส่ง
เพื่อการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองอันมีแหล่งที่มาจากบริเวณเส้นทางลำเลียง
					 2.3.6)		 จัดทำแนวคันดินหรือปลูกต้นไม้เป็นแนวทึบรอบพื้นที่ดำเนินการ
เพื่อบังทิศทางลม และลดการกระจายของฝุ่น
					 2.3.7)		 กำหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่ ภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการ
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			 2.4) ให้ผู้ประกอบการดำเนินการควบคุมปัญหาด้านฝุ่นละออง เสียง และแรง
สั่นสะเทือนจากโรงโม่หิน ดังนี้
					 2.4.1)		 บริเวณยุง้ รับหินใหญ่ (Hopper) ควรมีระบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
								 (1) มีผนังปิด 3 ด้าน พร้อมระบบสเปรย์น้ำชนิดฝอย มีถัง
พักน้ำ (Header tank) ที่ยุ้งรับหินใหญ่ใกล้หัวฉีด เพื่อรักษาแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอทุกหัวฉีด มี
วาล์วเปิด-ปิด เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ระบบสเปรย์น้ำตามความเหมาะสม
						 (2) มีระบบปรับคุณภาพน้ำด้วยสารต้านการเกิดตะกรัน เช่น
การเติมสารโพลีเมอร์ เพื่อลดปัญหาการอุดตันของหัวฉีด กรณีน้ำกระด้างมาก
						 (3)		ในกรณีที่หินใหญ่มีดินปนจำนวนมาก ควรมีเครื่องป้อนแบบ
ตะแกรง (Grizzly Feeder) คัดแยกดินออก ก่อนส่งหินไปยังปากโม่แรก เพื่อลดปัญหาดินติด
ตะแกรง และสายพานลำเลียง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบดย่อยหิน
					 2.4.2)		 เครื่องย่อยหินชุดแรก (Primary Crusher) ต้องมีระบบสเปรย์
น้ำชนิดฝอยเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้บริเวณยุ้งรับหินใหญ่ และต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร
ทั้งหมดอย่างมิดชิด
					 2.4.3)		 เครื่องย่อยหินชุดที่ 2 และ 3 (Secondary & Tertiary
Crusher) ต้องมีฝาครอบ หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใด ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมฝุ่นละอองให้อยู่
ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ และต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด
					 2.4.4)		 ตะแกรงคัดขนาด (Vibrating Screen) และสายพานลำเลียง
(Conveyor) ต้องมีฝาครอบ หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใดที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมฝุ่นละอองให้
อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้
					 2.4.5)		 ปลายสายพานลำเลียง (Transfer Point) ต้องมีฝาครอบ หรือ
อุปกรณ์ปิดคลุมโดยรอบ และระบบสเปรย์น้ำชนิดฝอย
					 2.4.6) บริเวณพื้นที่เก็บกองหิน ต้องเป็นลานลาดยาง หรือคอนกรีต
หรือหินบดอัดแน่น จัดรถน้ำฉีดพรมสม่ำเสมอ และ/หรือ ปลูกต้นไม้เป็นแนวขวางทางลม เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือสร้างอุโมงค์เก็บหิน แล้วลำเลียงผ่านสายพานลงสู่รถบรรทุกโดยตรง
หรือลำเลียงขึ้นสู่ยุ้งรับหิน แล้วจึงให้รถบรรทุกเข้าไปรองรับหินโดยตรงจากยุ้งรับหิน
			 2.4.7)		 บริเวณถนนในโรงโม่ทำเป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตและ
พื้นที่เก็บกองหินต้องเป็นลานลาดยาง หรือคอนกรีตหรือหินบดอัดแน่น พร้อมทั้งมีระบบการ
ทำความสะอาดและการระบายน้ำที่ดี
					 2.4.8)		 มีลานล้างล้อรถ ก่อนรถบรรทุกหินออกสู่ถนนสาธารณะ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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			 2.4.9)		 มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกผลิตภัณฑ์หินอย่างมิดชิดทุกคัน
			 2.4.10) กำหนดให้เส้นทางลำเลียงหินจากบริเวณระเบิดหินสู่โรงโม่หินที่
แน่นอน และให้เส้นทางลำเลียงมีลักษณะผิวถนนกึ่งถาวร แล้วฉีดพรมด้วยน้ำหรือสารอื่นใดที่ช่วย
ยึดการเกาะตัวของฝุ่น รวมทั้งจัดการให้มีตารางเวลาการพ่นละอองน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่มี
การขนส่ง เพื่อการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองอันมีแหล่งที่มาจากบริเวณเส้นทางลำเลียง
					 2.4.11) จัดทำแนวคันดินหรือปลูกต้นไม้เป็นแนวทึบรอบพื้นที่ดำเนินการ
เพื่อบังทิศทางลมและลดการกระจายของฝุ่น
			 2.5) ให้ ผู้ ป ระกอบการจั ดให้ มี บ ริ ก ารและดำเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
					 2.5.1)		 จัดให้มีบริการทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
					 2.5.2)		 ลดมลพิ ษ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ท ำงานในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศในบรรยากาศการทำงาน และมลพิษด้านเสียง ให้เป็นไปตาม
ค่ามาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
					 2.5.3)		 ควบคุมปริมาณฝุ่นในสถานประกอบการ ให้มีปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
					 2.5.4)		 ตรวจวั ด ปริ ม าณฝุ่ นในบรรยากาศการทำงานหกเดื อ นต่ อ ครั้ ง
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องสารเคมี รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจและเก็บหลักฐานไว้พร้อมที่จะ
ให้พนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ตรวจสอบได้ และใช้ประกอบในการเฝ้าระวังโรค
เนื่องจากการทำงานรวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
					 ในกรณีที่พบว่า ปริมาณฝุ่นฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศการทำงาน เกินกว่าค่า
มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ระดับ
ยอมรับได้ว่าปลอดภัย
					 หากยังดำเนินการไม่ได้ ผู้ประกอบการจะต้องจัดอุปกรณ์ปกป้องระบบ
ทางเดินหายใจให้คนงานที่ต้องทำงานสัมผัสฝุ่นสวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลา ทั้งนี้ อุปกรณ์ต้องมี
คุณลักษณะตามข้อ 2.5.6)
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					 2.5.5)		 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ อุปกรณ์
ปกป้องระบบทางเดิน หายใจจากฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย รองเท้ายางหุ้มแข้ง โดยให้
เหมาะกับลักษณะงาน และออกระเบียบบังคับ ให้คนงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล
ขณะทำงานทุกครั้ง รวมทั้งต้องจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่
ถูกต้องแก่คนงาน
					 2.5.6)		 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจทีจ่ ดั หาให้คนงาน ต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ในการกรองอนุภาคโดยเฉพาะอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมโครเมตร โดยมีประสิทธิภาพการกรอง
รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดและมีรูปทรงกระชับกับใบหน้าของผู้สวมใส่ดังนี้
								 (1) อุ ป กรณ์ ป กป้ อ งทางเดิ น หายใจ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจ่ า ยกำลั ง ที่ ใ ช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้ง มีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่ ต่ำกว่าร้ อยละ 80 และ
มีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 30 ± 1 ลิตรต่อนาทีไม่เกิน 6 มิลลิเมตรน้ำ หรือ
มีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 95 ± 2 ลิตรต่อนาที ได้ไม่เกิน 21 มิลลิเมตรน้ำ
						 (2) อุ ป กรณ์ ป กป้ อ งทางเดิ น หายใจที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจ่ า ยกำลั ง ที่ ใ ช้
พลังงานจากแบตเตอรีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองและมีความต้านทาน
การหายใจเข้าสูงสุด เช่นเดียวกับข้อ 8.1)
						 (3)		อุ ป กรณ์ ป กป้ อ งทางเดิ น หายใจที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจ่ า ยกำลั ง ที่ ใ ช้
พลังงานจากแบตเตอรี ชนิดใช้ไส้กรองแบบกรองประสิทธิภาพสูง จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองได้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.95 และมีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 30 ± 1 ลิตรต่อนาที
ไม่เกิน 12 มิลลิเมตรน้ำ หรือมีความต้านทานการหายใจเข้าสูงสุดที่อัตรา 95 ± 2 ลิตรต่อ
นาที ได้ไม่เกิน 42 มิลลิเมตรน้ำ
								 (4) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่มีส่วนจ่ายกำลังที่ใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.95 และใช้ไส้กรองแบบกรอง
ประสิทธิภาพสูง แบตเตอรี่จะต้องเป็นชนิดปิดผนึกไว้อย่างมิดชิดและมีความสามารถที่จะจ่ายกำลัง
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ในการรักษาความดันบวกภายในโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่
					 2.5.7)		 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ตามข้อ 2.5.6 (1) - (5) ต้อง
ผ่านการรับรองจากสถาบัน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
ของสหรัฐอเมริกา) หรือสถาบัน European Committee for Standardization (CEN) ของ
สหภาพยุโรป หรือสถาบัน Australian Standard/New Zealand Standard (AS/NZS) ของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือสถาบันอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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					 2.5.8)		 ผู้ประกอบการต้องจัดให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส
ฝุ่นและเสียงได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด ดังรายการต่อไปนี้
								 (1) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
									 (ก) 		ซั ก ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย ประวั ติ ก ารทำงาน ประวั ติ
ส่วนตัว
									 (ข) ฉายภาพรังสีทรวงอกด้วยฟิล์มมาตรฐาน (X - rays)
									 (ค) ตรวจสมรรถภาพปอด
									 (ง) ตรวจการได้ยิน
						 (2) ตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
									 (ก) ซักประวัตกิ ารเจ็บป่วย ประวัตกิ ารทำงาน ประวัตสิ ว่ นตัว
									 (ข) 		ฉายภาพรังสีทรวงอกด้วยฟิล์มมาตรฐาน (X - rays)
ในกรณีที่สถานประกอบการมีปริมาณฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยและผลการตรวจสุขภาพ
คนงานครั้งล่าสุดให้ผลเป็นปกติ สามารถเว้นระยะตรวจได้ทุก 3 ปี
									 (ค) ตรวจสมรรถภาพปอด
									 (ง) ตรวจการได้ยิน
					 ทั้งนี้ให้เก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 5 ปี
สำหรับให้พนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ตรวจสอบได้ และใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรค
จากการทำงาน รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ แบบรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้าย
					 2.5.9)		 หากผลการตรวจสุขภาพคนงานตามข้อ 2.10) แสดงผลที่มี
ความผิดปกติ ในร่างกายคนงาน ให้ผู้ประกอบการจัดการให้คนงานได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล
					 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาพรังสีทรวงอกที่พบความผิดปกติอยู่ในระยะเริ่มแรก
อาจพิจารณาให้จัดเปลี่ยนย้ายงานไปทำงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงน้อยลง หรือพิจารณาลดระยะ
เวลาการทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นลง รวมทั้งต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอันตรายเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคปอดฝุ่นหินและอันตรายจากเสียงดังและความสั่นสะเทือน
					 2.5.10) ผู้ประกอบการ จะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำหนดขั้นตอน
และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนประกาศให้คนงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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			 2.6) ให้ผู้ประกอบการ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ดังนี้
					 2.6.1)		 ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานดังนี้
								 (1) ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ที่มีคนทำงานไม่เกิน
8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องมีระดับเสียงดังติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล เอ (Leq 8 hr)
						 (2) ระดับเสียงในชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
									 (ก)		ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ต้องมี
ค่าไม่เกิน 75 เดซิเบล เอ โดยตรวจวัดในช่วงที่มีการโม่ บดและย่อยหิน
						 (ข)		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ต้องมี
ค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ
									 (ค)		ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ขณะระเบิดหิน ต้องไม่เกิน
115 เดซิเบล เอ โดยตรวจวัดในชุมชน ณ จุดที่ห่างจากจุดระเบิดประมาณ 500 เมตร
					 2.6.2)		 ควบคุมระดับฝุ่นละอองให้เป็นไปตามมาตรฐานดังนี้
						 (1)		ปริมาณฝุ่นละอองภายในสถานประกอบการ ต้องมีปริมาณ
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
								 (2) ปริ ม าณฝุ่ น ละอองในบรรยากาศทั่ วไปของชุ ม ชน ต้ อ งมี
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
								 (3) กรณี ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นใดออกข้ อ กำหนดของท้ อ งถิ่ น
ว่ า ด้ ว ยการควบคุมการประกอบกิจการการระเบิ ด การโม่ การป่ น หิ น ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร ควรจั ด
ประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการทราบโดย
ทั่วกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
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ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ)
ธวัช สุนทราจารย์
		
(นายธวัช สุนทราจารย์)
		
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การระเบิดหิน

โรงโม่หิน

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ
เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
ปกติ

ตรวจสมรรถภาพปอด
		

ตรวจการได้ยิน
		

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน (ราย)
ปกติ
(ราย)

ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ

ผิดปกติ
ปกติ

แผนก /ลักษณะงาน............

เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
ปกติ

ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ

ผิดปกติ
ปกติ

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

(ราย)
(ราย)

แผนก /ลักษณะงาน............

ผู้รับรองผลการตรวจ..........................................................
ตำแหน่ง............................................................................
สถานที่ทำงาน....................................................................

ผิดปกติ
ปกติ

แผนก /ลักษณะงาน............

ตรวจภาพรังสีทรวงอก
		

รายการตรวจสุขภาพ

ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................ที่ตั้ง........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วันที่ตรวจ........................................................

สถานประกอบกิจการประเภท

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
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1.
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		

การแปลผล

ภาพรั ง สี ท รวงอกผิ ด ปกติ หมายความว่ า ผลการอ่ า นฟิ ล์ ม เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐานองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(ILO Classification) อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ 0/1 ขึ้นไป
ภาพรังสีทรวงอกปกติ หมายความว่า ผลการอ่านฟิล์มเมื่อเทียบกับมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO
Classification) อยู่ในเกณฑ์ 0/0
สมรรถภาพปอดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายความว่า ผลการตรวจด้วย Spirometer แล้วมีผลต่ำกว่าค่าที่คาดคะเนของ
สมรรถภาพของบุคคลปกติ (predicted value) ร้อยละ 80
สมรรถภาพปอดปกติ หมายความว่า ผลการตรวจด้วย Spirometer แล้วมีผลเกินกว่าค่าที่คาดคะเนของสมรรถภาพของ
บุคคลปกติ (predicted value) ร้อยละ 80
เสีย่ งต่อการสูญเสียการได้ยนิ หมายความว่า ผลการตรวจด้วยเครือ่ ง Audiometer แล้วพบว่ามีระดับการได้ยนิ ทีค่ วามถีข่ อง
การสนทนา (500, 1000, 2000, 3000 Hz) ไม่เกินกว่า 25 dB และที่ความถี่สูง (4000, 6000 Hz) ไม่เกินกว่า
25 dB
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 5/2547
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
กิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม
---------------------------		 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้กิจการสปาเพื่อสุขภาพและ
กิ จ การที่ ค ล้ า ยคลึ ง เป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
		 (1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นกิจการประเภทที่ 9 (1)
		 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 9 (1) หรือ
ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นกิจการประเภทที่ 9 (2)
		 (3) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นกิจการประเภทที่ 9 (10) และได้ประกาศ เรื่อง
“กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลัก
เกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509” ออกตามความในมาตรา 3 (3) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 นั้น
		 เพื่อให้การควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 2 ฉบับข้างต้น เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับคณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 34-2/2547 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2547 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน
		 อาศัยอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ งพระราชบั ญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 1) การพิจารณาว่ากิจการใดเป็นกิจการทีต่ อ้ งควบคุมตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ให้พิจารณาดังนี้
			 1.1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพให้พิจารณาว่า มีการจัดบริการหลัก 2 รายการคือ
การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ จะต้องมีบริการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย
3 รายการ และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการบำบัดรักษาโรค ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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“เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้
บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ เพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509” ออกตามความ
ในมาตรา 3 (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ส่วนกิจการอื่นๆ ที่มิได้มีบริการหลัก
ดังกล่าว และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานไม่ถือว่าเป็นกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
			 1.2) สำหรับกิจการนวดเพือ่ สุขภาพ และกิจการนวดเพือ่ เสริมสวย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ออกตามความในมาตรา 3 (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ถือว่าเป็น
กิจการที่อยู่ในข่ายกิจการอาบ อบ นวด หรือกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ด้วย แล้วแต่กรณี
		 2) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
และ กิจการนวดเพื่อเสริมสวย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีอำนาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ดังนี้
			 2.1) กำหนดให้กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวด
เพื่อเสริมสวย เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการอาบ
อบ นวด หรือกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม ที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา 32 (1)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
			 2.2) กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน เงื่อนไขการจัดตั้งสถานประกอบกิจการ ให้
ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อ
สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธี
การตรวจสอบเพือ่ การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานทีเ่ พือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวย
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509”
		 3) ผู้ประกอบกิจการที่ถูกควบคุมตามข้อ 2) ต้องดำเนินการดังนี้
			 3.1) ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า ต้ อ ง ขอรั บใบอนุ ญ าต 

การประกอบกิจการฯ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ
การออกใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด
		 3.2) ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การขอใบรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบกิ จ การสปา
เพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวยจากกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนี้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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				 3.2.1)		 สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอรับ
ใบรับรองฯ ที่กองการประกอบโรคศิลปะ
					 3.2.2)		 สถานประกอบการที่ ตั้ ง อยู่ ใ นท้ อ งที่ ต่ า งจั ง หวั ด ให้ ยื่ น ขอรั บ
ใบรับรองฯ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
			 3.3) สำหรับสถานประกอบกิจการใด ที่ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย แต่มีบริการนวดที่มีผู้ให้บริการ หรือมีบริการ
อาบน้ำที่มีผู้ให้บริการ ผู้ประกอบกิจการจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
			 3.4) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ ตามข้อ 3.2) แล้ว
ผู้ประกอบ กิจการไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการอีก
		 4) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสปา
เพื่อสุขภาพตามยุทธศาสตร์เพิ่มพูนรายได้ให้ประเทศไทย ในการพิจารณาอนุญาต ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต
ดังนี้
			 4.1) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีใบรับรองมาตรฐานฯ ตามข้อ 3.2) แล้ว ให้
ราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาอนุญาตได้เลย โดยถือว่าได้ผา่ นการตรวจสอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ด้านสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ในข้อบัญญัติของท้องถิ่นแล้ว
			 4.2) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการยังไม่มีใบรับรองมาตรฐานฯ ตามข้อ 3.2) และได้
ยื่นใบรับรองมาตรฐานฯ แล้ว ให้แนบสำเนาการขอใบรับรองมาตรฐานฯ ประกอบการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุญาต ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการในการออกใบรับรองตามข้อ 3.2) เพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการที่มายื่นคำขอ
		 5) ภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ในการควบคุมกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
			 5.1) กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ ข องท้ อ งถิ่ น หรื อ กฎ
กระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต
ปรับปรุงแก้ไขได้ ตามมาตรา 45 หรือคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 หรือคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา 60
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			 5.2) กรณีที่ตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509” ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งกองการประกอบโรค
ศิลปะ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กำหนด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนกัน
ระหว่างการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (6) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ กิ จ การอาบ อบ นวด กิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต่ ง ผม ควร
ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทราบ
โดยทั่วกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
		

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ)
วิชัย เทียนถาวร
		
(นายวิชัย เทียนถาวร)
		
อธิบดีกรมอนามัย
		 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1/2548
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกลุ่มบริการบันเทิง
---------------------------		 สืบเนื่องจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547 ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนไทย จากการใช้บริการสถานบันเทิงประเภทที่มีการแสดงดนตรีหรือมีดนตรี
ไว้บริการ ซึ่งใช้เสียงดังเกินควร จนส่งผลกระทบให้เยาวชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิง มีปัญหา
เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินก่อนวัยอันสมควร รวมทั้งยังอาจมีผลกระทบให้เกิดการเจ็บป่วย
หรืออาการอื่น ๆ ในภายหลังอีกด้วย และโดยที่สถานบันเทิงประเภทดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็น
สถานประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ด้วย
		 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบการได้ยินของผู้มาใช้บริการ ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (กลุ่มที่ 9) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
				 1.1 การประกอบกิจการโรงมหรสพ (กิจการประเภทที่ 9 (6))
				 1.2 การจัดให้มกี ารแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (กิจการประเภทที่ 9 (7))
				 1.3 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน (กิจการประเภทที่ 9 (9))
				 1.4 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม (กิจการประเภทที่ 9 (12))
		 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารด้วยหรือไม่ก็ตาม
		 ข้อ 2 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการตามข้อ 1 ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น กำหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องควบคุม
ในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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		 ข้อ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาสุ ข ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ 4 ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตตาม
มาตรา 56 หรือกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 สำหรั บ สถานที่ จ ำหน่ า ยอาหารที่ มี พื้ น ที่ เ กิ น 200 ตารางเมตร ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าต
ส่วนสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้ง แล้ว
แต่กรณี ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และหากจัดให้มีการ
แสดงดนตรี เต้นรำ คาราโอเกะ เป็นต้น โดยคิดค่าบริการด้วย เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ตามมาตรา 33
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ส่วนสถานบันเทิงทีเ่ ข้าข่ายเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. 2509
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ต้องขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ด้วย
		 ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้
				 4.1 ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
					 (1) สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน ศาสนสถาน
โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โดยราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ อาจยกเว้น
หรือให้เงื่อนเวลาในการเคลื่อนย้าย สำหรับกิจการที่ได้ก่อตั้งอยู่ก่อนออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น
ก็ได้
			 4.2 ลักษณะของอาคาร ต้องจัดให้มีความเหมาะสมที่จะประกอบกิจการและ
มีลักษณะดังนี้
					 (1) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ควรเหมาะสมต่อการป้องกัน
เสียงและความสั่นสะเทือนจากพื้นที่ให้บริการ ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง
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					 (2) พื้นที่ส่วนที่มีดนตรีหรือการแสดงดนตรี ส่วนเต้นรำและบริเวณ
ที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ควรเป็นอาคารที่ปิดมิดชิด และใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความ
สั่นสะเทือนได้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรำคาญจากเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะก่อให้เกิดผล
กระทบแก่ประชาชนใกล้เคียง
			 (3) บริ เ วณโดยรอบอาคาร ตั ว อาคาร พื้ น อาคาร โต๊ ะ และเก้ า อี้
ต้องได้รับการดูแลให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
				 4.3 การควบคุมป้องกันเสียงจากสถานประกอบกิจการ
			 (1) ต้องจัดให้มี และปรับปรุงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงและทางผ่าน
ของเสียง มิให้มีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ 4.3 (2) เพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่ก่อเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง
					 (2) ระดั บ เสี ย งภายในสถานประกอบกิ จ การตลอดระยะเวลาทำการ
ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (LAeq) ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ (ตามแนวทางการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของ
องค์การอนามัยโลก) โดยมีเครื่องมือและวิธีการตรวจวัด ตามที่กำหนดใน ข้อ 4.3 (3)
					 (3) เครือ่ งมือและวิธกี ารตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
							 (3.1) คุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
						 (3.1.1) เครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย งเป็ น ชนิ ด Sound Level
Meter Type 2 หรือสูงกว่า
		
				 (3.1.2) เครือ่ งวัดระดับเสียง ต้องได้มาตรฐาน IEC 651
หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International
Electrotechnical Commission, IEC)
					 (3.2) วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
						 (3.2.1) ต้องปรับเทียบความถูกต้องของเครือ่ งวัดระดับเสียง
ก่อนใช้งานทุกครั้ง
						 (3.2.2) กำหนดจุดตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้
							
(ก) บริ เ วณกลางห้ อ งหรื อ บริ เ วณที่ โ ดยปกติ มี
ผูใ้ ช้บริการมาก
							
(ข) จุ ด ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งต้ อ งอยู่ สู ง จากระดั บ
พื้นห้อง ประมาณ 1.20 เมตร สำหรับการตรวจวัดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั่ง และที่ระดับ
1.50 เมตร สำหรับตรวจวัดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยืน
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						 (3.2.3) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่สถาน
ประกอบการเปิดให้บริการ โดยทำการตรวจวัดเป็นเวลา 15 นาทีติดต่อกัน แล้วนำมาหาค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนี้
											
(ก) ในกรณีเครื่องวัดระดับเสียงชนิด Equivalent
Continuous Sound Pressure Level แบบแสดงผลเป็นตัวเลข ให้ตั้งค่าการตรวจวัดในช่วงเวลา
15 นาที แล้วอ่านค่าออกมาเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ได้
ทันที
							
