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ค�าน�า

 กรมอนามัยได้จัดท�าคู่มือ “แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกัน

แก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)” เล่มนี ้ เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้หน่วยงานและ 

เจ้าพนกังานทีเ่ก่ียวข้องใช้ประกอบการด�าเนนิงานตามบทบาทอ�านาจหน้าทีใ่นการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิ

ทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เนือ้หาภายในคูมื่อประกอบด้วยความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) การใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร�าคาญ สรุปถอดบทเรียนการใช้มาตรการกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสขุในการจดัการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) และค�าถามทีพ่บบ่อย รวมท้ังได้ 

จดัท�าตวัอย่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ และตวัอย่างประกาศพ้ืนท่ีควบคมุเหตุร�าคาญ เพ่ือใช้ในการจัดการปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

 กรมอนามยัหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุในการป้องกนั 

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) รวมทัง้เป็นประโยชน์

ต่อผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป เพื่อให้รับรู ้สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

                             (นางพรรณพิมล วิปุลากร)

                                   อธิบดีกรมอนามัย

                                          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข

(ก)



(ก)

สารบัญ

ค�าน�า

สาบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

บทที่ 2 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหา

 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

บทที่ 3 สรุปถอดบทเรียนการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขใน

 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

บทที่ 4 ค�าถามที่พบบ่อย

ภาคผนวก
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    2. แผนผังขั้นตอนการให้ค�าปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

    3. ตัวอย่าง การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตร�าคาญ

    4. ตัวอย่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

 ต่อสุขภาพ

    5. รายการแนะน�ากฎหมายระดับอนุบัญญัติและองค์ความรู้ที่เกี่ยงข้อง
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1แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 มลพิษทางอากาศ

 มลพษิทางอากาศ หมายถงึ ภาวะของอากาศท่ีมสีารเจือปนในปรมิาณมากพอและเป็นระยะเวลา 

ท่ียาวนานพอทีจ่ะท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนษุย์ สตัว์ พชื และวสัดตุ่าง ๆ สารดงักล่าวอาจเป็นธาต ุ

หรือสารประกอบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ  

หยดของเหลว หรอือนภุาคของแขง็ เช่น PM
2.5

, PM
10
, O

3
, CO, NO

2
 และ SO

2
 เป็นต้น มลพษิทางอากาศสามารถแบ่งเป็น 

2 กลุม่ใหญ่ ได้แก่ มลพษิทางอากาศภายในอาคาร และมลพษิทางอากาศภายนอกอาคาร ปัญหามลพษิ 

ทางอากาศเป็นปัญหาทางส่ิงแวดล้อมทีส่�าคัญ และมผีลกระทบต่อสขุภาพเป็นบรเิวณกว้าง กรมควบคมุมลพษิ

ได้พฒันาการวดัค่ามลพษิทางอากาศขึ้น โดยเรียกว่า “ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)” 

ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด  

มผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัหรอืไม่ ดชันคีณุภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตวัแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพษิ

ทางอากาศ 6 ชนดิ ได้แก่ PM
2.5

, PM
10
, O

3
, CO, NO

2
 และ SO

2
 ดชันีคณุภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 

5 ระดับ ดังนี ้(1) AQI มค่ีาตัง้แต่ 0 ถงึ 25 ใช้สีฟ้า หมายถงึคณุภาพอากาศดมีาก (2) AQI มค่ีาตัง้แต่ 26 ถงึ 50 

ใช้สีเขียว หมายถึงคุณภาพอากาศด ี (3) AQI มค่ีาตัง้แต่ 51 ถงึ 100 ใช้สเีหลือง หมายถึงคุณภาพอากาศ 

ปานกลาง (4) AQI มีค่าตั้งแต่ 101 ถึง 200 ใช้สีส้ม หมายถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ (5) AQI มีค่า

ตั้งแต่ 201 ขึ้นไป ใช้สีแดง หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 ฝุ่นละออง

 ฝุน่ละออง หมายถงึ อนภุาคของแขง็หรอืหยดละอองของเหลวทีแ่ขวนลอยในบรรยากาศ ซึง่มีขนาด 

แตกต่างกนั สามารถเกดิขึน้ได้เองตามธรรมชาต ิ และจากกจิกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์ บางชนดิมขีนาดใหญ่ 

จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่บางชนดิมขีนาดเล็กมากจนมองไม่เหน็ ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา มลพษิทางอากาศ

