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การเขียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขในกรณีท่ีเพ่ิมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือแกไขกิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

นายวิทยา โสแพทย  

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

 เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในขณะนี้มีรายชื่อกิจการรวม 142 ประเภท และแกไขเพ่ิมเติมไดตลอดเวลาตามปญหา 
และสถานการณ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูยกรางกฎหมายตองศึกษารูปแบบการเขียนของประกาศฉบับนี้ 

ซ่ึงมีความแตกตางจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับอ่ืนๆ ผูเขียนจึงไดศึกษาและรวบรวมแนวการเขียนจาก
คูมือแบบการรางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงสรุปเปนหลักการเขียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับผูรับผิดชอบงานได ดังตัวอยางจํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

   ตัวอยางท่ี ๑ กรณีท่ีเพ่ิมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ : กิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคา 
หรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคา ผูยกรางพิจารณาประเภทกิจการท้ัง 13 กลุม พบวาควรเพ่ิมกิจการใหบริการ

ลานสะสมตูบรรจุสินคา หรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคาในประเภทกิจการกลุมท่ี ๙ กิจการเก่ียวกับการบริการ 
โดยเพ่ิมเปน (๒๒) ดังนี้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 ขอ ๓ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

         ๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๙ 

(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

   (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน การใหบริการท่ี
ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ พักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน  

   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง 
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
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   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต เปนการ
ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  

   (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน       

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  

    (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  

    (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  

    (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  

    (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ  

    (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
หรือสิ่งแวดลอม  

    (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  

    (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  

    (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  

    (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก สัตวชั่วคราว 

    (๒๒) …………… 

 เม่ือผูจัดทําประกาศกระทรวงฯ ไดขอสรุปแลววา กิจการท่ีจะเพ่ิมจัดอยูในกลุมประเภทกิจการไหน 

การเขียนในสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมนั้นจึงใชรูปแบบ ดังนี้ 

                  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๒๒) ของ ๙ ในขอ ๓ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  

      “(๒๒) การประกอบกิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคา หรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคา” 

 

 กรณีดังกลาวเปนการเพ่ิมกิจการใหบริการลานสะสมตูบรรจุสินคา หรือลานจอดรถหัวลากตูบรรจุสินคา 
ไปในประเภทกิจการท่ี ๙ จึงตองกําหนดตอจากกิจการในกลุมประเภทกิจการท่ี ๙ คือกิจการท่ี (๒๑) จะไดเปนลําดับท่ี (๒๒) 
หลักในการเขียนใหเรียงลําดับโดยใหกําหนดกิจการท่ีจะเพ่ิมกอนในท่ีนี้จะเปน (๒๒) ตอดวยกลุมประเภทกิจการ 

ในท่ีนี้คือ กิจการกลุมประเภทท่ี ๙ แลวตามดวยขอของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ตัวอยางท่ี ๒ การแกไขกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ : กรณียกเวนกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  
อบไอน้ํา อบสมุนไพรท่ีเขาขายเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือ 

ในสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไมใหตกอยูภายใตบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และใหใชคําวา “เวนแต” ซ่ึงมีความหมายวายกเวน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 ขอ ๓ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

         ๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
    (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ 

ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 เม่ือผูจัดทําประกาศกระทรวงฯ ไดขอสรุปแลววา จะแกไขกิจการใน (๔) ของกิจการประเภทท่ี ๙ 
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหใชรูปแบบ ดังนี้  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

      ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๔) ของ ๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ ในขอ ๓ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน  

             “(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ” 

 กรณีดังกลาวเปนการแกไขกิจการใน (๔) ซ่ึงเปนกิจการประเภทท่ี ๙ ในขอ ๓ แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักในการเขียนใหเรียงลําดับโดยใหเขียน
กิจการท่ีตองการจะแกไขกอนในท่ีนี้คือกิจการใน (๔) และตอดวยกลุมประเภทกิจการท่ี ๙ แลวตามดวยขอ 

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ผูเขียนนําปญหาท่ีพบกับความรูท่ีไดมาจัดทํารูปแบบในการเขียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในกรณีท่ีเพ่ิมกิจการหรือแกไขกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

แหลงท่ีมา : คูมือแบบการรางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ 

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  