(ข) ในกรณีเครื่องวัดเสียงชนิด Sound Pressure
Level แบบแสดงผลโดยใช้เข็มชี้วัด ให้ปรับปุ่มความไวของการอ่านค่าที่ “Slow” ทั้งนี้
					 หากความแตกต่างของค่าระดับเสียงสูงสุดและต่ำสุด อยู่
ในช่วง ± 3 เดซิเบลเอ ให้นำค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดมารายงาน โดยให้รายงานเป็นค่าช่วง
ตัวอย่างเช่น ค่าระดับเสียงต่ำสุดวัดได้ 96 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุดวัดได้ 96 เดซิเบลเอ
ให้รายงานค่าระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) เป็น 90-96 เดซิเบลเอ ส่วนค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ให้
นำค่าสูงสุดมาใช้ได้เลย คือ เท่ากับ 96 เดซิเบลเอ
									 หากความแตกต่างของค่าระดับเสียงสูงสุดและต่ำสุด อยู่
ในช่วง ± 6 เดซิเบลเอ ให้นำค่าสูงสุดมาลบออกด้วย 3 เดซิเบลเอ และรายงานเป็นค่าเดี่ยว
ตัวอย่างเช่น ค่าระดับเสียงต่ำสุดวัดได้ 90 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุดวัดได้ 102 เดซิเบลเอ
ให้นำค่าสูงสุดคือ 102 เดซิเบลเอ ลบด้วย 3 เดซิเบลเอ แล้วรายงานค่าระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)
เท่ากับ 99 เดซิเบลเอ ส่วนค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ให้นำค่าสูงสุดมาใช้ได้เลย คือเท่ากับ 102
เดซิเบลเอ
					 (4) ในระหว่างการให้บริการ ควรมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการ
แสดงดนตรี หรือการเปิดเพลง หรือจากเครื่องกำเนิดเสียง หรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก
เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง
					 (5) ต้องจัดให้ มี บ ริ ก ารเครื่ อ งป้ อ งกั น เสี ย งที่ ไ ด้ ม าตรฐานและสะอาด
สำหรับผู้มาใช้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ประกอบการต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลด้วย
วิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ การป้องกัน การแก้ไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจาก
การได้ยินเสียงดัง
					 (6) จัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ผู้ใช้
บริการได้ทราบถึงระดับเสียงในขณะใช้บริการ และสามารถพิจารณาการป้องกันตัวเองได้
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				 4.4 การระบายอากาศ
					 (1) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยมีอัตราการระบาย
อากาศดังนี้
วิธีการระบายอากาศ
สถานที่

ห้องน้ำ ห้องส้วม
ที่จอดรถ (ที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน)
ห้องปรุง ประกอบอาหาร
บริเวณที่นั่ง ส่วนแสดงดนตรีและส่วนเต้นรำ

วิธี
ธรรมชาติ

*
*
*
*

วิธีกล
(อัตราการระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของ
ปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง)
4
4
24
12

วิธีที่ใช้
ระบบปรับอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง/ตารางเมตร)
10
30
10

หมายเหตุ *ในกรณีจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
		 ยกเว้น ห้องเก็บของต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศ
		 ภายนอกเป็นพื้นที่	
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และ
ช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่น หรือช่องทางเดินภายในอาคาร
			 (2) ในกรณีทจี่ ดั ให้มเี ขตสูบบุหรี่ ในบริเวณทีม่ รี ะบบปรับอากาศ ต้องจัด
ให้มีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียน ระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ ไม่น้อยกว่า
50 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อคน
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				 4.5 ระบบการจัดแสงสว่าง
			 (1) ต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้
บริเวณพื้นที่
- พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ส่วนแสดงดนตรี ส่วนเต้นรำและ
บริเวณที่นั่งฟังดนตรี
1) พื้นที่ให้บริการทั้งหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บริการ
2) พื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ในขณะเปิดให้บริการ เช่น
		 ส่วนแสดงดนตรี ส่วนเต้นรำและบริเวณที่นั่งฟังดนตรี
			
- ห้องน้ำ ห้องส้วม (ยกเว้นโรงมหรสพ)
- ห้องปรุง ประกอบอาหาร
- ช่องทางเดินภายในอาหาร
- ที่จอดรถ

ความเข้มของแสงสว่าง

ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะ
มองเห็นและจำหน้ากันได้ในระ
ในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร*
ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

(*ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ 	
			 พ.ศ. 2509)	
			 (2) กรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการ จะต้องตรวจสอบจาก
ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง ว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้นั้น จัดอยู่ใน Class 1 ที่ใช้สำหรับสถานบันเทิงเท่านั้น
				 4.6 ระบบความปลอดภัย
				 (1) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีประตู หรือทางออก
หรือทางหนีไฟ ที่เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออกหรือหลบหนีภัยได้โดย
สะดวกและทัน หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบปกติขัดข้อง
			 (2) ต้องมีการควบคุม ไม่ให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
มาก จนทำให้เกิดการแออัดจนเกินไป
			 (3) ควรจัดให้มีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ และจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
สะดวกต่อการสัญจรภายในสถานประกอบกิจการ
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				 4.7 ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
			 (1) ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ แยกชายหญิ ง และมี
สัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน
		 (2) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ที่กำหนด คือ ในพื้นที่ของอาคาร 200 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้ชาย จำนวน 1
ที่ ที่ปัสสาวะ 2 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ ห้องส้วมสำหรับผู้หญิง 2 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ กรณีที่พื้นที่
ของอาคารเกินกว่า 200 ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ เพิ่มขึ้น
ตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารที่เพิ่มนั้น และถ้ามีเศษให้คิดเต็มอัตรา
			 (3) อาคารที่เปิดให้บริการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ
และอ่างล้างมือในชั้นต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
			 (4) ห้องส้วมควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้าง
ภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร กรณีที่ห้องส้วมและห้องน้ำอยู่ใน
ห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร
					 (5) ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และได้
รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
				 4.8 การสุขาภิบาลอาหาร
			 (1) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือมี
การปรุง ประกอบ หรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อบัญญัติของท้องถิ่นด้วย
		 ข้อ 5 ราชการส่วนท้องถิ่นใด ที่ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มบริการข้างต้นนี้แล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และ
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดย
ทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
		 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
วิชัย เทียนถาวร
		