ซึ่งเป็นที่สนใจมากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก 

โดยมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ หากรับสัมผัสฝุ ่นละออง 

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เข้าสูร่่างกาย อาจเกดิอาการระคายของผวิหนงัและเย่ือบตุ่าง ๆ เช่น  

เยือ่บตุา และก่อให้เกิดอาการไอ จาม มนี�า้มกู อาการอกัเสบของไซนัส เจ็บคอ หายใจล�าบาก และอาจท�าให้เกิด

โรคของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)  

กับการเกิดโรคมะเร็งของระบบทางเดินหายใจ โดยส�านักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (International 

Agency for Research on Cancer; IARC) ระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)



2 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

ในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ได้ถกูจัดให้เป็นสารก่อมะเรง็ (carcinogen) 

ส�าหรับมนุษย์ จากการคาดการณ์ในปี 2553 พบว่า ภาระโรคจากการรับสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ท�าให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก 3.2 ล้านคน ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหวัใจและ

หลอดเลอืด และตายจากมะเร็งปอด 223,000 คน มากกว่าครึง่หนึง่เกดิในประเทศจนีและเอเซยีตะวนัออก  

รวมท้ังพบความสัมพันธ์การเกิดโรคเบาหวาน ทารกในครรภ์โตช้า การคลอดก่อนก�าหนด และเพิ่ม

การตายปรกิ�าเนดิได้ องค์การอนามยัโลก (World Health Organization; WHO) ระบวุ่าการรบัสมัผสัฝุน่ละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) สูงกว่าค่าแนะน�า คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)  

จะส่งผลให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7-20 การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5 การตายและป่วยด้วย 

โรคหัวใจหลอดเลอืดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.3 ผูส้งูอายุป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิม่ร้อยละ 17 ผู้สงูอายุป่วย

ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มร้อยละ 7.6 และยังท�าให้สภาพปอดในเด็กแย่ลงอีกด้วย 

 แหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

 กิจกรรม การกระท�า หรือการประกอบกิจการที่สามารถก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM
2.5

) ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น 

การโม่ บด อัด ระเบดิ กระแทกวัตถตุ่าง ๆ ก็สามารถก่อให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ได้เช่นเดียวกัน และเพือ่ให้มี

ความสอดคล้องกับการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ สามารถแบ่งแหล่งก�าเนดิฝุน่ละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. แหล่งก�าเนดิฝุ่นทีไ่ม่ได้เป็นกิจการทีต้่องขอรบัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น 

การเผาในทีโ่ล่ง การจราจร การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชือ้เพลงิ การก่อสร้าง การรือ้ถอนอาคาร รวมถงึการจดุธปู 

และการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือน เป็นต้น

 2. แหล่งก�าเนิดฝุ่นที่เป็นกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

 2.1 การก�าจดัมลูฝอยด้วยการเผา ซึง่การเผามูลฝอยในทีโ่ล่งถอืเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัติามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง

 2.2 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด  

โดยกจิการทีส่ามารถเป็นแหล่งก�าเนดิฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) มกัเป็นกจิการทีต้่องมกีารเผาไหม้

เชื้อเพลิง หรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการโม่ บด อัด ระเบิด กระแทกวัตถุต่าง ๆ ทั้งน้ี สามารถ 

ศึกษาประเภทของกิจการที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองได้ที่ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข  

เรื่อง การควบคมุป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562



3แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 2.3 ตลาด ร้านอาหาร รถเร่ขายอาหาร และแผงลอยขายอาหารในท่ีสาธารณะ โดยร้านทีอ่าจก่อให้

เกดิฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) มักเป็นร้านที่มีการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านไม้ ซึ่งก่อให้

เกิดฝุ่นละอองและเขม่าจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์



4 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มเีจตนารมณ์ในการคุม้ครอง

ประชาชนในด้านสขุลักษณะและอนามยัส่ิงแวดล้อม กล่าวคอื ต้องการให้ประชาชนได้อยูใ่น “สภาวะทีเ่หมาะสม

กับการด�ารงชีพ” หรือสภาวะที่สมดุล หรือเป็นดุลยภาพแห่งชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีปัจจัยหรือ 

องค์ประกอบ 3 ประการที่จะต้องสมดุลกนั คอื (1) ส่ิงแวดล้อม (2) มลพษิหรอืสิง่ทีท่�าให้เกดิโรค (3) สภาวะ

ของร่างกายหรอืพฤตกิรรมการด�ารงชพีของมนุษย์ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) อาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด�ารงชีพของมนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับโรคบางชนิด เช่น โรคระบบ

ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย 

เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น 

 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ 

จะต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งโครงสร้างกลไกและอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติในกฎหมายว่ามี

ขอบเขตมากน้อยเพยีงใด โดยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุมเีจตนาในการคุม้ครองสทิธิทางสขุภาพของ

ประชาชนให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และอาศัยหลักการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมสถานประกอบกิจการ หรือการกระท�าใด ๆ ที่อาจก่อให้

เกิดเหตุร�าคาญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพ

ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ กิจกรรม หรือการกระท�าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

 มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขในการควบคุมเหตุร�าคาญ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

 1. มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก�าเนิดฝุ ่นไม่ได้เป็นกิจการท่ีต้องขออนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรการด้านเหตุร�าคาญ)

 1.1 กรณีที่เป็นเหตุร�าคาญโดยทั่วไป

 (1) กรณีแหล่งก�าเนดิฝุ่นเป็นทีส่าธารณะ เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 27 โดยออก 

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้แก่ผูท่ี้ก่อให้เกดิฝุน่ละอองระงบัหรอืป้องกันเหตรุ�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามทีร่ะบุ 

ไว้ในค�าสั่ง ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

และเหตรุ�าคาญทีเ่กดิขึน้อาจเกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ระงบัเหตุร�าคาญน้ัน 

และอาจจดัการตามความจ�าเป็นเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิเหตุร�าคาญนัน้ขึน้อกี โดยผูท้ีก่่อให้เกดิฝุน่ละอองต้องเป็น 

ผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการนั้น 

บทที่ 2 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 (2) กรณีแหล่งก�าเนดิอยูใ่นทีเ่อกชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 28 โดยออก

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้แก่เจ้าของสถานทีเ่อกชนนัน้ให้ด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุแหล่งก�าเนดิฝุน่ จนฝุน่ละอองนัน้

หมดไปหรือบรรเทาลง ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ�านาจระงับเหตุร�าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีก  

และถ้าเหตุร�าคาญเกดิขึน้จากการกระท�า การละเลย หรอืการยนิยอมของเจ้าของหรอืผู้ครอบครองสถานทีน่ัน้ 

เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานทีด่งักล่าวต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย ทัง้น้ี การก�าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรบัปรงุ 

เหตุร�าคาญดังกล่าวน้ันให้ค�านงึถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยปีระกอบการก�าหนด

มาตรการในการแก้ไขปรับปรงุนัน้ด้วย

 โดยทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้แก่ผูท้ีก่่อเหตเุป็นราย ๆ ไป โดยต้องระบวุธิ ี

การป้องกันหรือแก้ไข และก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามค�าสั่งให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่จ�าเป็นต้องรอให้ม ี

ผูร้้องเรยีน หากพบเหน็หรอืได้รบัแจ้งจากเจ้าพนกังานสาธารณสขุ หรอืผูซ่ึ้งได้รบัแต่งตัง้จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ 

หรือได้รับทราบจากช่องทางใดก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้อ�านาจในการจัดการเหตุร�าคาญได้

 1.2 กรณทีีเ่หตุร�าคาญนัน้อาจกระทบต่อสภาพความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด�ารงชพีของประชาชน

หรืออาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ

 (1)  กรณีซึง่จ�าเป็นต้องมกีารแก้ไขโดยเร่งด่วน อธบิดกีรมอนามยัมอี�านาจตามมาตรา 8 ในการออก

ค�าส่ังเป็นหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้นให้ระงับการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดฝุ่นตามที่เห็นสมควร หากผู้ก่อเหต ุ

ไม่ปฏิบติัตามค�าสัง่ อธิบดกีรมอนามยัสามารถสัง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุ หรอืแจ้งต่อผูว่้าราชการจังหวดัให้

ออกค�าสัง่ให้นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัด�าเนนิการแก้ไขหรอืระงบัเหตุน้ันตามสมควร อีกทัง้ อธิบดกีรมอนามยั

ยังสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 8/1 ในการประสานขอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ  

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบ 

การออกค�าสัง่ตามมาตรา 8 โดยไม่ชักช้า ซึง่อธิบดกีรมอนามยัได้มอบอ�านาจตามมาตรา 8 ให้ผูว่้าราชการจังหวดั

ทุกจังหวัดแล้ว 

 (2)  กรณีแหล่งก�าเนิดฝุ่นเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 27 

วรรคสอง ในการจัดการระงับเหตุร�าคาญนั้นตามที่จ�าเป็นและเก็บค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการกับผู้ก่อเหตุ