(นายวิชัย เทียนถาวร)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ฉบับที่ 2/2548
เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท
---------------------------		 ปัจจุบันคนไทยได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากภาคเกษตรไปเป็นแบบเมืองหรือกึ่งเมืองกอปร
กั บได้ รั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตกมากขึ้ น ทำให้ มี ร้ า นค้ า ประเภทสะดวกซื้ อ ในลั ก ษณะมิ นิ ม าร์ ท
(Minimart) มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของใช้ต่างๆ ไปจนถึงสินค้าประเภทอาหาร
ทั้งอาหารพร้อมบริโภคและเครื่องดื่ม หากมิได้ควบคุมดูแลในด้านสุขลักษณะที่ดี อาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายโรคได้ ซึ่งกิจการดังกล่าวนี้ถูกควบคุมในลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุญาตและออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานด้านสุขลักษณะ การประกอบกิจการให้ผดู้ ำเนินกิจการต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 40 (1) - (7)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดและการดูแลรักษาสถานที่ใช้ทำ ประกอบหรือปรุง
อาหารหรือ ที่ใช้สะสมอาหาร
			 1.1		 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
			 1.2		 มีชั้นวางสินค้า ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพแข็งแรง ชั้นล่าง
สุด มีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม. มีลักษณะโปร่ง เพื่อให้สามารถทำความสะอาดใต้ชั้นวาง
สินค้าได้ ยกเว้นกรณีบริเวณที่วางสินค้าที่มีน้ำหนักมาก อาจใช้ชั้นที่มีลักษณะทึบ
			 1.3		 จัดให้มแี สงสว่างทีเ่ พียงพอต่อการประกอบกิจการ มีระบบการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม ไม่อับชื้น
			 1.4		 หากมีการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหารต้องสะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เตรียมทำอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ทำ
ด้วยวัสดุคงทน ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ สภาพดี ทำความสะอาดง่าย มีอ่างสำหรับล้างอาหารสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และมีการระบายน้ำได้ดี
			 1.5		 มีการป้องกัน และควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
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		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและ
ผู้ให้บริการ
			 2.1		 ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง โดยต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ ว่ าไม่
เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ อันได้แก่ อหิวาตกโรค
ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม โรคไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคติดต่อ
ที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
			 2.2		 ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
			 2.3		 เจ้าของหรือผู้ดูแลหรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการฝึก
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ
ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
			 3.1		 จัดวางสินค้าให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น
สารเคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกำจัดแมลงสำหรับใช้ในครัวเรือน ต้องแยก
เก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะ ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหาร
			 3.2		 ไม่ ว างผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสั ม ผั ส กั บ พื้ น สิ น ค้ า ประเภทอาหารที่ บ รรจุ ใ น
ภาชนะไม่ปิดสนิท หรืออาหารที่มีการปรุงประกอบ ต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. อาหาร
และเครื่องดื่มที่พร้อมบริโภคต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด
			 3.3		 เก็บรักษาอาหารแห้งและอาหารในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้อง ส่วน
สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ต้องเก็บในตู้เย็น โดยจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน
ไม่แน่จนเกินไป และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น สินค้าประเภทนม ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ไอศกรีมและ
อาหารประเภทแช่แข็งต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ลบ 18 องศาเซลเซียส
			 3.4		 มีอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวสำหรับตักน้ำแข็ง และภาชนะที่ใช้สำหรับขนถ่าย
น้ำแข็ง ต้องสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกสุขลักษณะ
			 3.5		 สินค้าประเภทอาหารที่วางจำหน่ายต้องจัดให้มีระบบหมุนเวียนตามลำดับ
อายุผลิตภัณฑ์
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			 3.6		 ไม่วางจำหน่ายสินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ชำรุด เสียหายหมดอายุ หรือที่มี
ลักษณะผิดปกติ
			 3.7		 แยกสิ น ค้ า ที่ ห มดอายุ ห รื อ ชำรุ ด หรื อ รอการส่ ง คื นในบริ เ วณเฉพาะและ
แยกส่วนจากสินค้าปกติโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน
			 3.8		 ดูแลรักษาบริเวณที่วางสิ น ค้าให้ ส ะอาดและมี ส ภาพดี รวมทั้งบริ เ วณที่
เตรียมอาหาร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้และของใช้อื่นๆ
			 4.1		 มีน้ำใช้ที่สะอาด สำหรับล้างอาหารและอุปกรณ์
			 4.2		 ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีสะอาด
ไม่มีหยดน้ำหรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปื้อนอาหาร
			 4.3		 วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ทใี่ ช้เตรียมและจำหน่ายอาหาร ต้องเป็นวัสดุทปี่ ลอดภัย
มีสภาพดี สะอาด ล้างทำความสะอาดได้ง่าย และมีการล้างและเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
			 4.4		 โครงสร้างภายในตู้เย็นหรือตู้แช่ต้องทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี
สะอาด สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ และตู้แช่แข็งต้องไม่มีน้ำแข็งเกาะ
หนาเกิน 1 นิ้ว ประตูและขอบยาง ตู้เย็น/ตู้แช่/ห้องเย็น ต้องมีสภาพดี สะอาด
			 4.5		 มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
			 4.6		 มีเครื่องดับเพลิงที่ใช้การได้ดี ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก
รวดเร็ว และพนักงานสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
			 4.7		 ในกรณีที่จัดให้มีห้องส้วม ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่
สำหรับล้างมือด้วย ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียมอาหาร
			 4.8		 มีท่อหรือรางระบายน้ำทิ้ง ระบายไปสู่ที่บำบัดก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้ง
สาธารณะ หรือระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในกรณีที่มีการปรุง ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ำมัน
ต้องมีบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดีและมีการกำจัดไขมันเป็นประจำ
		 กรณีทรี่ าชการส่วนท้องถิน่ ใดออกข้อกำหนดของท้องถิน่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ดา้ นสุขาภิบาล
อาหารสำหรับร้านมินิมาร์ท ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่น
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 3/2548
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร
---------------------------		 ปัญหามลพิษและเหตุรำคาญที่เกิดจากสถานประกอบกิจการต่างๆ ในประเทศไทย
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนด้วย จากการสำรวจปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญของกรมอนามัย
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2539 พบว่า สถานประกอบกิจการโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษ อันได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง และ
เสียง ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะฟุ้งกระจายออกสู่บรรยากาศ ทั้งในและนอกสถานประกอบกิจการ โดยที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้กำหนดให้
“กิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจำเป็นต้องควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้ก่อปัญหาเดือด
ร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนข้างเคียง และคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่
39-3/2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 1) กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 2) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลด้ า นสุ ข ลั ก ษณะของการประกอบ
กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุญาตและออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้วยสุขลักษณะ เงื่อนไขการจัดตั้งสถานประกอบกิจการให้ผู้ดำเนิน
กิจการต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้
			 2.1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าผู้ดำเนินกิจการมีสถานที่ประกอบกิจการที่เหมาะสม และได้ขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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			 2.2) ให้ผู้ประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร ดำเนินการเกี่ยวกับสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
					 2.2.1)		 ลักษณะที่ตั้งของโรงสีข้าว
								 (1) ห้ามตัง้ โรงสีขา้ วทีใ่ ช้เครือ่ งจักรในการผลิตในบริเวณบ้านจัดสรร
เพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
								 (2) ห้ามตั้งโรงสี ข้ าวที่ ใ ช้เ ครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต ขนาดน้ อ ยกว่ า
30 เกวียนต่อวัน ภายในระยะ 50 เมตร และตั้งแต่ 31 เกวียนต่อวัน ภายในระยะ 100 เมตร
จากเขตชุมชน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสถานที่ทำการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทำการเพื่อ
การควบคุมกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก หรือการให้บริการแก่การดำเนินกิจการนั้นๆ
								 (3) ทีต่ งั้ โรงสีขา้ วต้องตัง้ อยูใ่ นทำเลและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงสีข้าว โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
					 2.2.2)		 ลักษณะของอาคารโรงสีข้าว
								 (1) อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการโรงสีข้าวตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงสีข้าว รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย
								 (2) พื้นต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้ำขังหรือลื่น อันอาจก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
								 (3) ประตูหรือทางออกเพียงพอกับจำนวนคน บานประตูเปิดออก
ได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า
2.00 เมตร
								 (4) มีบันไดขึ้นลงเพื่อการตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรอุปกรณ์
ทั้งนี้บันไดต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ขั้นบันได ไม่ลื่นและมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด
								 (5) มีการระบายอากาศเหมาะสมโดยมีพื้นที่ประตู หน้าต่างและ
ช่องลมรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5
ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน
								 (6) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ ความเข้ม
ของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
								 (7) จัดให้มีสายล่อฟ้าตามความจำเป็นและเหมาะสม
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					 2.2.3)		 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงสีข้าว
								 (1) ต้องมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมกับการใช้งาน มีเครื่อง
ป้องกัน อันตรายอันเกิดจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง
มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และตรวจซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
								 (2) เครื่องลำเลียงขนส่งข้าว ซึ่งมีสายลำเลียงผ่านเหนือบริเวณ
ที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือทางเดิน ต้องมีเครื่องป้องกันของตกและรองรับของตก และต้องมีเครื่องบังคับ
ที่ทำให้สายลำเลียงหยุดได้เมื่อเครื่องหยุดทำงาน
								 (3) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องยนต์
สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
					 2.2.4)		 มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและการป้องกันปัญหามลพิษ ดังนี้
								 (1) จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอและเหมาะสม
								 (2) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาด และถูกหลักสุขาภิบาล
ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
								 (3) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ ถูก
หลักสุขาภิบาล โดยแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในที่รองรับต่างหากและมีฝาปิดมิดชิด ทั้งนี้
ต้องดำเนินการถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้น
								 (4) ติดตั้งระบบควบคุม ป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
เขม่า เถ้าถ่าน ในทุกกระบวนการผลิต เช่น เครื่องดูดอากาศหรืออุปกรณ์กำจัดฝุ่นชนิดที่มี
ประสิทธิภาพสูง ตามปริมาณของฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังนี้
									 (4.1)		ภายในสถานประกอกบการ ปริมาณฝุ่นละอองรวม
(TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
									 (4.2)		ในบรรยากาศโดยทั่วไปของชุมชน ปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ต้องมีคา่ ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
								 (5) จัดให้มีการป้องกันกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนจากการ
ประกอบกิจการโรงสีข้าว มิให้เป็นที่เดือดร้อนหรือเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เรื่องเสียงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
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									 (5.1) ภายในสถานประกอบกิจการให้มีค่าเฉลี่ยของระดับ
เสียง (LAcq) 8 ชั่วโมงทำการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
									 (5.2) ในชุ ม ชนทั่ ว ไปที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นใกล้ เ คี ย งกั บ สถาน
ประกอบการให้มคี า่ เฉลีย่ ของระดับเสียง (LAcq) ในช่วงเวลากลางวัน (07.00 - 22.00 น.) ไม่เกิน
55 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลากลางคืน (22.00 - 07.00 น.) ไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ โดยเสียง
ดังที่ได้รับต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (LAcq) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
								 (6) กรณีที่มีน้ำเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว ต้อง
จั ดให้ มี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ ส ามารถบำบั ด จนน้ ำ มี ลั ก ษณะเป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยส่ ง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วแต่กรณี ก่อนระบายน้ำทิ้งออกจาก
โรงสีข้าว
					 2.2.5)		 จัดให้มีบริการและดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
								 (1) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพเป็นระยะ
โดยเฉพาะระบบหรืออวัยวะที่ก๊าซพิษมีผลกระทบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
								 (2) ป้องกันผู้ปฏิบัติงานมิให้ได้รับหรือสัมผัสก๊าซพิษ โดยจัด
เตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และออกระเบียบบังคับให้
คนงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะทำงานทุกครั้ง รวมทั้งต้องจัดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน
								 (3) จัดให้มีบริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
								 (4) การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
									 (4.1) ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้ง และตรวจซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
									 (4.2) จัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในโรงสีข้าวทั้งหมด และ
ตรวจสอบสายไฟฟ้าหากชำรุดต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที
									 (4.3) จั ดให้ มี ก ารติ ด ป้ า ยเตื อ นอั น ตรายจากไฟฟ้ า และ
การใช้ก๊าซพิษรมข้าวภายในโรงสีข้าว เช่น อันตรายไฟฟ้าแรงสูง หรือเขตอันตรายห้ามเข้า เป็นต้น
									 (4.4) ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดระดับความร้อนให้น้อยลง หรือมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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									 (4.5) ให้มกี ารตรวจวัดและระบายความร้อนบริเวณเครือ่ งจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้กำเนิดความร้อน หรือไอน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
									 (4.6) จัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย
อย่างเหมาะสม เช่น มีตู้เก็บสายและหัวฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังติดตั้ง
									 (4.7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหรือเครื่องป้องกัน
อัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสัญญาณแจ้งภัยอันตรายอย่างน้อย 2 ที่
			 3) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม
การประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร หากปรากฏว่าในเขตท้องถิ่นมีโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร
เดิมอยู่แล้ว อาจต้องมีบทเฉพาะกาลให้เวลาในการปรับปรุงตามเหมาะสมด้วย และควรจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการทราบ
โดยทั่วกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
		 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 4/2548
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง
หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
---------------------------		 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดอย่างรุนแรงของโรงงานผลิตดอกไม้เพลิงในเขตอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบในบริเวณกว้าง ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง ได้แก่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และกรมอนามัย โดยการประสานงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนด
แนวทางนโยบายการอนุญาตผลิตวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง โดยได้ตั้งคณะทำงานพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บการอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต วั ต ถุ ร ะเบิ ด
และดอกไม้เพลิงเพื่อบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.
2530 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ
พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งได้จัดทำเป็น “ประกาศกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลัก
เกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2547” เพื่อให้แต่ละกระทรวงนำหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศฯ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามกรอบกฎหมายที่กำกับดูแลต่อไป ทั้งนี้ โดยได้นำเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทั้ง 5 กระทรวง ได้ลงนามใน
ประกาศดังกล่าวแล้ว
		 โดยที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้กำหนดให้ “การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ฉะนั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการกำกั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิงให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 39 - 3/2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบให้
ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 (1) กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการผลิต การสะสม การ
ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่นนั้น
ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนิน
กิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การ
ควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง และวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2547 ตามที่แนบมาด้วยนี้
		 (3) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ดังกล่าวด้วย
		 (4) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบ กิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการทราบโดยทั่วกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		
ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ฉบับที่ 5/2548
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
---------------------------		 การประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ หรือที่เรียกว่า
ร้านเบเกอรี่นั้น เป็นกิจการตามหมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งในปัจจุบันมีการเปิดร้านประเภทนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็ก ประกอบกับส่วนประกอบของอาหาร
มีส่วนสำคัญของแป้ง น้ำตาล นม เนย ซึ่งเป็นอาหารที่เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี หากมิได้
ควบคุมดูแลในด้านสุขลักษณะ ทั้งการผลิตและจำหน่ายอย่างดีแล้ว อาจเป็นแหล่งแพร่กระจาย
โรคได้
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่เขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการการทำขนมปังสด
ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดให้
กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ประกอบการพิจารณาอนุญาตตาม
มาตรา 56 หรือกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ได้
		 ข้อ 3 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่
ที่ใช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้
		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ผลิต
			 1.1 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
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			 1.2 บริเวณที่ผลิตต้องแยกออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัยหรือการ
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อให้ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน
			 1.3 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี
			 1.4 มีการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
			 1.5 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่ผลิต
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
			 2.1 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็น
โรคติ ด ต่ อ หรื อโรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อไม่ เ ป็ น พาหะนำโรคติ ด ต่ อ อั นได้ แ ก่ อหิ ว าตกโรค
ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม โรคไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์และโรคติดต่อ
ที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีในการปฏิบัติงาน
			 2.2 ขณะทำและจำหน่ายอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากัน
เปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
			 2.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหาร เช่น ที่คีบ ที่ตัก หรือถุงมือ
เป็นต้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง และเก็บที่คีบ ที่ตักให้ถูกสุขลักษณะ
			 2.4 เจ้าของหรือผู้ดูแลหรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการฝึก
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของกรรมวิธีการผลิตและจำหน่าย
			 3.1 ใช้วตั ถุดบิ ทีม่ สี ภาพดี ไม่หมดอายุ และอยูใ่ นภาชนะบรรจุทเี่ หมาะสมป้องกัน
การปนเปื้อนได้ กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
			 3.2 เก็บวัตถุดิบในอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสารเคมีที่มีพิษ
มีการปกปิด และเก็บสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
			 3.3 น้ ำ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ต้ อ งสะอาด มี คุ ณ ภาพมาตรฐานเที ย บเท่ า น้ ำ ดื่ ม หรื อ
น้ำประปา
			 3.4 ต้องทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และมีการบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
			 3.5 มีการเก็บ ขนส่ง และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
และต้องมีการปกปิดทุกขั้นตอน
			 3.6 ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต้องระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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			 3.7		ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ต้องวางบนโต๊ะหรือชั้นหรือ
ถาด ที่ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ สะอาด มีสภาพดี อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
			 3.8		ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ที่ปลอดภัย
สะอาด และเพียงพอต่อผู้บริโภคใช้ในการหยิบอาหาร
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้และของใช้อื่นๆ
			 4.1		มีน้ำใช้ที่สะอาด สำหรับล้างภาชนะและอุปกรณ์
			 4.2		ภาชนะอุปกรณ์ในการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายอาหารต้องล้างทำความ
สะอาด และเก็บให้ถูกสุขลักษณะ
			 4.3		โต๊ ะ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ต้ อ งทำจากวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ท ำ
ปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดีไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดได้ง่าย
			 4.4		มี อ่ า งล้ า งมื อ พร้ อ มสบู่ เ หลวในบริ เ วณที่ ผ ลิ ต อาหาร รวมทั้ ง มี ก ระดาษ
เช็ดมือ
			 4.5		 ห้องน้ำห้องส้วมต้องสะอาด แยกจากบริเวณทีผ่ ลิต ทัง้ นีป้ ระตูหอ้ งส้วมต้อง
ไม่เปิดโดยตรง สู่บริเวณผลิตอาหาร ต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่สำหรับล้างมือ
			 4.6		มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
			 4.7		มีเครื่องดับเพลิงที่ใช้การได้ดี ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก
รวดเร็ว และพนักงานสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
			 4.8		มี ท่อหรื อรางระบายน้ ำ ทิ้ ง ที่ มี ส ภาพดี ไม่ แ ตกร้ า ว พร้ อ มมี อุ ป กรณ์ ดั ก
เศษอาหารและบ่อดักไขมันอย่างเหมาะสม ดูแลทำความสะอาดบ่อดักไขมันเป็นประจำ
			 4.9		ถังก๊าซต้องตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งาน
		 ข้อ 4 กรณีทรี่ าชการส่วนท้องถิน่ ใดออกข้อกำหนดของท้องถิน่ ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ
ขนมเปี๊ยะ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
							 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
							 (ลงชื่อ)
ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
										 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
									 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
										 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ฉบับที่ 1/2549
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
---------------------------		 การประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เป็นกิจการที่ีถูกควบคุมในลักษณะ
ที่ เ ป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตามมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ซึง่ การประกอบกิจการนีอ้ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน เช่น การปล่อยน้ำ
เสียออกจากโรงงาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา (3) 10 และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่เขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน
ก๋วยเตี๋ยว และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
กำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา (1) 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ให้ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาสุ ข ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ 3 ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตตาม
มาตรา 56 หรือกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และพิ จ ารณาตามมาตรการและเงื่ อ นไขตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยอาคาร กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
อาหาร ด้วย
		 ข้อ 3 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลสถานประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่
ที่ใช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้
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		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ผลิต
			 1.1		สถานทีต่ งั้ ควรอยูห่ า่ งจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรอยู่
ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานที่กำจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ และ
สถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ อันอาจเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้ เป็นต้น
ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ควรพิจารณาทิศทางลมเพื่อป้องกันฝุ่นและ
กลิ่นเหม็น จากการประกอบกิจการไปยังชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ
			 1.2		อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
และควรออกแบบวางผังให้เอื้อต่อการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ บริเวณที่ผลิตต้องแยกออกเป็น
สั ด ส่ ว นไม่ ป ะปนกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ การประกอบกิ จ การอื่ น ๆ เพื่ อให้ ป ลอดภั ย จากสิ่ ง ปนเปื้ อ น
ป้องกันการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์และแมลงนำโรค ป้องกันการปนเปื้อนฝุ่นละออง และทำความ
สะอาดง่าย
			 1.3		จัดบริเวณประกอบกิจการให้กว้างเพียงพอเพื่อสะดวกในการทำงาน ต้องมี
ประตูหรือทางออกให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในอาคารที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันหากมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 1.4		จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี
			 1.5		ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เข้าไปในบริเวณ
ที่ผลิต
			 1.6		ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่ผลิต ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัด
สัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
			 2.1		ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ หูน้ำหนวก และบาดแผลติดเชื้อ
			 2.2		ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมด้านสุขอนามัย
			 2.3		ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หรือส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นผิวที่อาจมีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
					2.3.1 ทำความสะอาดร่างกายให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสวมเสื้อคลุม
ที่สะอาด ไม่ใส่เครื่องประดับต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ยกเว้นสร้อยคอต้องสวมใส่อย่างมิดชิด
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					2.3.2 ตัดเล็บมือให้สนั้ อยูเ่ สมอ ล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
แม้ว่าจะเป็นเพียงแต่การละเว้นจากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วกลับมาปฏิบัติงานใหม่
หรือในขณะใดก็ตามที่มือสกปรก
					2.3.3 ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผล หรือสวมถุงมือหรือปลอกนิ้ว
ขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ถุงมือหรือปลอกนิ้วต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทำด้วย
วัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์และของเหลวซึมผ่านไม่ได้
					2.3.4 สวมหมวกหรือผ้าคลุมผมหรือตาข่ายคลุมผม ตามความเหมาะ
สมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ ระวังไม่ให้เหงื่อไคล ขน ผม เครื่องสำอาง ยาสูบ สารเคมี ตัวยา
ต่างๆ ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์
					2.3.5 ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วนน้ำลายในระหว่าง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต
					2.3.6 ไม่เก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องดื่ม และอาหารทุกชนิดใน
บริเวณผลิต
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของกรรมวิธีการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการ
ขนส่ง
			 3.1		บริเวณผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยวต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร
			 3.2		ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและมี
คุณลักษณะที่ดีเหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิต จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แยกเป็นสัดส่วน
ชัดเจน เป็นระเบียบ สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการป้องกันการเสื่อมสภาพและการปนเปื้อนของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
			 3.3		ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเพื่อไม่ทำให้
เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ โดยทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิต และทำลายเชื้อ
จุลินทรีย์ตามความจำเป็น
			 3.4		จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ในบริเวณผลิตตามความจำเป็น
			 3.5		จัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้กีดขวางบริเวณปฏิบัติงาน หรือติดตั้งในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์
			 3.6		ทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และมีการบำรุงรักษา
ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอยู่ เ สมอ และสารที่ ใ ช้ ใ นการทำความสะอาดต้ อ งได้ ม าตรฐาน
ความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด
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			 3.7			ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทงั้ ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพือ่
ทราบถึงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
			 3.8			การบรรจุผลิตภัณฑ์ควรปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และภาชนะบรรจุควรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในสถานประกอบกิจการ ควรมีภาชนะบรรจุหรือ
วัสดุปกคลุมหรือห่อหุ้ม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
			 3.9			ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต้องระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
			 3.10		จัดทำบัญชีคุมการส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสะดวกในการติดตามและ
เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์
			 3.11		ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง ควรเป็นภาชนะที่สะอาดและป้องกัน
การปนเปื้อนได้
			 3.12		ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนทีใ่ ช้บรรทุกผลิตภัณฑ์
กรณีขนส่งเป็นระยะทางไกลควรมีการถนอมผลิตภัณฑ์ไม่ให้บูดเน่าเร็ว
			 3.13		ผู้ปฏิบัติงานขนส่งควรดูแลร่างกายให้สะอาดเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต น้ำดื่มน้ำใช้
			 4.1			มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตจำนวนเพียงพอ ทำจากวัสดุที่ไม่ทำ
ปฏิกิริยากับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถทำความ
สะอาดได้ง่าย
			 4.2			การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ผลิตควรอยู่ในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย เป็นระเบียบ ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
แยกเป็นสัดส่วนและเป็นไปตามสายงานการผลิต
			 4.3			เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตช์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับการบำรุง
รักษาให้อยู่ใน สภาพดี และควรมีคู่มือการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนมีแผนในการบำรุง
รักษาและปฏิบัติตามแผน
			 4.4			มีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ และต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว
แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือแก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความ
สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น
			 4.5		 มีนำ้ ใช้ทสี่ ะอาดได้มาตรฐานของน้ำประปา และมีปริมาณเพียงพอต่อกิจกรรม
การใช้น้ำในแต่ละวัน
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			 4.6			กรณีเป็นน้ำใช้ที่สถานประกอบกิจการผลิตเอง ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแล
ระบบปรัปปรุงคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำดิบให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดอยู่เสมอ
			 4.7			ตรวจสอบระบบท่อน้ำและหมั่นทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำอยู่เสมอ
		 5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และความปลอดภัย
			 5.1			พื้นอาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและการล้าง ต้องมีความลาดเอียง
ที่เหมาะสม รางระบายน้ำทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ เป็นรูปตัวยู โดยภายในอาคารควรเป็นรางเปิด
ส่วนภายนอกอาคารเป็นท่อหรือรางที่มีฝาปิดและสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขังไม่มีน้ำไหลล้น
และรางระบายน้ำฝนและรางระบายน้ำเสียต้องแยกออกจากกัน
			 5.2			มีที่ดักมูลฝอยที่มีลักษณะเป็นตะแกรงสำหรับดักหรือบ่อดักหรือลักษณะ
อื่นใดที่สามารถดักมูลฝอยได้ และเก็บมูลฝอยออกไปกำจัดทุกวัน
			 5.3			มีบ่อดักไขมันและดูแลมิให้เกิดการหมักหมมของไขมันในบ่อดัก หรือใช้
การกำจัดไขมันโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเช่นเดียวกับบ่อดักไขมัน
			 5.4			มีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้สถานที่ตั้งของระบบน้ำเสียต้องตั้งอยู่ห่างจากอาคารผลิตพอ
สมควร เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและการปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้
			 5.5			คัดแยกมูลฝอย และมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอยและ
มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีถ่ กู หลักสุขาภิบาลเหมาะสมเพียงพอ และล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับ
มูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
			 5.6			รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม หรือ
นำไปกำจัดทุกวันตามหลักสุขาภิบาล และดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถาน
ประกอบกิจการ และบริเวณโดยรอบ
			 5.7			ห้องน้ำห้องส้วมต้องสะอาด แยกจากบริเวณที่ผลิต มีอ่างล้างมือที่ใช้การ
ได้ดีและมีสบู่สำหรับล้างมือ
			 5.8			จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด
หรือยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
			 5.9			จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัย
ได้ง่ายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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			 5.10		จัดให้มีป้ายประกาศ สัญลักษณ์เตือนภัย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุอื่นๆ
และจัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุ
			 5.11		จั ดให้ มี ห้ อ งพยาบาลหรื อ ชุ ด ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ นไว้ ใ นสถานประกอบ
กิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
			 5.12		ปิดประกาศเตือนบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูง
ถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความร้อน
หากแก้ไขไม่ได้ ผู้ประกอบกิจการต้องจัดเครื่องป้องกันความร้อนให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานในระยะเวลาที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
			 5.13		ระดับเสียงในสถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามที่กำหนดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
			 5.14		สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของท้องถิ่น
		 ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน
ก๋วยเตี๋ยว และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกันควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนด
ของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้
ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 2/2549
เรื่อง การควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
---------------------------		 การประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่ง
การประกอบกิจการนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน เช่น การระบาดของโรงพยาธิ
ตัวตืดจากสัตว์สู่คน การเป็นแหล่งแพร่สัตว์นำโรค การก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น น้ำเสีย รวมทั้งเสียง
รบกวนจากสัตว์ นอกจากนั้นยังอาจมีผลกระทบ ต่อสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่น อันตราย
อันทำให้เกิดบาดแผล โรคผิวหนัง มือ เท้าเปื่อย เป็นต้น
		 กอปรกับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มักจะมีการประกอบการร้านฆ่าและ
ชำแหละสัตว์ปีกอยู่ทั่วไป ซึ่งสัตว์ปีกแต่ละชนิดมีความสามารถในการเป็นพาหะนำโรคแตกต่างกัน
เช่น เป็ดและนกบางชนิดอาจมีเชื้อไข้หวัดนกอยู่ได้โดยไม่แสดงอาการ หากมีการนำมาพักหรือ
ฆ่ารวมกัน อาจทำให้มีการปนเปื้อน หรือเกิดการแพร่กระจายของเชื้อสู่ซากสัตว์ที่ไม่เป็นโรคได้
โดยที่การประกอบกิจการนี้บางแห่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และอยู่ในเขตชุมชน จำเป็น
ต้องมีการปรับปรุงด้านสุขลักษณะ ตามสภาพให้เหมาะสม คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติ
ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 41-1/2549 เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2549 เห็ น ชอบให้ อ อก
คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
ดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการร้านฆ่าและชำแหละ
สัตว์ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการ
ทีต่ อ้ งควบคุมในท้องถิน่ นัน้ ได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยราชการส่วนท้องถิ่น อาจดำเนินการเป็น 2 ส่วนคือ
		 2.1)		 การควบคุมการประกอบกิจการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน
และมีลักษณะของสถานที่เป็นตึกแถวอยู่เดิม ให้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามเอกสารแนบท้าย
ส่วนที่ 1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยมีเงื่อนไขและมาตรการเพิ่มเติม
ดังนี้
				 2.1.1) กรณีที่สถานประกอบกิจการร้านฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกที่ขออนุญาต
จัดตั้งขึ้นใหม่ ควรหลีกเลี่ยงมิให้ตั้งอยู่ในเขตชุมชน โดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควรใช้
หลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะตามส่วนที่ 2 และควรพิจารณาอนุญาตให้มีการประกอบกิจการ
ฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน
				 2.1.2) การประกอบกิจการดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ เป็นต้น
		 2.2)		 สำหรับการควบคุมการประกอบกิจการฆ่าและชำแหละสัตว์ (สุกร โค กระบือ)
รวมทั้ ง สั ต ว์ ปี ก ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นโรงงาน ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ด้ า นสุ ข ลั ก ษณะตามเอกสารแนบท้ า ย
ส่วนที่ 2
		 ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพือ่ บริโภคในครัวเรือน ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์
และประชุม ชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการฆ่า และชำแหละสัตว์ปีก
----------------------		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพของอาคารสถานที่
			 1.1		 สภาพพื้นที่มีสภาพดี เรียบ ทำความสะอาดง่าย พื้นไม่มีน้ำขังทั้งด้าน
ในและด้านนอกอาคาร
			 1.2		 ผนัง เพดาน มีลักษณะเรียบทำความสะอาดง่าย คงทนแข็งแรง ไม่ดูด
ซึมน้ำ
			 1.3		 มีการล้าง ขัดถู ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ใช้งานทุกวัน
			 1.4		 มีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
			 1.5		 การวางผังร้านฆ่าและชำแหละจำหน่ายสัตว์ปีก ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ให้
ปนเปื้อน ระหว่างสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิต และซากสัตว์ที่ชำแหละพร้อมจำหน่าย (ดังตัวอย่างแผนผัง
ร้านฆ่าและชำแหละ จำหน่ายสัตว์ปีกแบบ 1 - 2 คูหา ที่แนบมาพร้อมนี้)
			 1.6		 จัดให้มีอ่างล้างมือและใช้ก็อกน้ำแบบคันโยก
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพของที่พักสัตว์ปีก
			 2.1		 ต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์
			 2.2		 กรงหรือที่พักสัตว์ปีก ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง พื้นผิวเรียบ ทำความ
สะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น ทำด้วยเหล็กไร้สนิม พลาสติก เป็นต้น มีถาดรองรับมูลสัตว์ ถอด
ทำความสะอาดได้ และต้องตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
			 2.3		 จัดให้มีวัสดุโปร่งใสกั้นระหว่างผู้ซื้อกับสัตว์ปีกที่ขาย และแผงกั้นเหนือถัง
ถอนขนสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษขนสัตว์
			 2.4		 ดูแลบำรุงรักษาสถานที่ กรงหรือทีพ่ กั สัตว์ปกี และทำความสะอาดอย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง
			 2.5		 มีพื้นที่เป็นสัดส่วน เพียงพอ มีการระบายอากาศได้สะดวก และไม่เป็นที่/
ทางสาธารณะ
			 2.6		 ห้ามจำหน่าย/เก็บสะสม สินค้าประเภทอาหารในบริเวณที่มีการพักและ
ฆ่าสัตว์
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2.7		 ห้ามนำสัตว์ปีกต่างชนิดมากักขังร่วมกัน หรือวางกรงซ้อนกัน ต้องแยก
พื้นที่ในการกักขังสัตว์ปีกต่างชนิดให้ห่างกัน
			 2.8		 กรณีสัตว์ปีกป่วยตายให้รวบรวมใส่ถุงพลาสติก ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ให้ชุ่มมัดปากถุง และนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำจัด
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฆ่า การชำแหละและตัดแต่ง
			 3.1		 ห้ามทำการฆ่า ชำแหละและตัดแต่ง ในที่หรือทางสาธารณะ
			 3.2		 โต๊ะที่ใช้ชำแหละหรือตัดแต่ง ต้องทำจากวัสดุผิวเรียบ ทำความสะอาด
ได้ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
			 3.3		 ต้องทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์การฆ่า/ชำแหละ ตัดแต่ง ด้วยน้ำยา
ฆ่าเชื้อ หลังใช้ทุกครั้ง และจัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเป็นสัดส่วน
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยผู้ปฏิบัติงาน
			 4.1		 ผู้ มี ห น้ า ที่ ข นย้ า ย ฆ่ า และชำแหละสั ต ว์ ปี ก ต้ อ งดู แ ลระมั ด ระวั ง ตนเอง
อย่างถูกต้อง โดยสวมเสื้อมีแขนและใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น สวมผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ
ชนิดกันน้ำ แว่นตา รองเท้าบู้ท สวมพลาสติกหรือผ้ากันเปื้อนชนิดกันน้ำได้ และหมั่นล้างมือให้
สะอาดอยู่เสมอ
			 4.2		 ให้อาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง
หลังปฏิบัติงานเสร็จ ส่วนเสื้อผ้าชุดเดิม พลาสติกหรือผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา
ต้องนำไปซักหรือล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้ง และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
			 4.3		 หากผู้มีหน้าที่ขนย้าย ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ปีกมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้
ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งแพทย์ด้วยว่าทำงานหรือ
มีประวัติสัมผัสซากสัตว์ และควรมีการตรวจสุขภาพทุกปี
		 5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
			 5.1		 ต้องมีการคัดแยก จัดเก็บ และรวบรวมมูลฝอย ได้แก่ เศษอาหารจาก
กระเพาะและลำไส้ของสัตว์ปีก มูลสัตว์และขนสัตว์ โดยมีภาชนะรองรับที่มีฝาปิดแยกตามประเภท
มูลฝอย โดยฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ชุ่ม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายก่อนเก็บกวาดใส่ถุง
พลาสติก จากนั้นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซ้ำอีกครั้งก่อนปิดปากถุงให้แน่น และทำการกำจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัด
			 5.2		 ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม
หรือนำไปกำจัดทุกวันโดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย ต้องกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล และล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
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			 5.3		 มี ก ารควบคุ ม ป้ อ งกั น กำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลงพาหะนำโรค เช่ น หนู
แมลงวัน แมลงสาบตามหลักสุขาภิบาล
			 5.4		 ต้องมีน้ำใช้ที่สะอาดได้มาตรฐานของน้ำประปา และมีปริมาณเพียงพอต่อ
กิจกรรม การใช้น้ำในแต่ละวัน
		 6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย และการใช้ยาฆ่าเชื้อ
			 6.1		 ต้องมีที่ดักมูลฝอยที่มีลักษณะเป็นตะแกรงสำหรับดักหรือบ่อดัก หรือ
ลักษณะอื่นใดที่สามารถดักมูลฝอยได้ และเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน
			 6.2		 ต้องมีถังดักไขมันและดูแลมิให้เกิดการหมักหมม ของไขมันในบ่อดักหรือ
ใช้การกำจัดไขมันโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเช่นเดียวกับบ่อดักไขมัน
			 6.3		 ควรมีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
			 6.4		 ใช้สารเคมีสำหรับทำลายเชื้อโรคที่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและ
สัตว์ เช่น ผงปูนคลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 ช้อนชา ผสมน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊ป) ใช้ล้าง
ทำความสะอาด กรงหรือที่พักสัตว์ อาคารสถานที่หรือใช้ฉีดพ่นให้ชุ่มเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ก่อนเก็บกวาดมูลสัตว์ สำหรับการทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ให้แช่นาน 2 นาที เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการฆ่า และชำแหละสัตว์
------------------------------		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ฆ่าสัตว์
			 1.1		 สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการ
ศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
อยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย
โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่กำจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
และสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ อันอาจเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้ เป็นต้น
ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรพิจารณาทิศทางลม เพื่อป้องกันฝุ่น ควันและ
กลิ่นเหม็น จากประกอบกิจการไปยังชุมชน ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
			 1.2		 มีพื้นที่เพียงพอสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงฆ่า ที่พักสัตว์ อาคาร
สำนักงาน ห้องแช่เย็นเนื้อสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย และถนน เป็นต้น มีรั้วโดยรอบเพื่อป้องกันบุคคล
ภายนอกผ่านเข้าออก และป้องกันมิให้สัตว์ต่างๆ เข้าไปภายในสถานประกอบการ
			 1.3		 ถนนภายในสถานประกอบการอยู่ในสภาพดี ไม่มีน้ำขัง สร้างจากวัสดุถาวร
แข็งแรง และเรียบ เช่น คอนกรีต และลาดยาง เป็นต้น มีการแยกทางเข้าสำหรับสัตว์ที่จะ
นำมาฆ่า และทางออกสำหรับเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์
			 1.4 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
			 1.5		 พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่ลื่น ผิวเรียบ ทำความ
สะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้ำ ทนทานต่อสารเคมี และไม่ก่อให้เกิดน้ำขัง
			 1.6		 ฝาผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง และวงกบ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม พื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย และไม่ดูดซึมน้ำ
			 1.7		 จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานให้กว้างเพียงพอเพื่อสะดวกในการทำงาน จัดวาง
สิ่งของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ต้องมีประตูหรือ
ทางออกให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในอาคารที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันหากมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 1.8		 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี
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			 1.9		 ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม กำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู
แมลงวัน และแมลงสาบ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพหรือสุขลักษณะของที่พักสัตว์
			 2.1		 สถานทีต่ งั้ ของทีพ่ กั สัตว์ควรอยูห่ า่ งจากส่วนของโรงฆ่าและส่วนจัดทำกิจกรรม
การผลิตเนื้อสัตว์อย่างเหมาะสม โดยต้องมีที่พักสัตว์เป็น 3 ประเภท คือ 1) ที่พักสัตว์ทั่วไป
2) ที่พักสัตว์ก่อนฆ่า และ 3) ที่พักสัตว์ป่วย ทั้งนี้ ที่พักสัตว์ป่วยควรอยู่ห่างจากที่พักสัตว์ประเภท
อื่นและอยู่ห่างจากสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะที่เหมาะสม
			 2.2		 โครงสร้างทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน
พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้ำ ทนทานต่อสารเคมี และไม่ก่อให้
เกิดน้ำขัง ควรมีประตูหรือแผงที่แข็งแรงทนทาน ป้องกันมิให้สัตว์ออกจากคอกได้ รวมทั้งควรมี
รางระบายน้ำเสียที่ระบายได้ดีและไม่มีน้ำขัง
			 2.3		 ที่พักสัตว์ควรมีพื้นที่อย่างเพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่จะเข้าฆ่าในแต่ละวัน
โดยให้มีพื้นที่เป็นจำนวน 2 เท่า ของปริมาณสัตว์ที่จะทำการฆ่าใน 1 วัน ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมสำหรับ โค 1 ตัว คือ 18 ตารางเมตร และสำหรับสุกร 1 ตัว คือ 6 ตารางเมตร และ
ควรมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆ่าสัตว์ และมีระบบป้องกันการเดินของสัตว์
ย้อนมายังคอกพักสัตว์
			 2.4		 ควรหลี ก เลี่ ย งการมี ห รื อ ก่ อให้ เ กิ ด ความเครี ย ดต่ อ สั ต ว์ เช่ น เสี ย งดั ง
ความอับชื้น อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป เป็นต้น
			 2.5		 จัดให้มีน้ำและอุปกรณ์ที่สะอาดสำหรับให้น้ำสัตว์อย่างเพียงพอ
			 2.6		 ทำความสะอาดที่พักสัตว์เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
		 3. หลักเกณฑ์สุขลักษณะของกรรมวิธีการฆ่าและชำแหละ
			 3.1		 ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยทำความสะอาดด้วยสารชำระล้างที่ได้
มาตรฐานทั้งก่อนและหลังการผลิต และทำลายเชื้อจุลินทรีย์ตามความจำเป็น
			 3.2		 กระบวนตั้งแต่ฆ่าจนถึงได้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ต้องปฏิบัติสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ทั้งนี้วิธีการฆ่าต้องใช้วิธีที่ไม่ทรมานสัตว์
			 3.3		 เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ต้องล้างทำความสะอาด โดยแยกล้างคนละ
บริเวณกัน และบรรจุในภาชนะที่สะอาดและป้องกันการปนเปื้อน
			 3.4		 จั ดให้ มี ส ถานที่ จั ด เก็ บ เนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น สั ด ส่ ว น จั ด เก็ บ เป็ น
ระเบียบสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการป้องกันการเสื่อมสภาพและการปนเปื้อน
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			 3.5		 จัดให้มีสถานที่หรือภาชนะสำหรับเก็บซากสัตว์ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
และของเสียจากกระบวนการผลิต
			 3.6		 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ในบริเวณผลิตตามความจำเป็น
			 3.7		 จัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้กีดขวางบริเวณปฏิบัติงาน หรือติดตั้งในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์
			 3.8		 จัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์และให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์ก่อนฆ่า
และตรวจซากสัตว์หลังฆ่า กรณีที่พบว่าสัตว์ป่วย ต้องไม่นำมาฆ่าเพื่อเป็นอาหาร แต่ต้องดูแลรักษา
หรือกำจัดแล้วแต่สภาพของสัตว์นั้นๆ หรือส่งกลับให้เจ้าของสัตว์
			 3.9		 ล้างทำความสะอาดบริเวณโรงฆ่าสัตว์ทุกวัน หลังเสร็จภารกิจในแต่ละวัน
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต น้ำดื่มน้ำใช้
			 4.1		 มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตจำนวนเพียงพอ ทำจากวัสดุที่ไม่ทำ
ปฏิกิริยากับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถทำความ
สะอาดได้ง่าย
			 4.2		 การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ผลิตควรอยู่ในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย เป็นระเบียบ ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
แยกเป็นสัดส่วนและเป็นไปตามสายงานการผลิต
			 4.3		 เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตช์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับการบำรุง
รักษาให้อยู่ใน สภาพดี และควรมีคู่มือการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนมีแผนในการบำรุง
รักษาและปฏิบัติตามแผน
			 4.4		 มี น้ ำ ดื่ ม ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานน้ ำ ดื่ ม ไว้ บ ริ ก ารสำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
อย่างเพียงพอ และต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้ว
ส่วนตัว แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือแก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้าง
ทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น
			 4.5		 มีนำ้ ใช้ทสี่ ะอาดได้มาตรฐานของน้ำประปา และมีปริมาณเพียงพอต่อกิจกรรม
การใช้น้ำในแต่ละวัน
			 4.6		 กรณีเป็นน้ำใช้ที่สถานประกอบกิจการผลิตเอง ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแล
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำดิบให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดอยู่เสมอ
			 4.7		 ตรวจสอบระบบท่อน้ำและหมั่นทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำอยู่เสมอ
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5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
			 5.1		 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ หูน้ำหนวก และบาดแผลติดเชื้อ
			 5.2		 ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมด้านสุขอนามัย
			 5.3		 ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องเก็บ
รักษาเอกสารตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐาน
			 5.4		 ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ หรือ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นผิวที่อาจมีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
					 5.4.1 ทำความสะอาดร่างกายให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสวมเสื้อคลุม
ที่สะอาด ไม่ใส่เครื่องประดับต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ยกเว้นสร้อยคอต้องสวมใส่อย่างมิดชิด
					 5.4.2 ล้างทำความสะอาดมือก่อนเข้าในอาคารผลิต ภายหลังออกจาก
ห้องสุขา และภายหลังจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
					 5.4.3 ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วนน้ำลาย หรือ
ไม่กระทำ การอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างปฏิบัติงาน
					 5.4.4 ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผล ถ้าเป็นที่มือต้องสวมใส่ถุงมือ
หรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน
		 6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
			 6.1		 พื้นอาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและการล้าง ต้องมีความลาดเอียงที่
เหมาะสม รางระบายน้ำทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ เป็นรูปตัวยู โดยภายในตัวอาคารควรเป็นรางเปิด
ส่วนภายนอกอาคารเป็นท่อหรือรางที่มีฝาปิดและสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขังไม่มีน้ำไหลล้น
และรางระบายน้ำฝนและรางระบายน้ำเสียต้องแยกออกจากกัน
			 6.2		 มีที่ดักมูลฝอยที่มีลักษณะเป็นตะแกรง สำหรับดักหรือบ่อดักหรือลักษณะ
อื่นใดที่สามารถดักมูลฝอยได้ และเก็บมูลฝอยออกไปกำจัดทุกวัน
			 6.3		 มีบ่อดักไขมันและดูแลมิให้เกิดการหมักหมมของไขมันในบ่อดัก หรือใช้การ
กำจัดไขมันโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเช่นเดียวกับบ่อดักไขมัน
			 6.4		 มีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้สถานที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องตั้งอยู่ห่างจากอาคารผลิต
พอสมควร เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและการปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้
			 6.5		 คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดต้องได้ตามมารตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
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			 6.6		 คัดแยกมูลฝอย และมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย
และมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และล้างทำความสะอาดภาชนะ
รองรับมูลฝอย และบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
			 6.7		 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม หรือนำ
ไปกำจัดทุกวันตามหลักสุขาภิบาล และดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถาน
ประกอบกิจการ และบริเวณโดยรอบ
			 6.8		 กรณีมีการนำลำไส้สัตว์ไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ต้องมีการทำลายเชื้อโรคก่อน
เช่น การใช้ความร้อน เป็นต้น
			 6.9		 จัดให้มีสถานที่หรือภาชนะสำหรับเก็บซากสัตว์ที่ตายเพราะป่วยเป็นโรค
โดยเฉพาะ และนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
			 6.10 ห้องน้ำห้องส้วมต้องสะอาด แยกจากบริเวณที่ผลิต มีอ่างล้างมือที่ใช้การ
ได้ดีและมีสบู่สำหรับล้างมือ
			 6.11 ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลควรถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
			 6.12 ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมประจำทุกวันที่ปฏิบัติ
		 7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุรำคาญ
			 7.1		 กรณีที่มีสัตว์ป่วยเป็นโรค ควรใช้สารฆ่าเชื้อโรคในการฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ตามปกติแล้ว
			 7.2		 จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัย
ได้ง่าย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
			 7.3		 จัดให้มีป้ายประกาศ สัญลักษณ์เตือนภัย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุอื่นๆ
และจัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุ
			 7.4		 จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่อง
ดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทาง
ราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ
			 7.5		 จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบกิจการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
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			 7.6		 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของท้องถิ่น
			 7.7		 ดูแลควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบ
กิจการ เช่น มิให้มีกลิ่น น้ำเสีย เขม่าควัน เสียง ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น ที่จะทำให้เกิดผล
กระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และผู้ที่
ผ่านไปมา
		 8. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่ง
			 8.1		 รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์มายังโรงฆ่าสัตว์ควรสะอาด และต้องทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังการขนส่งเสร็จสิ้น และมีการฆ่าเชื้อโรคเมื่อพบว่าสัตว์ที่ขนส่งมานั้นป่วยเป็นโรค
			 8.2		 รถยนต์ ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง เนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งเป็ น รถที่ ส ะอาด
โดยเฉพาะ ส่วนที่ต้องสัมผัสกับเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ มีการปกปิดมิดชิด และมีการล้างทำความ
สะอาดหลังการขนส่งทุกครั้ง
			 8.3		 บริเวณรับสัตว์ที่จะนำมาฆ่า ควรแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่จะส่งเนื้อสัตว์
ออกไป จากสถานประกอบกิจการ
			 8.4		 ภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์ต้องสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนได้
			 8.5		 ในขณะขนส่งควรใช้วิธีถนอมเนื้อสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การขนด้วย
รถห้องเย็น เป็นต้น เพื่อป้องกันการเน่าเสียได้ง่าย
			 8.6		 ผู้ปฏิบัติงานขนส่งควรดูแลร่างกายให้สะอาดในขณะปฏิบัติงาน
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 3/2549
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
---------------------------		 การประกอบกิจการเลีย้ งสุกร เป็นลักษณะหนึง่ ของการประกอบกิจการการเลีย้ งสัตว์บก
สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5/2538 ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ เนื่องจากเป็น
แหล่งแพร่พันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ หรือปัญหาเหตุรำคาญจาก
กลิ่นเหม็น น้ำเสีย และเสียง นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกร
อีกด้วย เช่น อันตรายอันทำให้เกิดบาดแผล โรคผิวหนัง มือ เท้าเปื่อย เป็นต้น ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าการประกอบกิจการประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ทำงานและมีผล
กระทบต่อชุมชน
		 กอปรกับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มักจะมีการประกอบการเลี้ยงสุกรอยู่
ทั่วไป บางแห่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และอยู่ในเขตชุมชน จำเป็นต้องมีการปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะให้เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการและชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการสาธารณสุข จึงได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 42 - 2/
2549 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำไว้ ดังนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุม
ในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลสถานประกอบกิ จ การข้ า งต้ น
ราชการส่วนท้องถิ่นควรเร่งดำเนินการพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่ อ นไขทั่ วไป ให้ ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่แนบมา
พร้อมนี้
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		 ข้อ 3 สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ ง หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือกิจการอื่น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
		 ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกร ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
		