 (3)  กรณีแหล่งก�าเนดิฝุน่อยูใ่นสถานท่ีเอกชน เจ้าพนกังานท้องถิน่สามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 28 

วรรคสามในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือห้ามไม่ให้ใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้มีการระงับ

เหตุร�าคาญที่เกิดจากฝุ่นละอองจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 (4) กรณีทีเ่จ้าพนกังานสาธารณสุขพบเหตซุึง่เห็นสมควรจะด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าพนกังาน

สาธารณสุขมีอ�านาจตามมาตรา 46 วรรคสองในการออกค�าสั่งเป็นวาจาหรือหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้น 

ให้ระงับการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดฝุ่นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
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)

 1.3 กรณีที่แหล่งก�าเนิดฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญนั้น มีหลายแหล่งและเกิดเหตุ

เป็นบริเวณกว้าง

  เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร�าคาญได้ตามมาตรา 28/1 โดยต้องมี

เงื่อนไขครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้

 (1) มีแหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น

 (2) มีแหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญมากกว่า 1 แหล่ง

 (3) มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจ�านวนมากและ

ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุร�าคาญ

 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 มีผลประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอ�านาจตามมาตรา 27 และ 28 หรือฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อาศัยอ�านาจตามมาตรา 28/1 จะมีโทษตามมาตรา 74 ระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 2. มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก�าเนิดฝุ่นเป็นกิจการท่ีต้องขออนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข (ควบคุมโดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและมาตรการเก่ียวกับใบอนุญาต)

 2.1 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก�าเนิดฝุ่นเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 32 ได้ออก 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะ 

ในการประกอบกิจการไว้ในข้อบญัญัตท้ิองถิน่แล้วนัน้ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ควบคมุก�ากับดแูลการประกอบ

กิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 2.1.1) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีใบอนุญาตแล้ว แต่มีการด�าเนินกิจการ

หรอืปฏบิติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรอืมกีารร้องเรียน หรอืเจ้าพนกังานพบเหน็การประกอบกิจการทีไ่ม่ถกู

สขุลกัษณะ โดยเฉพาะการก่อให้เกดิฝุน่ละออง ซึง่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพแก่ผูอ้ยูอ่าศยัใกล้เคยีง เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

มีอ�านาจด�าเนินการดังต่อไปนี้

 - เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 45 ในการออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ 

ตามประเภททีถู่กควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุด�าเนินการปรบัปรงุ และแก้ไขให้ฝุน่ละอองนัน้

หมดไป โดยต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และถ้าไม่แก้ไขตามค�าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค�าสั่ง 

ตามมาตรา 45 เพือ่สัง่ให้หยดุด�าเนนิกจิการนัน้ไว้ทนัทเีป็นการชัว่คราว จนกว่าจะเป็นทีพ่อใจแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่

ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ หรือถ้าการด�าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
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จะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถออกค�าสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุดด�าเนิน 

กิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุนั้นจะหมดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ก�าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือ

บรรเทาลง โดยต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีประกอบการก�าหนด

มาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงนั้นด้วย

 - กรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่ปฏิบตัติามค�าส่ังตามมาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจตามมาตรา 59      

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ในระยะเวลาตามสมควร แต่ไม่เกิน 15 วัน

 - เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 60 สามารถออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ซึ่งผู้ประกอบกิจการท่ีได้รับค�าสั่งดังกล่าวจะไม่สามารถขออนุญาตในการประกอบกิจการนั้นได้อีกจนกว่า

จะพ้นก�าหนด 1 ปี โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 

ใบอนุญาตเข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (1) กจิการดงักล่าวถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตมาแล้วอย่างน้อย 2 ครัง้ และมโีอกาสทีจ่ะถูกสัง่พกัใช้ 

ใบอนุญาตอีก

  (2) กิจการดังกล่าวต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี และไม่

สามารถประกอบกิจการได้ 

 3) กิจการดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบสภาวะความเป็นอยู่

ที่เหมาะสมของประชาชน

 ทัง้น้ี หากฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ท่ีอาศยัอ�านาจตามมาตรา 45 และ 59 จะมีโทษจ�าคกุ

ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท  

ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง หากเป็นผู้ได้รับค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60 แต่ยังคงประกอบ

กจิการต่อไป จะมคีวามผดิฐานประกอบกจิการโดยไม่ได้รบัอนุญาต จะมีทัง้โทษปรบั หรอืจ�าคกุ หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

อย่างไรก็ตามอัตราโทษจะขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

 2.1.2) กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังไม่มีใบอนุญาต

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการดังต่อไปนี้

 - เมื่อพบว่ามีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่มีข้อบัญญัติควบคุมไว้แล้ว แต่ยัง

ไม่มีใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท�าหนังสือแจ้งเตือนให้หยุดประกอบกิจการทันทีจนกว่าจะได้รับ 

ใบอนุญาต เพื่อเป็นการให้โอกาส และให้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และถ้าผู้ประกอบการไม่หยุดด�าเนินการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตถือว่าผู้ประกอบกิจการ

ได้กระท�าความผิดส�าเร็จ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการตามกระบวนการ

ด�าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไปด้วย ในฐานความผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ

อนุญาต มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 - เจ้าพนกังานท้องถิน่อาศยัอ�านาจตามมาตรา 45 ออกค�าสัง่ฐานประกอบกจิการโดยไม่มใีบอนญุาต  

ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และตามข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงให้หยุดด�าเนินกิจการ

ทันทีเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎกระทรวง

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติท้องถิ่น จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต 

หากฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอ�านาจตามมาตรา 45 จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท ตลอดเวลา 

ที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

 ทัง้นี ้ หากราชการส่วนท้องถิน่ยงัไม่ได้มีการออกข้อบัญญติัควบคมุการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพไว้ ให้บังคับใช้มาตรการเหตุร�าคาญเพื่อจัดการปัญหาฝุ่นละอองต่อไปได้

 2.2 การจัดการมูลฝอย

 มาตรการควบคุมการเผามูลฝอยในที่โล่ง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรา 20) ก�าหนดให้

ราชการส่วนท้องถ่ินมอี�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ก�าหนดวธิกีารเกบ็ ขน และก�าจดัมูลฝอยทีถ่กูสขุลกัษณะ

โดยสามารถก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าห้ามเผามูลฝอยในที่โล่ง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติให้

ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หากฝ่าฝืน

กฎกระทรวงฯ จะมีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 2.3 การควบคุมกิจการตลาด ร้านอาหาร รถเร่ขายอาหาร และแผงลอยขายอาหาร

 กรณีที่ร้านค้าในตลาดมีการปรุงประกอบอาหารที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM
2.5

) หรอืด�าเนนิกจิการไม่ถกูสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ออกใบอนุญาต 

ควบคุมดูแล ตรวจตราให้ค�าแนะน�าผู ้จัดต้ังตลาดรวมทั้งร ้านค้าในตลาดให้ปฏิบัติถูกต้องตาม 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งปรับ หรือจ�าคุก หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 กรณีสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือร้านอาหารในสถานที่เอกชนที่มิใช่การขายของในตลาด และการ

จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณณะที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) หรือ

มกีารด�าเนนิกจิการทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ ราชการส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ออกใบอนญุาต

หรือหนังสือรับรองการแจ้งควบคุมดูแลตรวจตราให้ค�าแนะน�าเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี 

หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งปรับ จ�าคุก หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



9แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

แผนภูมิแสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุร�าคาญ



10 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง

วิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน 

สถานการณ์

พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต ้นว ่า

สมควรประกาศพื้นท่ีควบคุม

เหตุร�าคาญหรือไม่

เห็นว ่าไม ่สมควรประกาศ 

พื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

ระงับเหตุร�าคาญ

(ม.27 หรือ ม.28

เห็นว่าสมควรประกาศพื้นที ่

ควบคุมเหตุร�าคาญ

ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุ

ร�าคาญ (ม.28/1)

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันระงับเหต ุ

ร�าคาญและการจัดการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญนั้น 

เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ที่ประกาศควบคุมเหตุร�าคาญในอนาคต

ป ิ ดประกาศไว ้ ในที่ เ ป ิ ด เผย  และ เ เจ ้ ง ให  ้
ผู ้ประกอบการเเละผู ้ก ่อเหตุร�าคาญในพื้นที ่
ดังกล่าวทราบ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม ก�ากับ สถาน 

ประกอบกิจการ หรือผู ้ก ่อเหตุร�าคาญให  ้

เป็นไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

เมื่อเหตุร�าคาญถูกระงับจนไม ่

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ของสาธารณชน

ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

โดยไม่ชักช้า

การประกาศก�าหนดให้พื้นท่ีใดเป็น 
พื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ ต ้องมี  3
องค์ประกอบ ดังนี้
 

1. มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นใน
พื้นที่นั้น

2. แหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญ

มากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป

3. มีผลกระทบต ่อสุขภาพ 
หรือสภาวะความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนจ�านวนมากเเละ 
ครอบคลุมพื้นที่ เป ็นบริเวณ 
กว้าง

ต ้องปรากฎลักษณะบ ่งชี ้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีผลกระทบรบกวนความ 
เป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่า 
เป็นผลมาจากเหตุร�าคาญ
- มีผลการตรวจวิเคราะห  ์
คณุภาพสิง่เเวดล้อมไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐาน
- มีผลประเมินความเสี่ยงต่อ 
สุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อ 
สขุภาพของประชาชน
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 สรุปการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

การเผามูลฝอยในที่โล่ง  

- หมวด 3 , กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย 

 ทั่วไป พ.ศ. 2560

- ฝ่าฝืนกฎกระทรวง มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน  

 50,000 บาท

การเผาวัสดุทางการเกษตร  

-  หมวด 5 เหตุร�าคาญ มาตรา 27, 28, 28/1

- มีโทษตามมาตรา 74 จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 

 ไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ควันจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- หมวด 7 กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มาตรา 33 , 45 

- ก�ากับดูแลโดยอาศัยกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ 

 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

- ฝ่าฝืนมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ 

 อนุญาต) มีโทษตามมาตรา 71 จ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ 

 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

- ฝ่าฝืนค�าสั่งที่ออกตามมาตรา 45 มีโทษตามมาตรา 80 

 จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือ 

 ทั้งจ�าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท 

 ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง



12 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

ร้านอาหารปิ้งย่างในสถานที่เอกชน

-  หมวด 8 มาตรา 38, 39, 40

- กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

 พ.ศ. 2561

- ไม่มีใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามมาตรา 

 72 จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท/ 

 จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท 

  แล้วแต่กรณี

- ฝ่าฝืนกฎกระทรวง มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 

  50,000 บาท

ร้านอาหารปิ้งย่างในที่หรือทางสาธารณะ

-  หมวด 9 มาตรา  41, 42, 43

-  ฝ่าฝืนมาตรา 41, 42(1) มีโทษตามาตรา 77 ปรับไม่เกิน  

 10,000 บาท 

-  ฝ่าฝืนมาตรา 41(2) , 43 มีโทษตามมาตรา 78 ปรับไม ่

 เกิน 5,000 บาท
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนินการสนบัสนุน และประสานงานไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) โดยในช่วงปลายป ี

งบประมาณ 2562 กรมอนามยัได้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจัดประชมุถอดบทเรยีน“การด�าเนินงาน

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุเพือ่ลดและป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละอองขนาดเลก็ ปี 2562”  

ซึง่รายละเอียดจากการถอดบทเรียนมีดังนี้

 1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย 

 กรงุเทพมหานครสามารถเป็นต้นแบบในการออกประกาศพ้ืนทีค่วบคุมเหตรุ�าคาญ ตามมาตรา 28/1 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้

เครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันด�าเกินมาตรฐาน การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิดฝุ่น 

การเผาในทีโ่ล่ง และให้มีการรายงานผ่านศนูย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพษิในอากาศกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง พบว่าไม่ได้ใช้กลไก

ทางกฎหมายเพื่อลดและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เช่น พระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นที่ประชุมจึงได้มีข้อเสนอ 

ให้คณะกรรมการสาธารณสุขออกมติหรือค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสาธารณสขุจังหวดั (คสจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ประเทศ

ในการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการการลดและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เช่น การควบคุมเหตุร�าคาญจากการเผา การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ 

การออกข้อบัญญัติเพื่อการจัดการมูลฝอย เป็นต้น รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงอ�านาจหน้าที่และ 

วิธีปฏิบัติให้ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลักดันให้ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ในการควบคมุแหล่งก�าเนิดมลพิษ

 2. การเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพและระบบรายงานโรคและการเจ็บป่วย

 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมีการเฝ้าระวังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

โดยโรงพยาบาลในพื้นที่ส่งข้อมูลการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรคเฝ้าระวังเข้าระบบรายงานโรคในเว็บไซต์

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และมีการพัฒนาการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างง่ายด้วยการมอง

บทที่ 3 สรปุการถอดบทเรยีนการใช้มาตรการกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
ในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