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
			 1.1			สถานทีต่ งั้ ควรอยูห่ า่ งจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระยะ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชน โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าว
ข้างต้นและแหล่งน้ำสาธารณะในระยะทางดังต่อไปนี้
						(1) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า 50 ตัว ควรมีระยะ
ห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
						(2) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 50 - 500 ตัว ควรมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 200 เมตร
						(3) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า 500 ตัว ควรมีระยะ
ห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
			 1.2			สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัด
ค้าสัตว์ตั้งแต่ 5 กิโลเมตร ขึ้นไป
			 1.3			จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือ
ที่ดินต่างเจ้าของและต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น
ไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตรทุกด้านเว้นแต่ดา้ นทีม่ แี นวเขตทีด่ นิ ติดต่อกับทีด่ นิ ของผูป้ ระกอบกิจการประเภท
เดียวกันตามข้อกำหนดนี้
			 1.4		สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และส่วนประกอบ
			 2.1			โรงเรือนเลีย้ งสัตว์ตอ้ งเป็นอาคารเอกเทศ มัน่ คงแข็งแรง มีลกั ษณะเหมาะแก่
การเลี้ยงสัตว์ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด
			 2.2			พื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทำด้วยวัสดุแข็งแรง พื้นผิวเรียบทำความสะอาดง่าย
มีความลาดเอียงที่เหมาะสมให้น้ำหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก
			 2.3			หลังคาทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพื้นที่สะดวก และมีช่องทางให้
แสงสว่างหรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง
			 2.4			โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ คอกสัตว์
กั้นเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ ไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด
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			 2.5			จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี
			 2.6			ถนนภายในสถานประกอบการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบ
กิจการ
			 2.7			สถานทีเ่ ก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ำดื่ม น้ำใช้
			 3.1			อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
			 3.2			ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแล
รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
			 3.3			ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการทำงานเป็นสัดส่วน
เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
			 3.4			เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตช์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับ
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
			 3.5			ต้องจัดให้มนี ำ้ ดืม่ ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน้ำดืม่ ไว้บริการสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
อย่างเพียงพอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และลักษณะการจัดบริการน้ำดื่ม
ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษ
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมา
ใช้ใหม่ หรือวิธีอื่น
			 3.6			ต้องจัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ำ
ใช้ในแต่ละวัน
			 3.7			กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ำใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพ
น้ำดิบให้สะอาด ตรวจสอบระบบท่อน้ำและทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำอยู่เสมอ และปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
			 4.1			ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่
สังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ำหนวก และบาดแผลติดเชื้อ
หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด สุกใส หัด คางทูม
เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ โรคพยาธิ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วย
ด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ต้องหยุดพักรักษาให้หาย
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			 4.2			ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
			 4.3			ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย
			 4.4			ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติดังนี้
						(1) ล้างทำความสะอาดมือทุกครัง้ ก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลัง
ออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
						(2) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ
						(3) ในกรณีที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือ
ต้องสวมใส่ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน
		 5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
			 5.1		 ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยใช้วธิ กี ารบำบัดน้ำเสียทีเ่ หมาะสม
ทางระบายน้ำไม่อุดตัน
			 5.2			น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานน้ำทิ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกสถานประกอบกิจการ
			 5.3			ต้ อ งจั ดให้ มี ภ าชนะรองรั บ มู ล ฝอยที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล เหมาะสมและ
เพียงพอ
			 5.4			ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น
			 5.5		ต้องทำความสะอาด กวาด ล้างพื้น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบริเวณโดยรอบ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันเหตุเดือด
ร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค
			 5.6			ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำ
สาธารณะ
			 5.7			ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามลักษณะและจำนวนที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และบำบัด หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
			 5.8			ภายในห้องน้ำและห้องส้วมควรมีวสั ดุอปุ กรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
			 5.9			ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่
ปฏิบัติงาน
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		 6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงนำโรค
			 6.1			ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อทีเ่ กิดจากสัตว์ดว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม และถูกต้อง
			 6.2			การกำจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผา หรือฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของสัตว์และแมลงนำโรค ดังนี้
						(1) การกำจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณ
น้ำท่วมไม่ถึงโดยฝังซากลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม
ทำการราดหรือโรยบนส่วนต่างๆ ของซากสัตว์จนทั่ว และกลบหลุมดิน
						(2) การกำจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีสถานทีเ่ ผาหรือเตาเผาอยูใ่ นบริเวณ
ที่เหมาะสมในการใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรำคาญ
						(3) สถานทีก่ ำจัดซากสัตว์ตอ้ งห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลีย้ งสัตว์
อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย
			 6.3			ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคในฟาร์มไม่ให้มีจำนวนมาก
จนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่ในที่ใกล้เคียง
			 6.4			กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพื้นที่ ต้องจัดให้มี
วิธีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งในตัวสัตว์ อาหาร
น้ำใช้ คนเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
		 7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุรำคาญ
			 7.1			ควรจัดให้มหี อ้ งเก็บสารเคมี น้ำยาฆ่าเชือ้ หรือสิง่ ของทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
			 7.2			ควรจั ดให้ มี ห้ อ งพยาบาลหรื อ ชุ ด ปฐมพยาบาลที่ ค รบรายการไว้ ใ นสถาน
ประกอบกิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
			 7.3			ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวัน ต้องมีระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
			 7.4		ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณ
คอกเลี้ยงสัตว์ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
			 7.5 		วิธกี ารตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วธิ กี ารตรวจวัด
ของหน่วยงานราชการไทย ในกรณีทไี่ ม่มวี ธิ กี ารตรวจวัดทีเ่ ป็นมาตรฐานกำหนดไว้ ให้ใช้วธิ กี ารตรวจวัด
ที่ท้องถิ่นยอมรับ
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			 7.6			ควรควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น
น้ำเสีย เขม่าควัน เสียง ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น ที่จะทำให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของ
สถานประกอบกิจการีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมใน
ท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

245

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 4/2549
เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานที่สะสมอาหาร
ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต
---------------------------		 ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยในเขตเมืองได้รับเปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีการพึ่งพาสถานที่
จำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารและของใช้ที่หลากหลาย จากเดิมที่มีเพียงร้านเล็กๆ ที่เรียกว่า “ร้าน
ขายของชำหรือโชวห่วย” ตั้งอยูใกล้ๆ บ้าน กลายมาเป็นร้านค้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ
ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นอาหาร
ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค หรือต้องนำไปปรุงประกอบอาหาร หรือเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ซึ่ง
กิจการดังกล่าวนี้ถูกควบคุมในลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะควบคุมสถานที่เหล่านี้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าประเภทอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้า การเก็บสินค้า การเตรียม การตัดแต่ง การปรุง
การบรรจุหีบห่อ การวางจำหน่าย รวมถึงการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและการ
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ เพื่อมิให้เกิดปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเป็น
แหล่งแพร่กระจายโรคทางเดินอาหาร และน้ำได้
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร
ประเภท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดท้องถิ่น กำหนดประเภท
ของสถานที่สะสมอาหารตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ ตามมาตรา 40 (1) เพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการประกอบกิจการ ตามมาตรา
38 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการข้างต้น ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจพิ จ ารณาออกข้ อ กำหนดของท้ อ งถิ่ น กำหนดหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขทั่ วไป
ให้ ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 40 (2)-(7) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการ ที่แนบมาพร้อมนี้ได้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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		 ข้อ 3 สถานประกอบกิจการทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตทีก่ ฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
		 ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยหลักเกณฑ์
ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบ
ทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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หลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหาร
ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต
		 1. หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการรับสินค้า ให้เป็นดังนี้
			 1.1		 พื้นบริเวณที่รับสินค้ามีพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี แข็งแรง
และสะอาด
			 1.2		 ให้มีการแยกบริเวณการรับสินค้าที่เป็นอาหารสดออกจากสินค้าประเภทอื่น
หรือหากเป็นพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน การรับสินค้าที่เป็นอาหารสดให้กระทำต่างเวลากับสินค้า
ประเภทอื่น
			 1.3		 ไม่วางสินค้าประเภทอาหารโดยตรงกับพื้น ต้องมีวัสดุรองรับ
			 1.4		 ทำความสะอาดรถเข็น ตะกร้า ภาชนะใส่อาหารด้วยวิธกี ารทีถ่ กู สุขลักษณะ
ทุกครั้งที่ใช้ขนส่งอาหาร และจัดให้มีการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีการป้ายด้วยไม้พันสำลี
เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ (swab) ภาชนะทีบ่ รรจุอาหารและรถเข็นอาหาร อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
			 1.5		 ทำความสะอาดบริเวณรับสินค้าทุกครั้ง ภายหลังขนอาหารเสร็จ
			 1.6		 ไม่ใช้บริเวณรับสินค้าเป็นทางเก็บขนมูลฝอย หากจำเป็นต้องกำหนดเวลา
ใช้งานแตกต่างกัน และทำความสะอาดภายหลังใช้งาน
			 1.7		 อาหารสดต้องนำเข้าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
ตามข้อ 2 โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากรับสินค้า
			 1.8		 รถเข็นที่ใช้ขนส่งอาหาร ต้องไม่ใช้ปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
		 2. หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินค้า ให้เป็นดังนี้
			 2.1		 บริเวณที่ใช้เก็บสินค้าอาหารแห้ง ต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง
สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
			 2.2		 เก็บสินค้าให้เป็นสัดส่ ว น แยกตามประเภทสิ น ค้า โดยเฉพาะสิ น ค้าที่
เป็นสารเคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกำจัดแมลงสำหรับใช้ในครัวเรือน ต้อง
แยกเก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะ ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหาร
			 2.3		 จัดชั้นวางอาหารแยกประเภทเป็นสัดส่วน และสูงจากพื้นอย่างน้อย 30
เซนติเมตร
			 2.4		 แยกอาหารหรือสินค้าที่หมดอายุหรือชำรุดที่รอการเก็บกลับคืนในบริเวณ
หรือภาชนะที่แยกเฉพาะและมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
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			 2.5		 เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ละประเภท ดังนี้
					 2.5.1		 อาหารเนื้อสัตว์ดิบหรือปลาหรืออาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
					 2.5.2		 นมและผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์ และอาหารพร้อมปรุง ให้เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
					 2.5.3		 อาหารแช่แข็งให้เก็บในตู้หรือห้องแช่แข็ง ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18
องศาเซลเซียส
					 2.5.4		 ผั ก ผลไม้ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมกั บ การรั ก ษา
คุณภาพ
					 2.5.5		 อาหารแห้ง และอาหารในภาชนะปิดสนิท ให้เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ห้อง
		 3. หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแต่ง การปรุงและการบรรจุ
หีบห่อ ให้เป็นดังนี้
			 3.1		 บริเวณที่ใช้เตรียม การตัดแต่ง การปรุงและการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภท
อาหาร ต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
			 3.2		 แยกสินค้าให้เป็นสัดส่วน ตามประเภท โดยเฉพาะสินค้าเนื้อสัตว์ดิบและ
ผัก ผลไม้
			 3.3		 โต๊ะที่ใช้เตรียม ตัดแต่งอาหาร ทำด้วยสเตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยา
กับอาหาร มีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ สภาพดี แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน
			 3.4		 มีอ่างล้างอาหารและภาชนะอุปกรณ์ ทำด้วยสเตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทำ
ปฏิกริ ยิ ากับอาหารสภาพดี แข็งแรง สะอาดและระบายน้ำได้ดี สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
แยกระหว่าง อ่างล้างอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ ผักผลไม้สด และภาชนะอุปกรณ์ และมีการ
ทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งาน
			 3.5		 อ่างล้างมือมีสภาพดี สะอาด ระบายน้ำได้ดี มีก๊อกน้ำสภาพดี เปิดปิดโดย
ไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ หรืออุปกรณ์ทำให้มือแห้ง
			 3.6		 มีถังเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
			 3.7		 อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิด ต้องล้างให้สะอาดก่อนและหลังการตัดแต่ง
และต้องบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ สะอาด หลังจากตัดแต่งและบรรจุแล้ว
ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามข้อ 2.5 ทันที
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 4. หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการวางจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ให้เป็น
ดังนี้
			 4.1		 การวางจำหน่ายอาหารต้องแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับชนิด
อาหาร บริเวณที่วางจำหน่ายอาหารต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาด มีการระบาย
อากาศและแสงสว่างเพียงพอ
			 4.2		 อาหารทุ ก ชนิ ด ต้ อ งมี ฉ ลากแสดงชื่ อ - ชนิ ด อาหาร วั น ที่ ผ ลิ ต /บรรจุ
วันหมดอายุ และสถานที่ผลิต/บรรจุ
			 4.3		 อาหารหรือสินค้าที่รับมาวางจำหน่ายต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
สามารถระบุแหล่งผลิตทีเ่ ชือ่ ถือได้ หรือได้รบั การรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ เช่น (ก) หน่วยงาน
ราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงาน
คณะกรรมการ อาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ (ข) ฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพของซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ (ค) ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากราชการ
			 4.4		 จัดวางอาหารแต่ละประเภทเพือ่ จำหน่ายให้จดั วาง ให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะ
ดังนี้
					 4.4.1		 อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด ต้องไม่ฉีกขาดหรือรั่วซึม
และวางอย่างมีระเบียบเป็นสัดส่วน และไม่วางแน่นจนเกินไป
					 4.4.2		 อาหารแห้งหรืออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ให้วางบนชั้นหรือ
โต๊ะที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด ห่างจากสินค้าประเภท
สารเคมีที่เป็นพิษและต้องไม่วางจำหน่าย อาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชำรุด เสียหาย หมดอายุ หรือ
มีลักษณะที่ผิดปกติ
					 4.4.3		 อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ให้วางจำหน่ายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดต้องวางจำหน่าย โดย
แช่บนหรือในน้ำแข็งหรือน้ำผสมน้ำแข็ง หรือในตู้แช่เย็น/แช่แข็ง โดยวางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกระบะ
ใส่อาหาร ที่มีสภาพดี ผิวเรียบ สะอาด รวมทั้งต้องทำความสะอาดโต๊ะหรือชั้น หรือตู้หรือกระบะ
ใส่อาหารทุกวันหรือทุกครั้งที่พบการหก/รั่วของเนื้อสัตว์หรือน้ำจากเนื้อสัตว์
					 4.4.4		 สั ตว์ น้ำที่มี ชี วิ ต ต้ อ งวางจำหน่ า ยแยกเป็ น สั ด ส่ ว นในภาชนะที่
ไม่รั่วซึม สะอาด
					 4.4.5		 เนื้อปลาที่ชำแหละแล้ว ให้วางจำหน่ายในภาชนะหรือวัสดุอื่นที่นำ
ความเย็นได้ดี สะอาดวางบนน้ำแข็ง และไม่วางเนื้อปลาซ้อนกันเกินกว่า 1 ชั้น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

250

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

					 4.4.6		 อาหารพร้อมปรุงต้องแยกส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ดิบ ปลาและ
อาหารทะเลดิบ โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ เช่น ถุงพลาสติก เป็นต้น แล้วจึงบรรจุรวมกับส่วน
ประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน
					 4.4.7		 สลัดผักสด ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นวาง และภาชนะบรรจุผัก ผลไม้
ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร นำความเย็นได้ดี ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ มีสภาพดี
สะอาด โต๊ะหรือชั้นวางต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และมีอุปกรณ์ป้องกันการปน
เปื้อนจากการไอจาม (Sneeze guard) โดยให้มีช่องว่างจากขอบอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนจาก
การไอจาม ถึงพื้นชั้นวางไม่เกิน 30 เซนติเมตร แยกบรรจุผักหรือผลไม้ตามประเภทไม่ปะปนกัน
ในตู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส หากใช้น้ำแข็งต้องฝังภาชนะบรรจุในน้ำแข็ง ให้ลึกเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของภาชนะบรรจุ ไม่วางจำหน่ายอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของ
สลัดผักในบริเวณที่จำหน่ายสลัดผัก สำหรับน้ำสลัดที่ไม่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ต้องวางจำหน่ายที่
อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ให้เปลี่ยนภาชนะใหม่ทุกครั้งที่เติมอาหาร โดยไม่นำอาหารมา
เติมในภาชนะบรรจุเดิม
					 4.4.8		 ผัก ผลไม้ ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกล่องหรือกระบะที่ทำด้วย
วัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีสภาพดี สะอาด และแยก
ตามประเภทไม่ปะปนกัน รวมทั้งไม่วางจำหน่ายผัก ผลไม้ที่เน่าเสียหรือขึ้นรา
					 4.4.9		 ไข่ดิบ (ในกรณีที่วางจำหน่ายรวมกับอาหารประเภทอื่น) ต้อง
บรรจุในภาชนะกระดาษหรือพลาสติก หากพบว่ามีการแตกชำรุดของไข่ ต้องเก็บออกทันที และมี
การทำความสะอาดชั้นที่วางจำหน่ายอยู่เสมอ
					 4.4.10 ขนมอบ (เบเกอรี่) ขนมหวานอื่นๆ ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือ
ถาดที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด ส่วนขนมที่ไม่ได้บรรจุในถุง
หรือกล่อง ต้องวางจำหน่ายในตู้หรือมีการปกปิด
					 4.4.11 อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดแช่แข็ง ต้องบรรจุปิดสนิทและมีป้าย/
เครื่องหมายแสดงว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง มีตู้แช่แยกเฉพาะจากอาหารสำหรับคนบริโภค
			 4.5		 การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จหรือพร้อมบริโภค ต้องปรุงจำหน่ายวันต่อวัน
และวางบนโต๊ะหรือชั้นที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีการปกปิดและอยู่ในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม คือ อาหารบริโภคเย็นต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส อาหารบริโภคร้อน
ต้องอุ่นให้ร้อน โดยวัดอุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารนั้นได้ไม่น้อยกว่า 74 องศาเซลเซียส”
			 4.6		 รักษาอุณหภูมขิ องตูเ้ ย็นหรือตูแ้ ช่ สำหรับอาหารทีว่ างจำหน่ายแต่ละประเภท
ดังนี้
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อุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่

เนื้อสัตว์ดิบและผลิตภัณฑ์

5 องศาเซลเซียส

นมและผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยระบบพาสเจอไรซ์

5 องศาเซลเซียส

3

อาหารพร้อมปรุง

ต่ำกว่า 7 องศาเซลเซียส

4

ผัก ผลไม้

ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

5

ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง/อื่นๆ

ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส

	
		 5. ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังนี้
			 5.1		 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็น
โรคติ ด ต่ อ หรื อโรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ ไม่ เ ป็ น พาหะนำโรคติ ด ต่ อ อั น ได้ แ ก่ อหิ ว าตกโรค
ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรค
ติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
			 5.2		 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วย
ในการหยิบจับอาหารปรุงสุก ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อน
ปฏิบัติงาน ภายหลังการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
			 5.3		 ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
			 5.4		 เจ้าของหรือผู้ดูแลหรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการฝึก
อบรม ด้านสุขาภิบาลอาหาร
		 6. ตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งหรือห้องแช่เย็นหรือห้องแช่แข็ง สำหรับเก็บสินค้าอาหาร
หรือสำหรับวางจำหน่ายอาหาร ต้องมีลักษณะดังนี้
			 6.1		 โครงสร้างภายในต้องทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาดสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้
			 6.2		 ไม่มีน้ำแข็งเกาะหนาเกินกว่า 1 นิ้ว
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			 6.3		 กรณีเป็นห้องเย็น พื้นต้องไม่มีน้ำเฉอะแฉะ สะอาด และไม่วางอาหาร
บนพื้น
			 6.4		 ประตูและขอบยางห้องเย็นหรือตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งมีสภาพดี สะอาด
			 6.5		 มีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในบริเวณที่สามารถอ่านอุณหภูมิได้ตลอดเวลา
จากภายนอก
			 6.6		 มีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอและมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถ
ตรวจสอบได้
		 7. วัสดุ อุปกรณ์/ภาชนะทีใ่ ช้ในการตัดแต่งอาหารทุกชนิด เช่น มีด เขียง เครือ่ งบด/
หั่นเป็นต้น ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ต้องแยกใช้ระหว่าง
เนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก และผัก ผลไม้ ให้ล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ทุกครั้งก่อน/
หลังการใช้งาน และจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะ
ใช้งาน
		 8. จัดให้มีภาชนะอุปกรณ์หยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ
อาหารสภาพดี สะอาด และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสำหรับผู้บริโภค ในบริเวณที่จัดสำหรับ
ผู้บริโภค เลือกซื้ออาหารได้เอง เช่น อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เป็นต้น และมีการล้าง
อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง และจัดให้มีคำเตือนสำหรับผู้บริโภค เพื่อป้องกันการหยิบจับอาหารด้วยมือ
วางไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน รวมทั้งให้มีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจำหน่ายและช่วยเหลือ
ลูกค้าในบริเวณนั้นด้วย
		 9. จัดให้มอี า่ งล้างมือในบริเวณทีผ่ บู้ ริโภคเลือกซือ้ อาหารได้เอง สูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า
60 เซนติเมตร พร้อมสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ และต้องล้างทำความ
สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
		 10. คุณภาพน้ำดื่มหรือน้ำใช้หรือน้ำแข็ง ให้เป็นดังนี้
		
10.1 ในกรณีที่จัดน้ำดื่มไว้บริการ ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่ใช้ดื่มน้ำที่
เป็นแบบใช้ครั้งเดียว
		
10.2 มีน้ำใช้ที่สะอาด สำหรับล้างอาหารและอุปกรณ์
		
10.3 น้ำแข็งที่ใช้แช่อาหารต้องสะอาด มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำแข็งสำหรับบริโภค
11. ต้องจัดให้มีระบบการสุขาภิบาล ดังนี้
		
11.1 ระบบระบายน้ำทิ้งต้องมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร และรางหรือ
ท่อระบายน้ำไม่มีการอุดตัน ไม่มีน้ำขัง
			 11.2 มีบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดี มีการตักไขมัน และทำความสะอาดเป็นประจำ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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11.3 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและพนักงานต้องแยกจากกันมีสภาพดี
สะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
		
11.4 มีการจัดการมูลฝอย โดยต้องมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด (Garbage)
หรือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ง (Rubbish) หรือมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้
และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด ต้องใช้ถุง
พลาสติกรองรับด้านในถัง และมีรถเก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ ไม่ใช้ร่วมกับรถขนอาหาร
12. มีระบบการควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์ แมลงนำโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 5/2549
เรื่อง การควบคุมกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
---------------------------		 ปัจจุบันปัญหามลพิษของประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิดต่างๆ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นปริมาณ
การบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณมูลฝอยและวัสดุใช้แล้วเพิ่มขึ้นด้วย หลายหน่วยงานมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยได้มีมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี เช่น วิธีการฝังกลบ
การเผา การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดี เนื่องจากมูลฝอย
และวัสดุใช้แล้วที่ถูกทิ้งจากผู้บริโภคส่วนหนึ่ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนำกลับไปใช้
อีกครั้ง หรือสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ทำให้กลายเป็นของเหลือใช้ที่มีมูลค่า
มีการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ได้ จึงทำให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทที่นำวัสดุไม่ใช้แล้ว
ไปใช้ใหม่ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น แก้ว กระดาษ หรือโลหะบางชนิด
		 จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี 2548 พบว่ามีมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ 14.3
ล้านตัน และมีการคัดแยกและนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 3.15 ล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งของมูลฝอย
ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์เกิดจากการคัดแยกในชุมชนผ่านผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า ทำให้เกิด
กิจกรรมการรับซื้อวัตถุหรือสิ่งของใช้แล้ว หรือเหลือใช้ เป็นที่นิยม ทำให้มีผู้ประกอบการประเภทนี้
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน
		 ซึ่งการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ถ้าหากขาดความรู้ ขาดการ
จัดการดูแลให้เหมาะสม จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นำโรค เสียงดังจากการกระทบกันของเศษโลหะ การขนย้ายสิ่งของ อุบัติเหตุจากของมีคม การ
ตกหล่นในระหว่างการขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย กลิ่นจากการหมักหมมสิ่งของตกค้างเน่าเสีย
น้ำเสียจากการล้างขวด ภาชนะ หรือล้างพลาสติกที่บรรจุของเน่าเสีย เป็นต้น
		 การประกอบกิจการรับซื้อของเก่าหรือกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว
หรือเหลือใช้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้ของเสียหรือมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบกิจการ คนงานและประชาชน
ที่อาศัยอยู่ข้างเคียง แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับควบคุมกิจการการสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ทำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นขาดหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่จะ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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นำไปใช้ในการควบคุมดูแล จึงจำเป็นต้องออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องกิจการ
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับราชการส่วนท้องถิ่น
ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อไป
		 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 10 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 44-4/2549 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2549 เห็บชอบให้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการการสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดท้องถิ่น
กำหนดประเภทของ สถานที่สะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้เป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม หรื อ กำกั บ ดู แ ลสถานประกอบกิ จ การข้ า งต้ น
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป
ให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้
ตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น นั้น
		 ข้อ 3 สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ ง หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
		 ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนด
ของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับ
ใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการ
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
			 1.1 สถานประกอบกิจการต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้ สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลาดสด
สถานเลี้ยงเด็ก หรือสถานอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนอยู่ในระยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญของผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ
			 1.2		มีรั้วรอบบริเวณสถานประกอบกิจการ
		 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคารประกอบกิจการ
			 2.1		อาคารประกอบกิจการต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีการใช้
ประโยชน์ถูกต้องตามประเภทอาคารที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
			 2.2		พื้นต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้ำ
ทนทานต่อสารเคมี และไม่มีน้ำขัง
			 2.3		ฝาผนังและเพดานของอาคาร ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ คงทน ทำความ
สะอาดง่าย และไม่ดูดซึมน้ำ
			 2.4		ต้องมีการแบ่งพื้นที่เก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย และให้มีพื้นที่อย่างเพียงพอต่อการเก็บสะสมวัตถุหรือ
สิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
			 2.5		บริเวณที่ปฏิบัติงานและทางเดินต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
			 2.6		ต้องมีประตูหรือทางออกที่มีขนาดและจำนวนให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่
ภายในอาคารที่ จ ะหลบหนี ภั ย ออกไปได้ ทั น เมื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น โดยเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
			 2.7		ต้ อ งจั ดให้ มี ก ารระบายอากาศที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
			 2.8		ต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ำดื่ม น้ำใช้
			 3.1		เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และต้องมีการตรวจสอบบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
			 3.2 การออกแบบติดตั้งเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นลั ก ษณะที่ มั่ น คง
ปลอดภัย และสามารถทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และบริเวณที่ตั้งได้ง่ายและทั่วถึง
			 3.3		การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการ เช่น อุปกรณ์ยกวัตถุ
รถเข็น และสายพานลำเลียง เป็นต้น ต้องจัดให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน
			 3.4		มีระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรในขณะปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีคู่มือการ
ใช้งานเครื่องจักร
			 3.5		ต้องมีน้ำดื่มสะอาด ไว้บริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ลักษณะ
การนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วน้ำ
ส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษ ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้ว
นำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น
			 3.6		สถานที่ตั้งน้ำดื่มควรอยู่คนละบริเวณกับวัตถุหรื อสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้ว
หรือเหลือใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
			 3.7		ต้ อ งมี น้ ำใช้ ที่ ส ะอาด และมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ กิ จ กรรมการใช้ น้ ำใน
แต่ละวัน
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการเก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้
			 4.1 สถานประกอบกิจการจะต้องจัดเก็บวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้ ดังนี้
				 4.1.1		 จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุ เช่น ส่วนเก็บกระดาษ
ขวดแก้ว โลหะพลาสติก ซากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ และอื่นๆ เป็นต้น
				 4.1.2		 วัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ที่ติดไฟได้ง่าย และวัตถุ
ทีม่ สี ารกัดกร่อนเป็นสารประกอบ เช่น เศษกระดาษ ทีน่ อนชำรุด ซากแบตเตอรี่ โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ เป็นต้น ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะและต้องเก็บให้ห่างจากแหล่ง
กำเนิดความร้อน เพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้
				 4.1.3		 ในกรณีวตั ถุหรือสิง่ ของทีช่ ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ทัง้ เป็นอันตราย
และไม่เป็นอันตราย ให้แยกเป็นสัดส่วนและมีป้ายแสดงประเภทของวัตถุอันตรายที่เก็บไว้
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				 4.1.4		 ควรวางวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ให้เป็นระเบียบ
และควรวางไม่สูงเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตราย
				 4.1.5		 ไม่เก็บวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ จนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคหรือสัตว์อันตราย และควรมีการรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
แพร่เชื้อโรค
			 4.2 ในการขนย้ า ยวั ต ถุ สิ่ ง ของที่ ช ำรุ ดใช้ แ ล้ ว หรื อ เหลื อใช้ โดยใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสม
		 5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
			 5.1		ต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสม
ต่อลักษณะของกิจการ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
			 5.2		จัดให้มีการระบายน้ำที่เหมาะสม ไม่มีน้ำท่วมขัง ในกรณีที่มีการระบาย
น้ำลงสู่ท่อสาธารณะ ให้มีตะแกรงสำหรับดักมูลฝอยและต้องมีการดูแลไม่ให้เกิดการอุดตัน
			 5.3		ควรมีบ่อดักไขมัน และดูแลมิให้เกิดการหมักหมมของไขมันในบ่อดัก หรือ
ใช้การกำจัดไขมันโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเช่นเดียวกับบ่อดักไขมัน
			 5.4		ต้องมีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามลักษณะและ
จำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการกำจัด
สิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
			 5.5		 ภายในห้องน้ำและห้องส้วมควรมีวสั ดุอปุ กรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
			 5.6 ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันทีป่ ฏิบตั งิ าน
			 5.7 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
มูลฝอย
			 5.8		ต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเหมาะสมและเพียงพอ
			 5.9		 ต้องล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะ
อยูเ่ สมอ
			 5.10		ต้องกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในกรณีมูลฝอย
อันตรายจะต้องคัดแยกไปกำจัดให้ถูกต้องแล้วแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นทราบด้วย
			 5.11		ต้องดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการ
และบริเวณโดยรอบ
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		 6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุรำคาญ
			 6.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย
ทุก 6 เดือน และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือ
ยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ สี่สิบของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
			 6.2 จัดให้มีป้ายเตือนภัยและข้อปฏิบัติงานติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ
			 6.3 จัดให้มีตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา
			 6.4 จัดให้มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามลักษณะการปฏิบัติงาน เช่น แว่นตา หน้ากากนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ/หุ้มแข็ง ถุงมืออย่างหนา
และผ้าปิดจมูก เป็นต้น
			 6.5 จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยอยู่เสมอ
และควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร
			 6.6 ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เช่น อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น
			 6.7 จั ดให้ มี อ่ า งล้ า งมื อ พร้ อ มสบู่ ใ นบริ เ วณปฏิ บั ติ ง านตามความจำเป็ น และ
ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการปฏิบัติงานหรือก่อนรับประทานอาหาร และหากจำเป็นควรอาบน้ำ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
			 6.8 ผู้ประกอบกิจการควรดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายรัดกุมเหมาะสม ปลอดภัย
ต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติในขณะปฏิบัติงาน เช่น เสื้อไม่รุงรัง ใส่ผ้าคลุมผม และรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
			 6.9 ไม่บริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
			 6.10 ผูป้ ระกอบกิจการต้องจัดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั การตรวจสุขภาพทัว่ ไปอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และต้องเก็บเอกสารการตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐาน
			 6.11 ต้องควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบ
กิจการ มิให้มีกลิ่นเหม็น เขม่า ควัน เสียง และฝุ่น ที่จะทำให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และผู้ผ่านไปมา
			 6.12 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 6/2549
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
---------------------------		 การประกอบกิจการประเภทผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร เป็นกิจการหนึ่งที่จัดเป็นกิจการ
ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ในปั จ จุ บั น สถาน
ประกอบการ ผลิ ต ลู ก ชิ้ น ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รมี จ ำนวนมากขึ้ น และกระจายตั ว อยู่ ต ามจั ง หวั ด ต่ า งๆ
ทั่วประเทศ โดยมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากอาหารประเภทลูกชิ้นสามารถนำไปประกอบ
อาหารได้หลายอย่าง โดยเฉพาะลูกชิ้นทอดหรือปิ้ง ซึ่งเด็กนิยมรับประทานกันมาก หากการ
ประกอบการผลิตลูกชิ้นไม่ถูกสุขลักษณะและขาดการควบคุมที่ดีอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
ที่ผลิตออกมาไม่สะอาดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้จากกระบวนการ
ผลิตยังมีของเสีย เช่น มูลฝอย น้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมและกำจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ประกอบกิจการและชุมชน
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิต
ลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน คณะกรรมการสาธารณสุข จึงได้มีมติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 44-4/2549 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2549 เห็นชอบให้ออก
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขไว้ดังนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการการผลิตลูกชิ้น
ด้วยเครื่องจักร ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว
เป็นกิจการที่ต้องควบคุม ในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขทั่ วไป ให้ ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ น
การประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบ
กิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร ที่แนบมาพร้อมนี้ ตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

261

		 ข้อ 3 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ใน เขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
		 ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบ
กิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนด
ของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
บังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หลักเกณฑ์การควบคุมประกอบกิจการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
		 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารที่ใช้ในการผลิต
			 1.1 สถานทีต่ งั้ ตัวอาคารและทีใ่ กล้เคียง ต้องอยูใ่ นทีท่ ไี่ ม่ทำให้อาหารทีผ่ ลิตเกิดการ
ปนเปื้อนได้ง่าย โดย
					1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่ปล่อยให้เกิดการ
สะสมสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ
ขึ้นได้
					1.1.2 อยูห่ า่ งจากบริเวณหรือสถานทีท่ มี่ ฝี นุ่ มากผิดปกติ และไม่อยูใ่ กล้เคียง
กับสถานที่น่ารังเกียจ
					1.1.3 บริเวณพืน้ ทีต่ งั้ ตัวอาคารไม่มนี ำ้ ขังแฉะ และสกปรก และมีทอ่ ระบาย
น้ำเพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใช้ผลิตลูกชิ้นอยู่ติดกับ
บริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม ต้องมีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดแมลงและ
สัตว์นำโรค ตลอดจนฝุ่นผงและสาเหตุของการปนเปื้อนอื่นๆ ด้วย
			 1.2		อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่าย
แก่การทะนุบำรุงสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
					1.2.1 พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ต้องก่อสร้างด้วย
วัสดุที่คงทน เรียบ ทำความสะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
					1.2.2 ต้องแยกบริเวณผลิตลูกชิ้นออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย
					1.2.3 ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์ และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคารผลิต
					1.2.4 จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตให้เป็นไปตามสายงานการผลิตลูกชิ้นแต่ละประเภท และแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันอาจเกิดขึ้นกับลูกชิ้นที่ผลิตขึ้น
					1.2.5 ไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้ว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต
					1.2.6 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับ
การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต
		 2. หลักเกณฑ์เกีย่ วกับสุขลักษณะของเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
			 2.1		ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำ
ปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	
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			 2.2		โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในส่วนที่สัมผัสกับอาหารต้องทำด้วย
วัสดุที่ไม่เกิดสนิมทำความสะอาดง่าย และไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
ผู้บริโภค โดยมีความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติการ
			 2.3		การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและ
คำนึงถึงการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และ
บริเวณที่ตั้งได้ง่ายและทั่วถึง
			 2.4		เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ต้องเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
			 2.5		สารหล่อลื่นเครื่องจักร เครื่องมือต้องเป็นสารหล่อลื่นที่กฎหมายให้ใช้ใน
กระบวนการ ผลิตอาหาร
		 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต
			 3.1		การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแต่
การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้น การขนย้าย การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ
การเก็บรักษาลูกชิ้น และการขนส่ง
					3.1.1 วัตถุดิบ และส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้น ต้องมีการคัดเลือกให้อยู่
ในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตลูกชิ้น ต้องล้างหรือทำความสะอาดตาม
ความจำเป็นเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุนั้นๆ และต้องเก็บรักษา
วัตถุดิบภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนได้โดยมีการเสื่อมสลายน้อยที่สุด และมีการหมุนเวียน
คลังของวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
					3.1.2 ภาชนะบรรจุลกู ชิน้ และภาชนะทีใ่ ช้ในการขนถ่ายวัตถุดบิ และส่วนผสม
ในการผลิตลูกชิ้น ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการนี้ ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิด
การปนเปื้อนกับอาหารในระหว่างการผลิต
					3.1.3 น้ำแข็ง และไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสอาหาร ต้องมี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำแข็งและน้ำบริโภค และการนำไปใช้ใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะ
					3.1.4 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตลูกชิ้น ต้องเป็นน้ำสะอาดบริโภคได้ มี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข เรื่อง น้ำบริโภค และการนำไปใช้ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะ
					3.1.5 การผลิต การเก็บรักษา ขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ต้อง
ป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการเสื่อมสลายของลูกชิ้น และภาชนะบรรจุด้วย
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					3.1.6 การดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ ทั้งเรื่องอุณหภูมิและเวลา เช่น การต้ม การทำให้เย็น การชั่งตวง
การผสม เป็นต้น
					3.1.7 ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ต้องสะอาด โดย
เฉพาะส่วนที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
			 3.2		จัดทำบันทึกและรายงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
					3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
					3.2.2 ชนิ ด และปริ ม าณการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวั น เดื อ นปี ที่ ผ ลิ ต
โดยให้เก็บบันทึกและรายงานไว้อย่างน้อย 2 ปี
			 3.3		ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากระบุ วันผลิต หรือ
วันหมดอายุ
		 4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
			 4.1		น้ ำ ที่ ใ ช้ ภ ายในสถานที่ ผ ลิ ต ต้ อ งเป็ น น้ ำ สะอาดและจั ดให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ำตามความจำเป็น
			 4.2		จัดให้มีห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมให้เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
และต้องถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ในการล้างมืออย่างครบถ้วน และต้องแยกต่างหากจากบริเวณ
ผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
			 4.3		จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตให้เพียงพอและมีอุปกรณ์การล้างมืออย่าง
ครบถ้วน
			 4.4		จัดให้มีวิธีการป้องกันและกำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลงในสถานที่ ผ ลิ ต ตามความ
เหมาะสม
			 4.5		จัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยทีม่ ฝี าปิดในจำนวนทีเ่ พียงพอ แยกตามประเภท
มูลฝอย และมีระบบกำจัดมูลฝอยที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น
			 4.6		จัดให้มีทางระบายน้ำทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตลูกชิ้น และจัดให้มีที่ดักมูลฝอยที่มีลักษณะเป็น
ตะแกรงสำหรับดักหรือบ่อดักหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถดักมูลฝอยได้ และเก็บมูลฝอยออกไป
กำจัดทุกวัน และจัดให้มีบ่อดักเศษอาหารและไขมันที่ใช้การได้ดี และตักไขมันไปกำจัดทุกวัน
			 4.7		จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตั้งอยู่
ห่างจากอาคารผลิต เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
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			 4.8		ต้องควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบ
กิจการ เช่น กลิ่น น้ำเสีย เขม่าควัน เสียง ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น โดยไม่ทำให้เกิด
ผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง
		 5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา และการทำความสะอาด
			 5.1		ตัวอาคารสถานที่ผลิตต้องทำความสะอาด และรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาด
ถูกสุขลักษณะโดยสม่ำเสมอ
			 5.2		ต้องทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิต สำหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักร
ต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร สามารถทำความสะอาด
ด้วยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ
			 5.3		พื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องทำความ
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
			 5.4		เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
			 5.5		การใช้สารเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใช้เกี่ยวข้องกับ
การผลิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเป็นสัดส่วนและ
ปลอดภัย
		 6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
			 6.1		ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมี
บาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจำปี
			 6.2		ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนในขณะที่ ด ำเนิ น การผลิ ต และมี ก ารสั ม ผั สโดยตรงกั บ
อาหาร หรือส่วนผสมของอาหาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ต้อง
					6.2.1 สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน กรณีที่ใช้เสื้อ
คลุมก็ต้องสะอาด
					6.2.2 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปื้อน
					6.2.3 ใช้ถงุ มือทีอ่ ยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ ทำด้วยวัสดุ
ที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนอาหารและของเหลวซึมผ่านไม่ได้ สำหรับจับต้องหรือสัมผัส
กับอาหาร กรณีที่ไม่สวมถุงมือ ต้องมีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือ เล็บ และแขนให้สะอาด
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					6.2.4 สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย และต้องทำความสะอาด
ทุกวันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
					6.2.5 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และ
ความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม
					6.2.6 ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ
					6.2.7 ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วนน้ำลาย ไม่ล้วง
แคะ แกะ เกา ร่างกายหรือไม่กระทำการอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างปฏิบัติงาน
					6.2.8 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปฏิบัติตาม ข้อ 6.2.1 - 6.2.7
		 7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
			 7.1		ต้ อ งจั ดให้ มี ป้ า ย สั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นภั ย และข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภั ย ติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆ ที่ ส ำคั ญ รวมถึ ง จั ดให้ มี ร ะบบการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
จากเครื่องจักรและอื่นๆ และจัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย
			 7.2		ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่อง
ดับเพลิงอย่างน้อยทุกหกเดือนและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่ทางราชการรับรองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบกิจการ
			 7.3		ต้องจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบ
กิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
			 7.4		สถานประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า ควัน ไอระเหย ต้อง
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดฝุ่นละออง เขม่า ควัน ไอระเหย หากแก้ไขไม่ได้ผู้ประกอบกิจการ
ต้องจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
			 7.5		ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีแหล่งกำเนิดความร้อน หรือแหล่งกำเนิด
เสียง ผู้ประกอบกิจการต้องควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
			 7.6		สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น
			 7.7 ต้องจัดให้มนี ำ้ ดืม่ ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน้ำดืม่ ไว้บริการสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
อย่างเพียงพอและลักษณะการนำน้ำมาดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น
ใช้ ร ะบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัวใช้แก้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียง
ครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
---------------------------		 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่
ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่
รวมกันในสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำ อันอาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งสโมสร สมาคม สถานศึกษา สวนสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่ง
ถ้าสระว่ายน้ำเหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำ อาจกลายเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการ
ผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจาก
แพ้สารเคมี นอกจากนั้นยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นในทำนอง
เดียวกัน ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการสระว่ายน้ำและ
กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้
กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานทีท่ ใี่ ช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุม
การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่แนบมาพร้อมนี้
		 ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุม
ชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
		