เปรียบเทียบกบัภาพฝุน่ทีเ่กดิขึน้ โดยมีองค์กรอิสระ (NGO) เข้ามามส่ีวนร่วมกบัภาคประชาชน ซึง่จะช่วย 

ในการสือ่สารท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพ้ืนที ่ รวมทัง้มกีารจดัท�าแผนด�าเนนิการป้องกนัฝุน่ละอองขนาด

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ

 กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะท�างานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพื่อการเฝ้าระวัง 

ติดตามรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง และให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบถึงสถานการณ์ประจ�าวัน 

รวมถงึสนบัสนนุ ให้เกิดการบูรณาการของภาครฐัในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท้ังนี ้ในปัจจบุนักรงุเทพมหานคร

มีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ครอบคลมุ 24 เขต และจะด�าเนนิการติดตัง้

เพิม่ให้ครบท้ังหมด 50 เขต และให้มีการรายงานสถานการณ์ฝุน่ในช่วงวกิฤตวินัละ 5 ครัง้ อกีทัง้ด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที ่เช่น การพ่นน�า้ การควบคุมรถยนต์ที่มีค่าควันด�าเกินมาตรฐาน การประชุม

ผู้ประกอบการก่อสร้างให้ด�าเนินการตามมาตรการที่ก�าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(EIA) อย่างเคร่งครัด เป็นต้น อย่างไรกต็าม ระบบรายงาน 4 กลุม่โรคเฝ้าระวัง ข้อมูลทีไ่ด้ยังไม่สามารถน�าไป

สรุปผลได้ทันที จึงจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมด้วย

 การเฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีสถานีการตรวจวัดไม่เพียงพอ กรณีของพื้นที่ภาคใต้จะม ี

ผลกระทบจากหมอกควันข้ามพรมแดนในพื้นที่โซนอันดามัน โดยมีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองเพียง 2 สถานี 

ได้แก่ สงขลา และยะลา ในขณะที่บริเวณจังหวัดตากมีสถานีตรวจวัดแห่งเดียว

 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้จัดท�าแนวทางการเฝ้าระวังและก�าหนดโรคที่จะใช้ในการเฝ้าระวัง 

ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้การเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน แก้ไขปัญหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไม่ครอบคลุมพื้นที่ พัฒนาให้มีการวินิจฉัยและลง 

รหัสโรคจากสิ่งแวดล้อมเพิม่มากขึน้ และพฒันาแบบแผนการคัดกรองผู้ป่วยจากกรณฝีุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 

2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ทีช่ดัเจน เป็นระบบมากขึ้น

 3. องค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน 

 แม้ว่าจะมีการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการ ทัง้ในและต่างประเทศและจัดท�าเป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบ

ต่าง ๆ เพือ่สือ่สารให้ความรูแ้ก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชน แต่พบว่าโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีห้อง Clean room 

เช่น รูปแบบและองค์ประกอบในการจัดห้อง Clean Room ในบริบทที่แตกต่างกัน เป็นต้น อีกทั้ง ข้อมูล

เกี่ยวกับหน้ากากป้องกันฝุ่นมีข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ในการด�าเนินงาน 

ต่อไปจงึเสนอให้กระทรวงสาธารณสขุจดัท�าข้อมลูที่ชัดเจนว่า จะท�าการสนับสนุนอะไร อย่างไร ควรแนะน�า

หน้ากากชนิดใด และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนในการสนับสุนนด้วยที่ประชุมเสนอให้มีการศึกษา วิจัย 

เพือ่พัฒนาความรูท้างวิชาการและเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานทีช่ดัเจน ศกึษาการประเมนิ

ผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดเตรียม Clean room , Safe zone พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อลดฝุ่น

หรือก�าจัดฝุ่น และจัดท�าเกณฑ์การประกาศเขตภัยพิบัติ กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)



15แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
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)

 4. การให้ความรู้และสื่อสารเตือนภัย

 ในช่วงที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที ่

คลาดเคลื่อนอยู่บ่อยครั้ง จึงจัดให้มีการเฝ้าระวังสื่อเนื่องจากมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยหลาย ๆ 

หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานครได้จัดหน่วยปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ สนับสนุนหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากาก N95 และตรวจสุขภาพประชาชนในพ้ืนทีเ่สีย่ง จัดท�าข้อมลูเก่ียวกับคณุภาพอากาศและการปฏบิตัติวั

เพื่อป้องกันฝุ่น เพื่อด�าเนินการสื่อสารรายวันในช่วงที่มีวิกฤติฝุ่นละออง รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่น  