(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
		
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
		 คำแนะนำนีใ้ ห้ใช้กบั กิจการสระว่ายน้ำทีเ่ ป็นบริการสาธารณะ (Public swimming pool)
เช่น กิจการสระว่ายน้ำทีใ่ ห้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป ซึง่ รวมถึงสระว่ายน้ำทีเ่ ป็นสวนน้ำ สวนสนุก
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่ให้บริการในลักษณะเพื่อการค้า และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการ
สาธารณะ ที่มิใช่การค้าแต่เพื่อสวัสดิการ เช่น สระว่ายน้ำที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ รวมทั้ง สระว่ายน้ำที่เป็นของสโมสรของโรงงานที่บริการเฉพาะพนักงาน หรือหน่วยงาน
องค์กรที่บริการในกลุ่มเฉพาะ ยกเว้นสระว่ายน้ำส่วนบุคคลหรือที่มิได้ให้บริการแก่สาธารณะ
		 1. สถานที่ตั้ง
			 1.1 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ
เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น
			 1.2 ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และ
เพื่อป้องกัน ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ
รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
			 1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่
ในที่น้ำท่วม ไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปาเพียงพอ มีทาง
เข้าออกสะดวก
		 2. สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ
			 2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย
			 2.2 ต้ อ งมี ร างระบายน้ ำ ล้ น มี ฝ าปิ ด รอบสระว่ า ยน้ ำ มี ค วามกว้ า ง 30-40
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้วนออกจากราง
			 2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่อง
ดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
			 2.4 ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า
1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย
			 2.5 กรณีที่สระว่ายน้ำใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบระบบสกิมเมอร์
ควรต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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			 2.6 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดง
ความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
			 2.7 ต้องจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอทัว่ บริเวณสระว่ายน้ำ เพือ่ ให้มองเห็นได้ชดั เจน
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
			 2.8 อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซึมน้ำ
ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี
			 2.9 พืน้ ควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดดู ซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลนื่
อยู่ในสภาพดี
			 2.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้
บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ
			 2.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณ
สระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
			 2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
			 2.13 ดูแลมิให้มกี ารนำสัตว์ทกุ ชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ
		 3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
			 3.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษา
สระว่ายน้ำ
			 3.2 ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน
ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน
และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ
			 3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
				 3.3.1 ค่าความเป็นกรด - ด่าง
7.2 - 8.4
				 3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine)
0.6 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน
						 (Combined chlorine)
				 3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
80 - 100 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.5 ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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				 3.3.6		 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30 - 60 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.7		 คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.8		 แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.9		 ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
				 3.3.10		 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10
ต่อน้ำ 100 มิลลิลติ ร โดยวิธเี อ็มพีเด็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
				 3.3.11		 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
				 3.3.12		 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่
Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)
			 3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้
				 3.4.1		 การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก
และส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด
				 3.4.2		 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็น
กรด - ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด - ด่างในระหว่างวัน
ด้วย กรณีใช้คลอรีน ชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
				 3.4.3		 ตรวจวิเคราะห์ ป ริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด (Total Coliform
Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
				 3.4.4 ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ทางเคมี และชี ว ภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอหรือต่อใบอนุญาต
			 3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึก
ผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้
				 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 - 2 ส่วนในล้านส่วน
				 3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ต้องสามารถ
ตรวจวัดได้ อย่างน้อยช่วง 3 - 9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
				 3.5.3 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จำนวนผู้ ใ ช้ ส ระว่ า ยน้ ำในแต่ ล ะวั น แยกเพศ
และอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ
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			 3.6 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ
ให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
				 3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
				 3.6.2 ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
				 3.6.3 ผูท้ เี่ ป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูนำ้ หนวก หรือโรคติดต่อ
อื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ
				 3.6.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
				 3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ
				 3.6.6 ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก
				 3.6.7 จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้
				 3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ
			 3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้
เต็มประสิทธิภาพ
		 4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
			 4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ
“ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บ
สารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็น
อันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด
			 4.3 ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุ
มาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่
ปิดบริการแล้ว
			 4.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อ
ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น เนื่ อ งจากพนั ก งานไม่ ส ามารถมองเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้
				 - ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า		
100
ลักซ์
				 - ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า		
50
ลักซ์
				 - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า
50
ลักซ์
			 4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนด
ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน
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รวมทั้ ง ประเมิ น การสั ม ผั ส สารเคมี อั น ตรายของคนงานที่ ท ำหน้ า ที่ เ ติ ม สารเคมี และมี ผ ลไว้ ใ ห้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
			 4.6 ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
			 4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
			 4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความ
สะอาดทันที
		 5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย
			 5.1 จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
				 5.1.1 มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
				 5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
				 5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุก
วันที่เปิดให้บริการ
				 5.1.4 ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
			 5.2 มี ก ารบำบั ด น้ ำ เสี ยให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานก่ อ นระบายสู่ ท่ อ ระบายน้ ำ
สาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย
				 5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย
				 5.2.2 ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆ ของอาคารไหลมารวมกัน
ที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด
				 5.2.3 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวธิ กี ารบำบัดน้ำเสียทีเ่ หมาะสม ไม่กอ่ ให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
				 5.2.4 รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวาง
ปิดรางเพือ่ กรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนีท้ างเปิดของท่อระบายน้ำออกสูท่ อ่ สาธารณะ
ควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย
			 5.3 จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้
				 5.3.1 ควรมี ก ารคั ด แยกมู ล ฝอยและมี ภ าชนะรองรั บ มู ล ฝอยแยกตาม
ประเภท
				 5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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				 5.3.3 ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะ
อยู่เสมอ
				 5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม
หรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย
				 5.3.5 กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดท้องถิ่น
				 5.3.6 ดู แ ลมิ ใ ห้ เ กิ ด การทิ้ ง มู ล ฝอยเกลื่ อ นกลาดภายในสถานประกอบ
กิจการและบริเวณโดยรอบ
		 6. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม
			 6.1 ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และ
ตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น
			 6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
			 6.3 ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน
เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่
ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้าย
หรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย
		 7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
			 7.1 ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
			 7.2 ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม กำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู
แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
		 8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
			 8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำ
ไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
			 8.2 จัดให้มีอุปรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
				 8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
				 8.2.2 ห่วงชูชพี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิว้ หรือทุน่ ลอย ผูกไว้
กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน
				 8.2.3 ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

275

				 8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
				 8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
			 8.3 มีอปุ กรณ์สอื่ สารทีส่ ามารถติดต่อบุคคลหรือสถานทีส่ ำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล
และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ
และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูล
ปัจจุบันอยู่เสมอ
		 9. เหตุรำคาญ
			 มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ
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คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. 2551
__________________
		
		 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กที่บ้าน” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น คณะกรรมการสาธารณสุขในคราวการประชุมครั้งที่ 49-1/2551
วันที่ 14 มกราคม 2551 มีมติให้ออกคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนด
ของท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อเป็น
แนวทางการดำเนินการ
		 อาศัยอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำ ไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น อาจกำหนดคำนิยามที่สำคัญ ดังนี้
				 “ผูป้ ระกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็ก
ที่ บ้ า น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งขอรั บใบอนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก่ อ นประกอบกิ จ การ ทั้ ง นี้
อาจทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการด้วยก็ได้
				 “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่ดูแลการประกอบ
กิจการและจัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
				 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งให้ไปทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ
				 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่ได้รับบริการจาการประกอบกิจการให้
บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
		 ข้อ 2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติและคุณสมบัติ ที่ควรต้องกำหนดสำหรับผู้ประกอบ
กิจการ ได้แก่
				 2.1 จ้างหรือจัดให้มีผู้ดำเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
ข้อ 3.1 และข้อ 4.1 ตามลำดับ
				 2.2 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 และ
ข้อ 4.2
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				 2.3 จั ดให้ มี ส ถานที่ อ ำนวยความสะดวกสำหรั บ การดำเนิ น กิ จ การและ
การติดต่อของผู้รับบริการ
				 2.4 การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
				 2.5 จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน
ของผู้ดำเนินการและพนักงาน
				 2.6 จัดให้มีระบบหรือวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ดำเนิน
การหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ		
				 2.7 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ
ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
				 2.8 มีใบรับรองแพทย์ระบุวา่ ไม่เป็นผูว้ กิ ลจริต หรือจิตฟัน่ เฟือน ไม่สมประกอบ
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
		 ข้อ 3 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ที่ควรต้องกำหนดสำหรับผู้ดำเนินการ
ได้แก่
				 3.1 ด้านคุณสมบัติ
						 3.1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
						 3.1.2 มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
								 (ก) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นการแพทย์ การ
สาธารณสุข หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
								 (ข) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น ๆ และผ่ า น
การอบรมหลั ก สู ต รการเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งน้ อ ย 210 ชั่ วโมง ที่ จั ดโดยสถาบั น
พระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำแนะนำนี้ หรือ
								 (ค) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแล
เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำแนะนำนี้
						 3.1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
						 3.1.4 มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
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				 3.2 ด้านการปฏิบัติ
						 3.2.1 จัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่
บ้านของผู้รับบริการ
						 3.2.2 จัดทำรายงานการดำเนิ น กิ จ การไว้ ที่ ส ถานประกอบกิ จ การให้
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
						 3.2.3 จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแล
เด็กปฐมวัยระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก 2 ปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการ 1-2 วัน หรือ
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ
						 3.2.4 จั ดให้ มี ร ะบบติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
อย่างน้อยทุก 3 เดือน
						 3.2.5 จั ด ทำทะเบี ย นรั บ -ส่ ง พนั ก งานที่ ไ ปเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า น
และทะเบียนรายละเอียดของผู้ดำเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม
ประวัติการทำงาน เป็นต้น
						 3.2.6 จัดทำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ
จำนวน 3 ฉบับ โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการ 1 ฉบับ ผู้รับบริการ 1 ฉบับ และพนักงาน
1 ฉบับ
						 3.2.7 กรณีมีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
ผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานไปทำหน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	
						 3.2.8 กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นเด็ก ให้ติดต่อขอคำปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.6
						 3.2.9 ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบกิจการเป็นผูด้ ำเนินการเอง ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทุกประการ
		 ข้อ 4 คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ค วรต้ อ งกำหนดสำหรั บ พนั ก งาน
ได้แก่
				 4.1 ด้านคุณสมบัติ
						 4.1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
						 4.1.2 จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
						 4.1.3 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
								 (ก) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นการแพทย์ การ
สาธารณสุข หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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(ข) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น ๆ และผ่ า น
การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 210 ชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรม
ราชชนก หรือกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำแนะนำนี้ หรือ
								 (ค) มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาตามข้อ 4.1.2 และผ่านการอบรมหลักสูตร
การเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียน
เอกชนที่ได้รั บ อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลั กสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
คำแนะนำนี้ หรือ
								 (ง) มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
หรือสถานรับเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 70
ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำแนะนำนี้ ภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ
						 4.1.4 เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก 2 ปี ตามที่ผู้ดำเนินการจัดให้
						 4.1.5 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
						 4.1.6 มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
						 4.1.7 ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
คลินิกหรือจิตเวชหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
						 4.1.8 มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์
สังคม มีความขยัน อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็ก
ด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
						 4.1.9 กรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
แพร่กระจายไปสู่เด็กได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
				 4.2 ด้านการปฏิบัติ
						 4.2.1 เลี้ยงหรือดูแลเด็กตามกิจวัตรประจำวันของเด็ก (กิน นอน
เล่น ขับถ่าย) ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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						 4.2.2 ต้องสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเด็ก รวมทั้ง
เรื่องสุขภาพของเด็กและต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน
						 4.2.3 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
						 4.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ดำเนินการทุกเดือน
						 4.2.5 กรณีที่มีการประกอบอาหารให้เด็ก ต้องดำเนินการเตรียม ปรุง
ประกอบอาหาร พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะในทุกขั้นตอน โดยมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
						 4.2.6 จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็ก
อย่างถูกต้อง โดยการทิ้งสิ่งปฏิกูลในส้วมและทิ้งมูลฝอยในถังขยะ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
		 ข้อ 5 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม
การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อกำหนด
ของท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
บังคับใช้ต่อไป
										

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

										
										
										

(นางศิริพร กัญชนะ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารแนบ
หลักสูตรการอบรมของทางราชการเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย
(ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี)
______________
1. หลักสูตรกรมอนามัย (210 ชั่วโมง และ 70 ชั่วโมง)
ลำดับที่

1
2
		
3
4
5
6
7
		
8
9
10

เนื้อหาวิชา

บทบาทผู้เลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และจิตวิทยาการ
เลี้ยงดูเด็ก
หลักพื้นฐานในการดูแลเด็ก
การดูแลสุขภาพเด็ก
การส่งเสริมพัฒนาการ
อาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก
การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ
พัฒนาการของเด็ก
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
การศึกษาดูงาน

			

รวม

หลักสูตร 210 ชั่วโมง หลักสูตร 70 ชั่วโมง
(2 สัปดาห์)
(6 สัปดาห์)
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
ชั่วโมง

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
ชั่วโมง

3
12

5
5

2
5

1

8
10
8
7
4

12
7
30
8
3

4
6
4
5 1/2
2

4
1
12
1
-

4
-

70
14

1 1/2
-

14
7

56

154

30

40

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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2. หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (420 ชั่วโมง)
หลักสูตร 420 ชั่วโมง
ลำดับที่

เนื้อหาวิชา

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
ชั่วโมง

1
หมวดความรู้ความสามารถพื้นฐาน
		
1.1 กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยในการทำงาน
		
1.2 ความปลอดภัยในการทำงาน
		
1.3 จิตวิทยาทั่วไป
		
1.4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
		
		
1.5 กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

42
7
14
7
14

42
14
28
-

2
		
		
		
		
		
		
		

หมวดความรู้ความสามารถหลัก
2.1 สุขภาพจิตและการพัฒนาการของเด็ก
2.2 ความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็ก
2.3 การดูแลสุขภาพเด็ก
2.4 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก
2.5 กิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็ก
2.6 การปฏิบัติตนในอาชีพผู้เลี้ยงดูเด็ก
2.7 การวัดและประเมินผล

78
14
14
14
14
14
7
1

181
21
35
35
35
35
14	
6

3
		
		
		

หมวดความรู้ความสามารถเสริม
3.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.2 ภาษาอังกฤษในการทำงาน
3.3 การประกอบธุรกิจส่วนตัว

42
7
14
21

35
14
21
-

162

258

				

รวม
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3. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (420 ชั่วโมง)
หลักสูตร 420 ชั่วโมง
ลำดับที่

เนื้อหาวิชา

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
ชั่วโมง

1

หลักการดูแลเด็ก

25

15

2

การพัฒนาของเด็กและจิตวิทยาการดูแลเด็ก

45

-

กิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็ก
การทำความสะอาดเก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้านและบริเวณบ้าน

14
7

21
23

5

อาหารและโภชนาการในเด็ก

29

36

6

อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็กและการป้องกัน

20

5

7

สุขศึกษา 6

6

8

บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก

13

-

9

การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11

19

10

กฎหมายแรงงานที่ควรรู้

5

-

11

การฝึกภาคปฏิบัติ	

3
4
		

		

- ดูงาน		

-

20

		

- ฝึกปฏิบัติ		

-

100

				

รวม

175

245	

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมฯ โปรดประสาน
			
1. แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล
			
2. นางประภาภรณ์ จังพานิช
				 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
				 โทร. 0 2590 4418, 0 2590 4407, 0 2965 9457

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทาง (ร่าง)
ข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่ส ะสมอาหารที่ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตหรื อได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล…………....... ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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แนวทางที่ 1
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ....................................
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................ว่าด้วย
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา
54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล...................โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล............และนายอำเภอ.......................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
	
		 ข้อ 1 ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล................
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ..........”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล....................ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
		 “สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ
นำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง (บัญญัติตาม ม.4 พรบ. สธ.)
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง (บัญญัติตาม ม.38 พรบ.สธ.)
		 (ข้อ 6 ถัดจากนี้เป็นรายละเอียดข้อปฏิบัติที่จะต้องออกตามกรอบของมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ
		 (1) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจำหน่าย
		 (2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ
ของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือ
ที่ใช้สะสมอาหาร
		 (3) กำหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ร ำคาญและการป้ อ งกั น
โรคติดต่อ
		 (4) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร
		 (5) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุง
อาหารและผู้ให้บริการ
		 (6) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ
ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาหรือสะสมอาหาร
		 (7) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้ และของใช้
อื่นๆ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์อนามัยหรือกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย)
		 ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่น
คำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล.................................ประกาศกำหนด
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 8 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
		 (1) ...................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
		 (2) ...................................................
มีอะไรต้องกำหนด
		 (3) ...................................................
หรือไม่?
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 9 ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 10 เมื่ อได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และใน
กรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.............เท่านั้น
		 การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยื่ น คำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย
		 (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 12 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนิน
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
		 (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พรบ.สธ.)
	
ข้อ 13 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ นได้ ง่ า ย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
		 (ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 15 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาทีเ่ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัตติ าม ม.59 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 16 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับใบอนุญาต
		 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ นไป และมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 17 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติ
ตาม ม.62 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 19 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอจั ด ตั้ ง สถานที่ จ ำหน่ า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้อง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล..........................ประกาศกำหนด
		 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง
		 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
		 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
		 ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้ง
เป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
หนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
ตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
		 (ออกตามความใน ม.48 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ (บัญญัติตาม ม.49 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
		 (ออกตามความใน ม.50 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 22 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย (บัญญัติตาม ม.51 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้ โดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดำเนินกิจการ โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืน
ดำเนิ น กิ จ การโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต่ อไป ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจสั่ งให้
ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี
ก็ได้ (บัญญัติตาม ม.52 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 ผู้ แ จ้ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการแจ้ ง ตามอั ต ราที่ ก ำหนดไว้ ท้ า ย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลา
ที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
		 (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 ข้อ 26 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..........................เป็นผู้รักษาการให้เป็น
ไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(..........................................)
นายอำเภอ.............................

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ควบคุมแบบรวมกิจการ
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล
		 เพือ่ ประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ..................................
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วยกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบล....................โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล............
และนายอำเภอ................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.................... เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......”
	
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล....................ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ขอ้ บัญญัตินี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น (บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
(ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “คนงาน” หมายความว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบกิ จ การ (บั ญ ญั ติ ต าม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณะชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน (บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการทีท่ ำให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณะชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
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		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล......................
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล.............................
		 (พิจารณากำหนดประเภทกิจการฯ ที่ประสงค์จะควบคุมภายในท้องถิ่นภายใต้ขอบเขต
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 โดยอาจควบคุมเป็นบางกลุ่มหรืออาจควบคุมทั้งหมดตามประกาศฯ ก็ได้ (ออกตาม
ความใน ม.32(1) พรบ.สธ.)
		 (5.1) กิจการที่เกี่ยวกับ.............................
				 5.1.1)...........................................
				 5.1.2)...........................................
				 5.1.3)...........................................
		 (5.2) กิจการที่เกี่ยวกับ............................
				 5.2.1)...........................................
				 5.2.2)...........................................
				 5.2.3)...........................................
						 ฯลฯ
		 ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถาน
ประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี (บัญญัติตามกฎ
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 (ตั้งแต่หมวด 2 - หมวด 4 บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม
พรบ.สธ. ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความประสงค์จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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มาตรการในการควบคุมให้เข้มมากขึ้นกว่านี้ก็สามารถกระทำได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย)
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถาน
ประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก....(ชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ... จะพิจารณากำหนดสถานที่ใดบ้างและแต่ละสถานที่
จะกำหนดเท่าไร กรุณาเลือกได้) ไม่น้อยกว่า...........เมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยหรือการก่อเหตุรำคาญของประชาชน
		 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (1) ต้องเป็นอาคารทีม่ คี วามมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมทีจ่ ะประกอบกิจการทีข่ ออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
		 (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (3) ต้ อ งมี ห้ อ งน้ ำ และห้ อ งส้ ว มตามแบบและจำนวนที่ ก ำหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน
		 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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		 ข้อ 10 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวม หรื อ จำกั ด มู ล ฝอยที่ ถู ก
สุขลักษณะดังนี้
		 (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ
		 (2) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
		 (3) กรณีทมี่ มี ลู ฝอยทีป่ นเปือ้ นสารพิษหรือวัตถุอนั ตรายหรือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
		 ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบ
อาหาร การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสำหรั บ คนงาน ต้ อ งมี ก ารดำเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
		 ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
เป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด 3
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
		 (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการ
กำหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสีส่ บิ ของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนัน้
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		 (2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 4
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
		 ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือ
วัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด 5
ใบอนุญาต
		 ข้อ 17 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดำเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจกำหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
นี้ก็ได้
		 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว
		 (บัญญัติตาม ม.33 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะ
ที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล............................ประกาศกำหนด
(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)

		 ข้อ 19 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
		 (1) ...................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
		 (2) ...................................................
มีอะไรต้องกำหนด
		 (3) ...................................................
หรือไม่?
				 ฯลฯ
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 20 ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
ข้อ 21 เมื่ อได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
		 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล...................เท่านั้น
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

303

		 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 ด้วย
(ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนด
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
		 (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล...................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
ข้อ 25 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ นได้ ง่ า ย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้
รั บใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
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		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
		 (ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาทีเ่ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัตติ าม ม.59 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 28 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับใบอนุญาต
		 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชน
		 (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 29 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 30 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติ
ตาม ม.62 พรบ.สธ.)
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

305

		 ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 32 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........................เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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ควบคุมแบบแยกประเภทกิจการ
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล
		 เพือ่ ประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง กิจการ.......................... พ.ศ........
(หมายเหตุ

โปรดระบุชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประสงค์จะควบคุม)

		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วย
กิจการ....................................
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบล...................โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.................และ
นายอำเภอ...........................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.......................
เรื่อง กิจการ.............................พ.ศ............”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.................ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น (บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม
พรบ.สธ.)
		 “คนงาน” หมายความว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบกิ จ การ (บั ญ ญั ติ ต าม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปํนอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน (บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล......................
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติตาม
ม.4 พรบ.สธ.)
	
ข้อ 5 ให้กิจการ..........................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล............(ออกตามความใน ม.32(1) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควฃบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขต
ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถาน
ประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี (บัญญัติตามกฎ
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
(ตั้งแต่หมวด 2 - หมวด 4 บัญญัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ. ซึ่ง
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมให้เข้มมากขึ้นนี้ก็สามารถกระทำได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย)
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถาน
ประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก....(ชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ...จะพิจารณากำหนดสถานที่ใดบ้างและแต่ละสถานที่
จะกำหนดเท่าไร กรุณาเลือกได้) ไม่น้อยกว่า............เมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยหรือการก่อเหตุรำคาญของประชาชน
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		 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (1) ต้องเป็นอาคารทีม่ คี วามมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมทีจ่ ะประกอบกิจการทีข่ ออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
		 (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 (3) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน
	
		 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อ 10 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวม หรื อ กำจั ด มู ล ฝอยที่ ถู ก
สุขลักษณะดังนี้
		 (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ
		 (2) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
		 (3) กรณีทมี่ มี ลู ฝอยทีป่ นเปือ้ นสารพิษหรือวัตถุอนั ตรายหรือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
		 ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบ
อาหาร การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสำหรั บ คนงาน ต้ อ งมี ก ารดำเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
เป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด 3
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
		 (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
		 (2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 4
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
		 ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือ
วัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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หมวด 4
ใบอนุญาต
ข้อ 17 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดำเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติ
นี้ก็ได้
		 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว
		 (บัญญัติตาม ม.33 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะ
ที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล............................ประกาศกำหนด
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 19 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
		 (1) ...................................................
		 (2) ...................................................
		 (3) ...................................................
				 ฯลฯ
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)

วิธกี ารและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องกำหนด
หรือไม่?

		 ข้อ 20 ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
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		 ข้อ 21 เมื่ อได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
		 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล......................เท่านั้น
		 การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยื่ น คำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 ด้วย
		 (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่า ธรรมเนี ย มที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุ ญาตจะได้ บ อกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะ
ได้เสียค่าธรรมเนียมและและค่าปรับจนครบจำนวน
		 (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล....................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 25 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
		 (ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
		 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
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		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้
หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชน
		 (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 29 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 30 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(บัญญัติตาม ม.62 พรบ.สธ.)
ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 32 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล....................................เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้
		 ประกาศ ณ วันที่......................
			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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กิจการตลาด
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลตลาดในเขตองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล................ซึ่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง ตลาด พ.ศ........
		
ตลาด

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วย

		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อั น เป็ น
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบล........โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.......................
และนายอำเภอ...................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.................เรื่อง
ตลาด พ.ศ...............”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล........................ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัยมาตรา 7 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ขอ้ บัญญัตินี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือ
เป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด
		 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
		 “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่
		 (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูป
ลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
		 (2) วัตถุที่ มุ่ งหมายสำหรั บใช้ห รื อใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมในการผลิ ต อาหาร รวมถึ ง วั ต ถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
		 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
		 “อาหารสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทสัตว์ที่มีการชำแหละ ณ แผง
จำหน่ายอาหารซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำชำระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง ไก่ สัตว์อื่นๆ เป็นต้น
		 “อาหารแปรรูป” หมายความว่า อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้ง หรือหมักดอง หรือใน
รูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
		 “อาหารปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบ ปรุง จนสำเร็จ
พร้ อ มที่ จ ะรั บ ประทานได้ รวมทั้ ง ของหวานและเครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ มิ ไ ด้ บ รรจุ ใ นภาชนะ
ที่ปิดสนิท
		 “แผงจำหน่ายอาหาร” หมายความว่า แผงหรือสถานที่ที่มีการปรุง ประกอบอาหาร
จนสำเร็จที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ โดยจะมีการล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะอุปกรณ์
ด้วย
		 “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผง
ขายของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบตัว
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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อาคารตลาดให้สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง คราบสกปรกและอื่นๆ
รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
		 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล................
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 การเปลี่ ย นแปลง ขยายหรื อ ลดสถานที่ ห รื อ บริ เ วณที่ ใ ช้ เ ป็ น ตลาดภายหลั ง จากที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
		 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ผูร้ บั ใบอนุญาตตามบทบัญญัตอิ นื่ แห่งข้อบัญญัตนิ แี้ ละพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้
หมวด 2
ลักษณะของตลาด
(หมายเหตุ ตั้งแต่ข้อ 6 ถึงข้อ 29 ขอให้ช่วยกันพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
		
		
		

ข้อ 6 ตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีการประกอบกิจการมากกว่า 2 วันต่อสัปดาห์
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่มีการประกอบกิจการไม่เกิน 2 วันต่อสัปดาห์
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ข้อ 7 ที่ตั้งของตลาดต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิด
มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ 1
ตลาดประเภทที่ 1
		 ข้อ 8 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบ
ของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและ
ที่ถ่ายปัสสาวะ ที่พักรวมมูลฝอย และที่จอดรถตามที่กำหนดในส่วนนี้
		 ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
		 (1) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
		 (2) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
		 (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ
		 (4) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่ายและไม่มีน้ำขัง
		 (5) ทางเดินภายในอาคารและประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผนังทำด้วยวัสดุ
ถาวร หรือเป็นตาข่ายลวด แข็งแรง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
		 (6) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม
		 (7) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้แสง
หรือวัสดุอื่นที่ทำให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
		 (8) แผงขายสินค้าทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง ทำความสะอาดง่าย
มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของ
ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร มีที่นั่งสำหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม
แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก
		 (9) จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ อ อย่ า งเพี ย งพอสำหรั บ ล้ า งสิ น ค้ า
หรือล้างมือ โดยต้องจัดให้มีที่ล้างสินค้าอาหารสดอย่างน้อย 1 จุดต่อทุกๆ 30 แผง โดยเศษ
ของ 30 แผงถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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3 ก๊อก แต่สำหรับแผงขายอาหารสัตว์ชำแหละ หรือแผงจำหน่ายอาหารต้องมีก๊อกน้ำประจำแผง
และมีการวางท่อ ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับ
ท่ออุจจาระ และต้องจัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำให้มีปริมาณเพียงพออย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อจำนวนแผงอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผงถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง
และสะดวกต่อการใช้
		 (10) มีทางระบายน้ำทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ โดยทางระบายน้ำภายในตลาดต้องเป็น
แบบเปิด ส่วนทางระบายน้ำรอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยูและมีฝาปิดที่สามารถเปิดทำความ
สะอาดได้ง่าย มีความลาดเอียง ระบายน้ำได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะ
ได้ จั ด ส่ ง น้ ำ เสี ยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นโดยได้ เ สี ย ค่ า บริ ก าร
ตามอัตราของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
		 (11) ต้ อ งจั ดให้ มี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
การติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
		
		 ข้อ 10 ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่
เพี ย งพอสำหรั บ การขนถ่ า ยสิ น ค้ าในแต่ ล ะวั น และสะดวกต่ อ การขนถ่ า ยสิ น ค้ า และการรั ก ษา
ความสะอาด
		 ข้อ 11 ส้ ว มและที่ ถ่ า ยปั ส สาวะต้ อ งมี แ ละเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
		 (1) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารต้องแยกเป็น
สัดส่วนเฉพาะ
		 (2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะนำโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินทุกขั้นตอน
		 (3) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและทำความสะอาดง่าย มีขนาดเนื้อที่ภายใน
ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
มีประตูเปิดเข้าออกโดยสะดวก และมีผนังกั้นเพื่อมิให้ประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง
		 (4) ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงส่วนต่ำสุดของคานหรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ
เพดาน ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ
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		 (5) พื้นห้องส้วมต้องเรียบ ไม่ลื่น มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 และไม่มี
น้ำขัง มีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของพื้นห้อง
		 (6) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกักซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
10 เซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:10
		 (7) มีท่อระบายก๊าซ ณ จุดฐานของโถส้วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50
เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อื่น
		 (8) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
		 (9) จัดให้มีกระดาษชำระ หรือน้ำสำหรับชำระให้เพียงพอสำหรับห้องส้วมทุกห้อง
รวมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดและเก็บมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน
		 (10) ห้องส้วมหญิงต้องมีภาชนะรองรับและมีวัสดุห่อผ้าอนามัย โดยเฉพาะ
		 (11) ที่ถ่ายปัสสาวะชายต้องเป็นวัสดุเคลือบหรือโลหะไม่เป็นสนิม และมีน้ำสำหรับ
ชำระล้างตลอดเวลาที่ใช้
	
		 ข้อ 12 จำนวนส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
		 ข้อ 13 ที่ พั ก รวมมู ล ฝอยต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งถาวร หรื อ เป็ น ที่ พั ก ที่ มี
ลักษณะเป็นภาชนะรองรับมูลฝอยและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการ
ปกปิ ด และป้ อ งกั น สั ต ว์ เ ข้ าไปคุ้ ย เขี่ ยได้ ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคำแนะนำของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขเห็นชอบตามความเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ และตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารตลาดและอยู่
ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก
		

ข้อ 14 ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ส่วนที่ 2
ตลาดประเภทที่ 2

		 ข้อ 15 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และให้มีบริเวณที่จัดไว้
สำหรับผู้ขายของ ส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ และที่พักรวมมูลฝอย ตามที่กำหนดใน
ส่วนนี้
		 ข้อ 16 บริเวณทีจ่ ดั ไว้สำหรับผูข้ ายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 (1) พื้นต้องเรียบ แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย และไม่มีน้ำขัง
		 (2) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคาหรือโครงสร้างที่ไม่ถาวร เช่น โครงเหล็ก
โครงผ้าใบ เป็นต้น ต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง
		 (3) แผงขายสินค้าต้องทำด้วยวัสดุเรียบ ทำความสะอาดง่าย สูงจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร อาจเป็นแผงที่พับเก็บได้ และมีบริเวณสำหรับผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70
เซนติเมตร
		 (4) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
		 (5) จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างสำหรับอาหารสด
อาหารสัตว์ชำแหละ รวมทั้งแผงจำหน่ายอาหารด้วย
		 (6) จัดให้มีทางระบายน้ำเฉพาะจุดที่มีการล้างสำหรับบริเวณที่มีการจำหน่ายอาหารสด
อาหารสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารในตลาด โดยทำเป็นแบบเปิดด้วยวัสดุถาวร เรียบ
มีความลาดเอียง ระบายน้ำได้สะดวก มีบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำ
ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ต้องไม่ระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง หากมีพื้นที่เกิน 2,500 ตารางเมตร จะต้องมีระบบบำบัด
น้ำเสียด้วย
		 ข้อ 17 ส้ ว ม ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะ และอ่ า งล้ า งมื อ ต้ อ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 11(2)-(11) และมีจำนวนตามที่กำหนดในข้อ 12 และตั้งอยู่ใน
ที่เหมาะสมนอกบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งแผงขายสินค้า เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ
ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้
ต้องมีระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร
		 ข้อ 18 ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
หมวด 3
การดำเนินกิจการตลาด
		 ข้อ 19 การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร สำหรับกรณีที่เป็น
อาหารสดหรืออาหารเนื้อสัตว์ชำแหละ ซึ่งอาจมีน้ำหรือของเหลวไหลหยดเลอะเทอะ ต้องมีการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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กั้นไม่ให้น้ำหรือของเหลวนั้นไหลจากแผงลงสู่พื้นที่ตลาดและต้องจัดให้มีท่อหรือทางสำหรับระบาย
น้ำหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ำ
		
กำหนด

ข้อ 20 กำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

		 ข้อ 21 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาด เรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
		 (1) บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร พื้น ผนังเพดาน ห้อง
ส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ ก๊อกน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม
ท่อน้ำประปา เป็นต้น และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
		 (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจำ และดูแลรักษาที่พักรวม
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
		 (3) จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และจัดให้มีการล้างตลาดตาม
หลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
		 (4) จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย มิให้มีกลิ่นเหม็น และต้องเปิดให้มีการใช้ได้ตลอดเวลา
ที่ดำเนินกิจการ
ข้อ 22 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ 2 ต้ อ งจั ดให้ มี ก ารเก็ บ กวาด
มู ล ฝอยบริ เ วณตลาดเป็ น ประจำ และดู แ ลรั ก ษาความสะอาดห้ อ งส้ ว ม ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะและ
อ่างล้างมือ และบ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมันและบ่อพักน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้การได้ดี
รวมทั้ ง ดู แ ลรั ก ษาที่ พั ก รวมมู ล ฝอย ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอยู่ เ สมอและจั ดให้ มี ก ารล้ า งตลาดด้ ว ย
น้ำสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจการประจำวัน
ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดต้องไม่กระทำการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ
อันอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือการระบาดของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
		 (1) ไม่นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจำหน่าย
		 (2) ไม่สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในตลาดจนก่อให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง
หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค
		 (3) ไม่ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
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		 (4) ไม่ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
		 (5) ไม่ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัย
		 (6) ไม่กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
หมวด 4
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
		 ข้อ 24 ผู้ ข ายของและผู้ ช่ ว ยขายของในตลาดต้ อ งปฏิ บั ติ แ ละให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้จดั ตัง้ ตลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการดำเนินการที่
เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาดดังต่อไปนี้
		 (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
		 (2) การจัดหมวดหมู่ของสินค้า
		 (3) การดูแลรักษาความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน
		 (4) การเก็บกวาดรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
		 (5) การล้างตลาด
		 (6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด
	
		 ข้อ 25 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องจัดวางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้า
หรือในขอบเขตที่จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดิน
ในตลาด และห้ามวางสินค้าในลักษณะหรือมีความสูงจากพื้นตลาดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ
		 การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้อง
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
		 ข้อ 26 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
		 (1) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ อันได้แก่
วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
		 (2) ในระหว่างการขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย	
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(3) มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด
(4) ได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

		 ข้อ 27 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น และ
การรักษาความสะอาดของภาชนะน้ำใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 (1) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่จำหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย
		 (2) อาหารสดที่อาจเกิดการเน่าเสียได้ง่ายต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
		 (3) ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหารซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
		 (4) การจำหน่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับ
และมีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สะอาดและใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ
		 ข้อ 28 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะจำหน่ า ยสิ น ค้ าในที่ ห รื อ ทางสาธารณะจะต้ อ งยื่ น คำขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล............................ประกาศกำหนด
		 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		
		
		
		

ข้อ
(1)
(2)
(3)

29 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
...................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
...................................................
มีอะไรต้องกำหนด
...................................................
หรือไม่?

			 .............อาจขอสนับสนุนจากกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
				 ฯลฯ
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ข้อ 30 เมื่ อได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
		 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
		 ข้อ 31 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
		 ข้อ 32 บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ มี อ ายุ ห นึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล................เท่านั้น
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 โดยอนุโลม
		 ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชำระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
		 ข้อ 34 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.........................
		 ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
		 ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจ้ ง ความต่ อ พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
		 ข้อ 37 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
		 ข้อ 38 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับใบอนุญาต
		 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
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		 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน
		 ข้อ 39 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี
		 ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
		 ข้อ 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล...............ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 42 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
		 ข้อ 43 ความในข้อ 9(1) (5) (6) (7) (10) (12) และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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		 ข้อ 44 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล....................เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ ำนาจออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คำสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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การจัดการมูลฝอย
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล..........................ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอย
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบล...............โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล................และ
นายอำเภอ.........จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...............เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ.…………”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ขอ้ บัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล................
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล..........ให้เป็น
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล..................
		 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริห ารส่วนตำบล...............อาจร่ วมกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
		 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบล...................อาจมอบให้บุคคลใด
ดำเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แทนภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.......หรื อ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
		 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินการรับทำ
การเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดมูลฝอยหรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล…………มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล………………และระเบียบปฏิบัติได้
ตามความจำเป็น
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		 ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล…………………หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล…………………มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้
บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล……………ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบล……………จะต้องดำเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล...................การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
		 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล......................จัดไว้ให้
		 (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด
		 (3) ......................................
		 (4) ฯลฯ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 9 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดดำเนิ น กิ จ การรั บ ทำการเก็ บ ขน หรื อ กำจั ด มู ล ฝอยโดยทำ
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดย
ทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล.....จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล...................ประกาศกำหนด
		 ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
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ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย
(1.1) ...................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
(1.2) ...................................................
มีอะไรต้องกำหนด
(1.3) ...................................................
ควบคุมอย่างไร?
(1.4) ฯลฯ
ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย				
(2.1) ...................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
(2.2) ...................................................
มีอะไรต้องกำหนด
(2.3) ...................................................
ควบคุมอย่างไร?
(2.4) ฯลฯ

		 ข้อ 12 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ ส มบู ร ณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ ถู ก ต้ องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
		 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
ข้อ 13 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 14 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
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		 (2)
			
			
			
			

ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย
(1.1) .....................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
(1.2) .....................................................
กำหนดควบคุม
(1.3) .....................................................
อะไรบ้าง ?
(1.4) ฯลฯ
ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย
(2.1) .....................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
(2.2) .....................................................
กำหนดควบคุม
(2.3) .....................................................
อย่างไร ?
(2.4) ฯลฯ

(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย
กรมอนามัย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง)
		 ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล....................เท่านั้น
		 การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยื่ น คำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรื อ ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ส ำหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตลอดเวลาที่ ยั ง ดำเนิ น
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จำนวน ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การดำเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน (ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
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		 ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.........................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่า
บริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (ออกตาม
ความใน ม.20(5) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 21 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59
พรบ.สธ.)
		 ข้อ 22 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจออกคำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับใบอนุญาต
		 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ
การดำรงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 23 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ท ำเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่
เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(บัญญัติตาม ม.62 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้
บริการเก็บ ขน มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล.......................หรือเขตพื้นที่การให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กำหนด (ออกตามความใน ม.20(3) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล..................ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม
ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ. กำหนดไว้แล้ว)
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...................เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ ำนาจออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คำสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ................
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บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ................
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การจัดการสิ่งปฏิกูล
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล..........................ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนตำบล...........โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล............และนายอำเภอ......
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..............เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..........”
		 ข้อ 2 ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล...........ตั้ ง แต่ วั น
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล….........(บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.......ให้เป็น
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.........
		 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล...................อาจร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
		 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบล............อาจมอบให้บุคคลใดดำเนิน
การตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล.........หรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้
รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
		 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ
ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(บัญญัติตาม ม.18 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล.......มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล........และระเบียบปฏิบัติได้ตาม
ความจำเป็น
		 ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็ บ ขนหรื อ กำจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.....หรื อ เขตพื้ น ที่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล.......มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
บริหารส่วนตำบล....ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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การกำจัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบล........จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง (ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล..................การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
		 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล.............จัดไว้ให้
		 (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด	
		 (3) .........................................
		 (4) ฯลฯ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็น
ธุ ร กิ จ หรื อโดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร เว้ น แต่ จ ะได้ รั บใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดย
ทำเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อโดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก ารในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำบล.....จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล...............ประกาศกำหนด
		 ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
				 (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
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1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบาก
(1.1)-(1.3) เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ท่านจะต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบ
							
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด
สามารถป้องกันกลิน่ และสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยูด่ า้ นบน
							
1.1.3) มี ปั๊ ม ดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ปริ ม าณของ
สิง่ ปฏิกลู ด้วย
							
1.1.4) ท่ อ หรื อ สายที่ ใ ช้ ดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ต้ อ งอยู่ ใ นสภาพที่ ดี
ไม่รวั่ ซึม
							
1.1.5) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ
ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชือ้ โรค (เช่น ไลโซน 5%)
							
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่าย
สิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดง
เลขทะเบียนในอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของ
กิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล.........ประกาศ
กำหนด
					 (1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
					 (1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำ
สิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
			 (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	
					 (2.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
					 (2.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
					 (2.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร?
								
ฯลฯ
		 ข้อ 12 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
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		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
			 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		
			 ข้อ 14 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
			 (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
ตัวอย่างเท่านั้น (1.1) ขณะทำการดูดสิง่ ปฏิกลู ต้องควบคุมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมเสือ้ คลุม ถุงมือยาง
					
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน
					 (1.2) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้วให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด
ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%)
					 (1.3) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
					 (1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น
ไลโซน 5%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด
					 (1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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			 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล		
					 (2.1) ..................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
					 (2.2) ................................................
กำหนดควบคุม
					 (2.3) ................................................
อะไรบ้าง?
								
ฯลฯ
(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย
กรมอนามัย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง)
		 ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล...............................เท่านั้น
(บัญญัติตาม ม.55 วรรคหนึ่ง พรบ.สธ.)
			 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.55 วรรคสาม
พรบ.สธ.)
			
			 ข้อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชำระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป	
			 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน (ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 18 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ จ ะพึ ง เรี ย กเก็ บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (ออกตาม
ความใน ม.20(5) พรบ.สธ.)
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			 ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้
รั บใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
			 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
			 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พรบ.สธ.)
			
		 ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59
พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
			 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
			 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
			 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
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ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตนิ ี้ และการไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 23 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(บัญญัติตาม ม.62 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบล................หรือเขตพื้นที่การให้บริการของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด (ออก
ตามความใน ม.20(3) พรบ.สธ.)
			 ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน
เขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.............ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม ม.44
วรรคสอง พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ. กำหนด
ไว้แล้ว)
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			 ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..........................เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ................
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บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ................
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การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล..........................ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ
จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบล............โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.........และ
นายอำเภอ........จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล................เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
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		 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล....(บัญญัติตาม
ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำบล.......ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.............
		 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล....................อาจร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
		 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบล.....................อาจมอบให้บุคคลใด
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล................หรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
		 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการ โรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับ
ทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล.....มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการ
แทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล..........และระเบียบปฏิบัติ
ได้ตามความจำเป็น
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล........หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล.............มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่
องค์การบริหารส่วนตำบล.............ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบล...........จะต้องดำเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.............การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
		 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล.............จัดไว้ให้
		 (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
		 (3) ..........................
		 (4) ฯลฯ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
	
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)
	
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล.............จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		
		
		

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล...............ประกาศกำหนด
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		 ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
				 (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
							
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบาก
(1.1)-(1.3) เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ท่านจะต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบ
							
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด
สามารถป้องกันกลิน่ และสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยูด่ า้ นบน
							
1.1.3) มี ปั๊ ม ดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ปริ ม าณของ
สิง่ ปฏิกลู ด้วย
							
1.1.4) ท่ อ หรื อ สายที่ ใ ช้ ดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ต้ อ งอยู่ ใ นสภาพที่ ดี
ไม่รวั่ ซึม
							
1.1.5) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ
ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชือ้ โรค (เช่น ไลโซน 5%)
							
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่าย
สิง่ ปฏิกลู ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลข
ทะเบียนในอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของ
กิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล.........ประกาศ
กำหนด
					 (1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
					 (1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำ
สิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
			 (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	
					 (2.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
					 (2.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
					 (2.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร ?
								
ฯลฯ
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			 (3)
					
					
					
					

ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย
(3.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
(3.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
(3.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร ?
(3.4) ฯลฯ

			 (4)
					
					
					
					

ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย					
(4.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
(4.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
(4.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร ?
(4.4) ฯลฯ

		 ข้อ 12 เมื่ อ ได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ ส มบู ร ณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
			 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)	
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			 ข้อ 14 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
			 (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
ตัวอย่างเท่านั้น (1.1) ขณะทำการดูดสิง่ ปฏิกลู ต้องควบคุมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมเสือ้ คลุม ถุงมือยาง
					
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน
					 (1.2) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้วให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด
ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%)
					 (1.3) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
					 (1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น
ไลโซน 5%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด
					 (1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
			 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล		
					 (2.1) ..................................................
ให้ ช่ ว ยกั น คิ ด ว่ า จะ
					 (2.2) ................................................
กำหนดควบคุม
					 (2.3) ................................................
อะไรบ้าง?
								
ฯลฯ
		 (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย
					 (3.1) ................................................
					 (3.2) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
					 (3.3) ................................................
กำหนดควบคุม
					 (3.4) ฯลฯ
อะไรบ้าง?
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			 (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย					
					 (4.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
					 (4.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
					 (4.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร ?
					 (4.4) ฯลฯ
(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย
กรมอนามัย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง)
			 ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล...............................เท่านั้น
(บัญญัติตาม ม.55 วรรคหนึ่ง พรบ.สธ.)
			 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.55 วรรคสอง พรบ.สธ.)
			 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.55 วรรคสาม
พรบ.สธ.)
			
			 ข้อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชำระเว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป	
			 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน (ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.................(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
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			 ข้อ 18 ผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ จ ะพึ ง เรี ย กเก็ บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (ออกตาม
ความใน ม.20(5) พรบ.สธ.)
			 ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้
รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
			 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
			 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พรบ.สธ.)
			
		 ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59
พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
			 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
			 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
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			 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 23 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(บัญญัติตาม ม.62 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล................หรือเขตพื้นที่
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.20(3) พรบ.สธ.)
			 ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน
เขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.............ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม ม.44
วรรคสอง พรบ.สธ.)
		 ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ. กำหนด
ไว้แล้ว)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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			 ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..........................เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ................
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บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ................
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การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล..........................ซึ่งพระราช
บั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ให้ ก ระทำได้ โดยการตราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ
จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล...................ว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบล............โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.........และ
นายอำเภอ........จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล................เรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ........”
		 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ” หมายความว่ า มู ล ฝอยที่ มี เ ชื้ อโรคปะปนอยู่ ใ นปริ ม าณหรื อ มี
ความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
		 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
		 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร
ศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
		 (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว
สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
		 (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี
ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
		 (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง (บัญญัติตามกฎกระทรวง  
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล....(บัญญัติตาม
ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
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		 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถาน
พยาบาลของทางราชการ
		 (2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวม
ถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
		 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ใน
วัตถุตัวอย่าง จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านสาธารณสุขที่ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการจากสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตามพรบ.สธ.)
		 “ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้รั บใบอนุ ญาตให้
ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนิน
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อำนวยการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “ผูป้ ระกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย (บัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ออกตาม พรบ.สธ.)
		 “ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย (บัญญัติตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.........
ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.........
		 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล.........อาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
		 ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.........อาจมอบให้ บุ ค คลใด
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล.........หรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
		 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 32 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการ
รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล.........มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล.........และระเบียบปฏิบัติได้ตาม
ความจำเป็น
		 ข้อ 7 ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การห้ อ ง
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.........หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล.........มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล.........ตามอัตราที่กำหนด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ การจะกำหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ องค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล.........จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
		 ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อ นอกจากถ่ายเท หรือทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบล.....
กำหนดหรือจัดไว้ให้
		 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล.........จัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อใน
ที่หรือทางสาธารณะ หรือกำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตาม
มาตรฐานหรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แล้วแต่กรณี (บัญญัติตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 9 ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ให้ใช้บังคับแก่
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่
ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติ
การเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล.........จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.........ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
		 ในการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
.........อาจร้ อ งขอให้ อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย หรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมอนามั ย มอบหมายจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล...........ได้ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 10 ในการปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองค์การบริหารส่วนตำบล.........
รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล.........มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล.........และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังต่อไปนี้
		 (1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
		 (2) ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ ส ำเร็ จ การศึก ษาไม่ ต่ ำกว่ าปริ ญญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ าในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ น
ด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
		 (3) ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้ ความใน
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองขององค์การ
บริหารส่วนตำบล.........หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
แต่องค์การบริหารส่วนตำบล.........หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน
และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
		 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
วรรคสองและวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
ข้อ 11 ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติ
การเชื้ออันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ
ดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในหมวด 2 และหมวด 4 แห่งข้อบัญญัตินี้ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 12 ในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล.....
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบล.........สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุม
ดู แ ลให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ด ำเนิ น การสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ ผู้ ด ำเนิ น การ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งข้อบัญญัตินี้
		 ในการเก็บ การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบล...........มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล.........และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการ
เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล.........หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแล
ให้บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่ง
ข้อบัญญัตินี้
		 ในการมอบให้บคุ คลใดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ หรือการออกใบอนุญาตให้บคุ คลใด
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล.....
กำหนดระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ให้
		 (1) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด
และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มี
การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
		 (2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
		 ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความ
สีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรา
หรือสัญลักษณ์ทใี่ ช้ระหว่างประเทศตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และต้ อ งมี ข้ อ ความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก ” และ “ห้ า มเปิ ด ” ในกรณี ที่ ส ถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขมิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าว
จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวัน
นับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อด้วย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 1

375

		 ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม
ของการเก็บ การขน และการกำจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวก
ในการเก็บ การขน และการกำจัด จะกำหนดขนาดของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ
ใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ (บัญญัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนด
ในข้อ 15 อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้น
จะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิด
เปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และจำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา
จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
		 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
		 (1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชือ้ นัน้ และต้องเก็บลงในภาชนะ
สำหรั บ บรรจุ มู ลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้ อ 15 โดยไม่ ป นกั บ มู ล ฝอยอื่ น และในกรณี ที่
ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะ
ทำได้
		 (2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ 15(1) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุ
ของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ 15 (2) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือก
หรือวัสดุอื่นให้แน่น
		 (3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป
ทันทีจะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อ
รอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
		 (4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 19 เพื่อรอการขนไปกำจัด
และต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อ 19 ภายใต้บังคับข้อ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับ
ใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด
		 (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด
		 (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน	
		 (3) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย
		 (4) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
		 (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น		
		 (6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปได้
		 (7) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
		 (8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีราง
หรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
		 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม
วรรคหนึ่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 20 การเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไปเก็บกักในทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้
เพื่อรอการขนไปกำจัดตามข้อ 19 ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
		 (1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการ
ปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความ
สะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
		 (3) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
		 (4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้
รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 (5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
		 (6) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
		 (7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วย
กระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้ว
ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
		 (8) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย
วันละครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 21 รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะ
และเงื่อนไข ดังนี้
		 (1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของ
เชื้อโรคและสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้
		 (2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น
เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
		 (3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”
		 (4) ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ สำหรั บใช้ เ ก็ บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ต กหล่ น ระหว่ า ง
การเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอย
ติดเชือ้ ตกหล่น ตลอดเวลาทีท่ ำการเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ (บัญญัตติ ามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามข้อ 19 ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
		 (1) สถานพยาบาลประเภทที่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
		 (2) สถานพยาบาลสั ต ว์ ป ระเภทที่ ไ ม่ มี ที่ พั ก สั ต ว์ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น หรื อ ประเภทที่ มี
ที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจำนวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
		 (3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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		 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
หมวด 3
การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------		 ข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบล.............รวมทัง้ บุคคลซึง่ องค์การบริหารส่วนตำบล.......
มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล........
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึง่ รับทำการขนมูลฝอยติดเชือ้
จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
เพื่ อ นำไปกำจั ด ภายนอกสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ภายนอกบริ เ วณที่ ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี
		 (1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 25 โดยให้มีจำนวน
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
		 (2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 (3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 18 โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักรักษาภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกำจัด และให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
		 (4) บริ เ วณที่ จ อดเก็ บ ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ ป็ น สถานที่ เ ฉพาะที่ ข นาด
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ
ต้องทำความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
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		 ข้อ 24 การขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากที่ พั ก รวมมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข
หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
		 (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 23(1) เท่านั้น		
		 (2) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอย
ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
		 (3) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
ข้อ 20(2) (6) และ (7)
		 (4) ผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประจำยานพาหนะขน
มูลฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่น
ในระหว่างการขน
		 ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาด
และฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล
ต้องทำความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
		 (1) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
		 (2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามข้อ 17 วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10
องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิ
ภายในตัวถังไว้ด้วย
		 (3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
		 (4) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล.............ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล.............แสดงชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบล.............ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อ
		 กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล.............ให้เป็นผู้ดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล.............ทำการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.............ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือ
หมายเลขใบอนุญาต ชื่อสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
		 (5) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลา
ที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 26 ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ 21 ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่กำจัดตาม
หมวด 4 ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 25 ให้นำข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
หมวด 4
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
-----------------		 ข้อ 27 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
		 (1) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 28
		 (2) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ตามระยะเวลาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบล.............กำหนด
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
		 (3) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดย
มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัด รวมทั้ง
จัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
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		 (4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา		
		 (5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจำบริเวณที่ตั้ง
ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
		 (6) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตใช้วิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ 28(1) ให้สถาน
บริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตาม
ข้อ 30 เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน และให้
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำภายในวันที่ห้าของทุกเดือน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 28 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
		 (1) เผาในเตาเผา
		 (2) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
		 (3) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
		 (4) วิธอี นื่ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 29 การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อโดยการเผาในเตาเผา ให้ ใ ช้ เ ตาเผาที่ มี ห้ อ งเผา
มูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศา
เซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบ
เตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐาน
อากาศเสียทีป่ ล่อยออกจากเตาเผาตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 30 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อ
ด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ 28 (2) (3) หรือ (4) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต
ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 ภายหลั ง การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสเทียโรเธอร์โมฟิลลัส
หรื อ บะซิ ล ลั ส ซั บ ทิ ลิ ส แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
		 ข้อ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 28 หรือ
ที่ผ่านการกำจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ 30 แล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป
เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอื่น (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.)
หมวด 5
การออกใบอนุญาต
----------------		 ข้อ 32 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 33 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
		 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
		 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล........ประกาศกำหนด
		 ข้อ 34 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
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			 (1)
					
					
					
					

ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ			
(1.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
(1.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
(1.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร?
(1.4) ฯลฯ

			 (2)
					
					
					
					

ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ				
(2.1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
(2.2) ................................................
อะไรต้องกำหนด
(2.3) ................................................
ควบคุมอย่างไร?
(2.4) ฯลฯ

			 ข้อ 35 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ ส มบู ร ณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
			 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 36 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
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		 ข้อ 37 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล......................เท่านั้น
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
		 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนด
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
		 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน (ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่า
บริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (ออกตามความ
ใน ม.20(5) พรบ.สธ.)
ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 42 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยืน่ คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย
หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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		 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจ้ ง ความต่ อ พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
		 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตาม
ความใน ม.58 พรบ.สธ.)
ข้อ 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูก
ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59
พรบ.สธ.)
		 ข้อ 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
		 (1) ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุทจี่ ะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาต
		 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
		 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
		
		 ข้อ 45 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
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สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 46 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติ
ตาม ม.62 พรบ.สธ.)
	
		 ข้อ 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน
เขตอำนาจของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.)
		 ข้อ 48 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.กำหนด
ไว้แล้ว)
		 ข้อ 49 ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล............เป็ น ผู้ รั ก ษาการให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อบัญญัตนิ แี้ ละให้มอี ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ................

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

388

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล......................
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ................
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การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อโรคที่ เ กิ ด จากสั ต ว์ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล................ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ........
		

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล.......โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล.......และนายอำเภอ.........จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.............เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ............”
		 ข้อ 2 ข้ อ บั ญญัติ นี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คับในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล.......ตั้ ง แต่ วั น ถั ด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ขอ้ บัญญัตินี้แทน
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
		 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
		 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
		 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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			 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
			 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.......(บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
			 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล.......เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ (ออกตามความใน
มาตรา 29 พรบ.สธ.)
หมายเหตุ เขตควบคุมฯ ในลักษณะต่างๆ ที่ร่างไว้นี้เป็นไปตามกรอบของบทบัญญัติแห่ง
			 กฎหมายส่วนข้อเท็จจริงของแต่ละท้องถิ่นจะสมควรมีการควบคุมเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
			 ความเป็นจริงและความประสงค์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เอง)
			 (1) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด
					 1.1) ...........(โปรดระบุ ร ายละเอี ย ดของพื้ น ที่ ) ......เป็ น เขตห้ า มเลี้ ย งหรื อ
ปล่อยสัตว์ประเภท....(โปรดระบุประเภทสัตว์)........โดยเด็ดขาด
					 1.2) ..........................................
					 1.3) ..........................................
			 (2) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจำนวนที่กำหนดดังนี้
					 2.1) ..........(โปรดระบุรายละเอียดของพื้นที่)...........เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ประเภท.....(โปรดระบุประเภทสัตว์)........เกินจำนวน...............ตัว
					 2.2) ..........................................
					 2.3) ..........................................
			 (3) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
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					 3.1) ..........(โปรดระบุรายละเอียดของพื้นที่)...........เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ประเภท………(โปรดระบุประเภทสัตว์)....ต้อง....(โปรดระบุมาตรการที่จะกำหนด).........
					 3.2) ..........................................
					 3.3) ..........................................
(“มาตรการ” หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ)
		 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้อ 5 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์
นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล............. แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์
นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอด
ตลาดสัตว์นั้น ตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอด
ตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
			 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล......ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
			 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ (บัญญัติตาม
มาตรา 30 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำนาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 44 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล......ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสอง
พรบ.สธ.)
			 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก ำหนดไว้ ใ น
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(บทกำหนดโทษของกรณีการฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 29 คือ โทษปรับไม่เกิน 

5,000 บาท ตามมาตรา 73 วรรคสอง)
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			 ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.............รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

เหตุผล
		 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแล
เด็กทีบ่ า้ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.............ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ........
		 โดยทีเ่ ป็นการสมควรตราข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบล....................ว่าด้วยกิจการ
ให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราช
บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบล...........โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล............และ
นายอำเภอ.......จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล............เรื่ อ ง
กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ...........”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล............ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ อาจทำหน้าที่เป็น
ผู้ดำเนินการด้วยก็ได้
		 “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและ
จัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
		 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งไปให้ทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงอายุไม่เกิน 6 ปีที่บ้านของผู้รับบริการ
		 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ที่บ้านจัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของตน
		 “เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล............
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 5 ให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล............
หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
		 ข้อ 6 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
				 6.1) จ้างหรือจัดให้มีผู้ดำเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในข้อ 7.1 และข้อ 8.1 ตามลำดับ
				 6.2) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 และ
ข้อ 8.2
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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				 6.3) จัดให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินกิจการและการ
ติดต่อของผู้รับบริการ รวมทั้งการตรวจตราดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
				 6.4) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
				 6.5) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน
ของผู้ดำเนินการและพนักงานที่ทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราของ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข
				 6.6) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการ
สาธารณสุข สำหรับการให้คำปรึกษาในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ดำเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลา
ที่ให้บริการ
				 6.7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ
ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
				 6.8) มีใบรับรองแพทย์ระบุวา่ ไม่เป็นผูว้ กิ ลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือน ไม่สมประกอบ
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
		 ข้อ 7 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการ
				 7.1) ด้านคุณสมบัติ
						 7.1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
						 7.1.2 มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
													ก. มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการแพทย์ การสาธารณสุข
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
													ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และผ่านการ
อบรมหลักสูตรการเลีย้ งและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 210 ชัว่ โมง ทีจ่ ดั โดยสถาบันพระบรมราชชนก
หรือกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ
													ค. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็ก
อย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
										 7.1.3		ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
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										 7.1.4		มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
						 7.2)		 ด้านการปฏิบัติ
										 7.2.1		จัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่
บ้านของผู้รับบริการ
										 7.2.2		จัดทำรายงานการดำเนิ น กิ จ การไว้ ที่ ส ถานประกอบกิ จ การให้
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
										 7.2.3		จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแล
เด็กปฐมวัยระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก 2 ปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการ 1-2 วัน หรือ
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ
										 7.2.4		จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
น้อยทุก 3 เดือน
										 7.2.5		จั ด ทำทะเบี ย นรั บ -ส่ ง พนั ก งานที่ ไ ปเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า น
และทะเบียนรายละเอียดของผู้ดำเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม
ประวัติการทำงาน เป็นต้น
										 7.2.6		จัดทำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ดำเนินการและผู้รับบริการเป็น
3 ฉบับ โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการ 1 ฉบับ ผู้รับบริการ 1 ฉบับ และพนักงาน 1 ฉบับ
										 7.2.7		กรณี มี พ นั ก งานหยุ ด ปฏิ บั ติ ง านหรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
ให้ผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานไปทำหน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
										 7.2.8		กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
กับเด็กให้ติดต่อขอคำปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6
										 7.2.9		ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้มีคุณสมบัติ
และปฏิบัติตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ทุกประการ
		 ข้อ 8 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับพนักงาน
						 8.1)		 ด้านคุณสมบัติ
										 8.1.1		มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์	
										 8.1.2		จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	
										 8.1.3		มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กดังนี้
											 		ก. มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการแพทย์ การสาธารณสุข
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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													ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และผ่านการ
อบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 210 ชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรม
ราชชนก หรือกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ
													ค. มีวุฒิการศึกษาตามข้อ 8.1.2) และผ่านการอบรมหลักสูตร
การเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ
													ง. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
หรือสถานรับเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 70
ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนด
ของท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ
										 8.1.4		เข้ารับการอบรมฟืน้ ฟูดา้ นการเลีย้ งและดูแลเด็กระหว่างปฏิบตั งิ าน
อย่างน้อยทุก 2 ปีตามที่ผู้ดำเนินการจัดให้
										 8.1.5		ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
อันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
										 8.1.6		มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
										 8.1.7		ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิต โดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวช
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา
										 8.1.8		มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์
สังคม มีความขยัน อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม
										 8.1.9		กรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
แพร่กระจายไปสู่เด็กได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
						 8.2)		 ด้านการปฏิบัติ
										 8.2.1		เลี้ยงหรือดูแลเด็กตามกิจวัตรประจำวันของเด็ก (กิน นอน
เล่น ขับถ่าย) ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก
										 8.2.2		ต้องสังเกต พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเด็ก รวมทั้ง
เรื่องสุขภาพของเด็ก โดยต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน
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										 8.2.3		ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
										 8.2.4		รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ดำเนินการทุกเดือน
										 8.2.5		กรณีที่มีการประกอบอาหารให้เด็ก ต้องดำเนินการเตรียม ปรุง
ประกอบอาหารพร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะในทุกขั้นตอน โดยมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
										 8.2.6		จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็ก
อย่างถูกต้อง โดยการทิ้งสิ่งปฏิกูลในส้วม และมูลฝอยในถังขยะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
หมวด 3
ใบอนุญาต
			 ข้อ 9 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
			 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
			 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว
		 (บัญญัติตาม ม.33 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 10		ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านในลักษณะที่
เป็นการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้
			 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
			 (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 (3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล....................ประกาศกำหนด
			 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
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			 ข้อ 11 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี	
้
			 (1) ................................................
ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
			 (2) ................................................
มีอะไรต้องกำหนด
			 (3) ................................................
หรือไม่ ?
					 ฯลฯ
			 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 12		ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
			 (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 13		เ มื่ อได้ รั บ คำขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อ คำขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
			 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
			 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่ เ กิ น สิ บ ห้ าวั น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็ น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ข ออนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี (บัญญัติ
ตาม ม.56 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 14		ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล........เท่านั้น
			 การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ อ งยื่ น คำขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยิ น คำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
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			 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 10 และข้อ 11 ด้วย
			 (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 15		ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่า ธรรมเนี ย มที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุ ญาตจะได้ บ อกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
			 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะ
ได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
			 (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 16		บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล...............(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 17 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 18		ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คำขอรั บใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
			 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
			 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
			 (ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.)
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		 ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 20		เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
			 (1) ถู ก สั่ ง พั กใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั กใช้
ใบอนุญาตอีก
			 (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
			 (3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้
หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้และการไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
			 (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 21		คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือ
สำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลา
ที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 22		ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติ
ตาม ม.62 พรบ.สธ.)
			 ข้อ 23		ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 15 พรบ.สธ.)
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			 ข้อ 24 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.............เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ ำนาจออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คำสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..........................
หลักสูตรการอบรมของทางราชการเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย
(ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี)
ลำดับ
ที่

เนื้อหาวิชา

หลักสูตร 420 ชั่วโมง หลักสูตร 210 ชั่วโมง หลักสูตร 70 ชั่วโมง
(12 สัปดาห์)1
(6 สัปดาห์)2
(2 สัปดาห์)3
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

บทบาทของผู้เลี้ยงดูเด็ก

29

25

3

-

3

-

2 การเจริญเติบโต
		 พัฒนาการและจิตวิทยา
		 การเลี้ยงดูเด็ก

45

-

12

16

5

3

3 หลักการดูแลและทักษะ
		 การเลีย้ งดูเด็กอายุต่ำกว่า
		 1 ปี

25

15

5

12

7

5	

5

12

6

3

6

10

2

2

1

4 หลักการดูแลและทักษะ			
		 การเลีย้ งดูเด็กอายุ 1-6 ปี		
5
1

2
3

โภชนาการสำหรับเด็ก

29

1

ปฏิบัติ ทฤษฎี
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (เนื้อหาวิชา : ลำดับที่ 3 และ 4
ให้รวมกัน)
หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรกรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ลำดับ
ที่

เนื้อหาวิชา

หลักสูตร 420 ชั่วโมง หลักสูตร 210 ชั่วโมง หลักสูตร 70 ชั่วโมง
(12 สัปดาห์)1
(6 สัปดาห์)2
(2 สัปดาห์)3
ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

6 การจัดประสบการณ์
14
		 การเรียนรู้	

21

10

25

2

7

7 การจัดสภาพแวดล้อมที่
21
		 ปลอดภัย/การแก้ไข
		 ปัญหาฉุกเฉิน	

9

5

-

2

-

8 กฎหมายและระเบียบ
		 ต่าง ๆ

6

-

5

-

2

-

9 ฝึกปฏิบัติในสถาน
		 ประกอบการ

-

170

-

70

-

14

10 การศึกษาดูงาน

-

10

-

14

-

7

169

251

51

159

29

41

			

รวม

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ ทฤษฎี
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
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รายละเอียดเนื้อหาวิชา
1.
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
4.
		
		
		
		
		

บทบาทของผู้เลี้ยงดูเด็ก
• บทบาทหน้าที่ของผู้เลี้ยงดูเด็ก
• การปฏิบัติต่อเด็ก
• ความสำคัญและคุณลักษณะของผู้เลี้ยงดูเด็กที่ดี
• แนวทางการพัฒนาเจตคติ จริยธรรม และคุณธรรม	
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
• ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็ก
• จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
• จิตวิทยาการดูแลเด็ก
• ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย และการป้องกันแก้ไข
• การประเมินพัฒนาการเด็ก
หลักการดูแล และทักษะการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
• หลักการดูแลเด็กอ่อนและเครื่องใช้ที่จำเป็น
• เทคนิคและวิธีการอาบน้ำทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายเด็ก
• การอุ้มเด็กอย่างปลอดภัย
• โรคที่พบบ่อย
• ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการป้องกันแก้ไข
หลักการดูแล และทักษะการเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-6 ปี
• การฝึกสุขนิสัยด้านต่างๆ
• โรคที่พบบ่อย
• การป้องกัน การดูแลเมื่อเจ็บป่วย
• การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
• การสร้างวินัย คุณธรรม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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5.
		
		
		
		
		
6.
		
		
		
7.
		
		
		
		
8.
		
		
		
9.
		
		
		
		
		
10.

โภชนาการสำหรับเด็ก
• การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• การเตรียมนมผสมและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ
• การจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กแต่ละวัย
• การประเมินภาวะทางโภชนาการ
• การเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
• ความสำคัญและวิธีการจัดกิจวัตรประจำวัน
• การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
• การส่งเสริมพัฒนาการด้วยการเล่น/นิทาน/เพลง
การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย/การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
• การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
• การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็ก
• อุบัติเหตุและอันตรายที่พบบ่อย	
• การป้องกัน การช่วยเหลือ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
• กฎหมายการสาธารณสุข
• ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
• อาบน้ำเด็ก/ทำความสะอาดเฉพาะที่
• ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินการเจริญเติบโต
• ประเมินและบันทึกพัฒนาการ
• จัดตารางอาหาร/จัดเตรียมอาหารเด็ก
• จัดกิจวัตรประจำวัน/ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
การศึกษาดูงาน
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การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เหตุผล
		 ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล.............ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้
องค์การบริหารส่วนตำบล............จึงเห็นเป็นการจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว
ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ
แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ำอืน่ ๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึง่ หาก
ไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุก 7 วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลายจึงตราข้อบัญญัตนิ ี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทาง
(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..................................
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ........
		 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล....................ว่าด้วยการ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายในเขตข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบล.........
			
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล.........โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล.........และนายอำเภอ........จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ องค์การบริหารส่วนตำบล.........เรื่ อ ง
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.………”
		
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.................นับแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7(4)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540)
		 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
		 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
		 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ำขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า
เจ็ดวันซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำได้
		 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.........(บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
		 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (บัญญัตติ าม
ม.4 พรบ.สธ.)
		 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผใู้ ดทิง้ หรือทำให้มขี นึ้ ซึง่ มูลฝอยทีอ่ าจเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย อาทิ
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ำได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือ
ในถังรองรับมูลฝอยทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบล.......จัดไว้ให้ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
		
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มี
มูลฝอยทีอ่ าจเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอืน่ ๆ ทีข่ งั น้ำ
ได้ในบริเวณอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือ
บรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ (ออกตาม
ความใน ม.20 พรบ.สธ.)
		 ในกรณีทอี่ งค์การบริหารส่วนตำบล.........ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพือ่ นำไปกำจัด เจ้าของ
อาคารหรือเคหสถานมีหน้าทีเ่ สียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย
		 ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ำ
ทีอ่ าจเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย (ออกตามความใน ม.67
พรบ.อบต.)
		 ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทำความสะอาดและ
เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใ่ส่สาร
ทีป่ อ้ งกันการวางไข่ของยุงได้ และจัดให้มฝี าปิดตุม่ น้ำทีม่ อี ยูใ่ นอาคารและเคหสถาน รวมทัง้ ข้อปฏิบตั ิ
อืน่ ๆ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบล.........ประกาศกำหนด (ออกตามความใน ม.67 พรบ.อบต.)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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		 ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล.........ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทำการกำจัดยุงใน
อาคารหรือเคหสถาน หรือสถานทีใ่ ดๆ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานทีน่ นั้
จะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควร (ออกตามความใน ม.67 พรบ.อบต.)
ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		

ข้อ 11 ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท

		 ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.........รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มอี ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้
		

ประกาศ ณ วันที่......................

			
(ลงชื่อ)
				
(...................................................)
				
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................)
นายอำเภอ.............................
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การจัดการน้ำเสียในอาคาร
โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล...........
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
พ.ศ........................

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติเทศบาล...........ว่าด้วยการจัดการน้ำเสียในอาคาร
โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

เหตุผล
		 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและ
ครัวเรือนซึง่ เป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึง่ ของมลพิษทางน้ำ ก่อนทีจ่ ะมีการระบายน้ำทิง้ ลง
หรือไหล่ไปสู่แหล่งระบายน้ำในเขตเทศบาล.............เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา
คุณภาพน้ำ การควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย
กำหนดให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารทีม่ กี ารระบายน้ำทิง้ ลงหรือไหลไปสูแ่ หล่งระบาย
น้ำในเขตเทศบาล..................และเป็นกรณีทยี่ งั ไม่มกี ฎหมายใดกำหนดมาตรการเกีย่ วกับ
การจัดการน้ำเสียโดยการติดตัง้ บ่อดักไขมันสำหรับอาคารประเภทนัน้ ซึง่ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัตใิ ห้กระทำได้ โดยการตราเป็นข้อกำหนดของท้องถิน่
จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตนิ ี้
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แนวทาง
(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาล..........................
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ........
		 โดยทีเ่ ป็นการสมควรตราเทศบัญญัต.ิ ...................ว่าด้วยการจัดการน้ำเสียในอาคาร โดย
การติดตัง้ บ่อดักไขมัน พ.ศ.........
		
		 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นบทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เทศบาล..........โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล..............และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด..................... จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
		 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล..............เรื่อง การจัดการน้ำเสีย
ในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ..........”
		 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล................ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้
ประกาศ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล....................แล้วเจ็ดวัน
		 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
		 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
		 “น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน
หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
		 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ (พิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละราชการส่วนท้องถิ่น)
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