เพื่อแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือของประชาชนหากอยู่ในพื้นที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสขุนัน้ กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามยั ได้ด�าเนนิการ

สนบัสนุนสือ่ เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกนัตนเองจากฝุน่ละออง โรงพยาบาลนพรตันราชธานี กรมการแพทย์ 

ได้จดัต้ังคลนิิกมลพษิเพือ่ให้ความรูแ้ก่ประชาชน และจดัท�าคูม่อื แบบคัดกรองคนไข้ ออกแบบกลไกการให้

บรกิาร การรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่โรงพยาบาล การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงด�าเนินการผ่าน 

Social Network กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ให้ความรูแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

ผ่านแอพพลเิคชัน่ “อสม. 4.0” ซึ่งปัจจุบันมีคนเข้าใช้งานจ�านวน 3 แสนคน รวมทั้งมีไลน์ “Official อสม.” 

ซึ่งอสม. ทุกคนจะได้รับข้อมูลผ่านไลน์ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด 1 ล้านคน 

 5. อุปสรรคในการด�าเนินงาน

 ในการด�าเนินงานพบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (PHEOC) หมอกควัน ในระดับจังหวัดจะสามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์

หน้ากากป้องกันฝุ่นได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่เปิด PHEOC เน่ืองจากกระทบกับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว 

เศรษฐกจิของจงัหวดั การสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการติดตามและรายงาน

ว่าน�าไปแจกกลุม่เป้าหมายใดบ้าง ข้อมูลส�าหรบัการสือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนยงัมคีวามคลาดเคลือ่น 

แอพพลเิคชัน่ “อสม. 4.0” และไลน์ Official เป็นการสื่อสารทางเดียวท�าให้ไม่ทราบว่า อสม. เข้าใจเนื้อหา

และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

 6. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา

 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้จัดตั้งทีมเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยงข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

และความเชือ่ม่ันแก่ประชาชน การน�าเสนอข้อมลูต้องง่ายต่อความเข้าใจและค�านงึถงึเครือ่งมอืในการรบัสาร 

เตรียมความพร้อมทมีตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Response Team) แต่ละจังหวดัเมือ่มเีหตกุารณ์

รุนแรง การเข้าถึงข้อมูลเรื่องฝุ่นยังเป็นการสื่อสารทางเดียว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาช่องทางการตอบกลับ

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดในการจัดซื้ออุปกรณ์ หน้ากากป้องกันฝุ่น กรณีที่ไม่สามารถเปิด PHEOC หน่วยงาน 

ในพืน้ทีส่ามารถเปิดศนูย์ประสานงานส�าหรบัการลดและป้องกนัผลกระทบจากฝุน่ละออง เพือ่เป็นศนูย์กลาง

ในการประสานงานและจัดการผลกระทบในระดับจังหวัดได้ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยรับบริจาค 
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เพื่อการกุศล (CSR) เนื่องจากมีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งให้ความสนใจบริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น และ 

งบประมาณส�าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็น

 ทั้งนี้ หน่วยงานราชการควรจัดให้มีการพัฒนาแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยก�าหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (SOP) และก�าหนดบทบาทของแต่ละทีมงานให้ชัดเจน ส่งเสริมและผลักดันให้พื้นท่ีที่

ประสบปัญหาสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ พัฒนาแนวทาง

การประกาศภาวะฉกุเฉนิกรณหีมอกควัน เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�างบประมาณมาแก้ปัญหาได้ 

และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายคลินิกมลพิษเพิ่มขึ้น
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)

 1. เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีอ�านาจในการคิดค่าปรับกับผู้กระท�าผิดกรณีการเผาในที่โล่ง โดยอาศัย

อ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขใช่หรือไม่

 ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนดให้อ�านาจในการ

เปรียบเทียบปรับเป็นอ�านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงมีบทบาทเฉพาะ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าความผิดดังกล่าวสมควรได้รับโทษจ�าคุก เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าของส�านวนจึงจะด�าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้เสนอส�านวนต่ออัยการ และให้มีการ

ด�าเนินคดีในชั้นศาลต่อไป

 2. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM
2.5

) เป็นพืน้ทีภั่ยพบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จะมผีล

ใช้บังคับทุกพ้ืนที่ในจังหวัดทันทีหรือไม่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศเองอีกครั้งเพื่อใช้

บังคับในพื้นที่ของตนเอง

 ตอบ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการด�าเนินการใด ๆ  ตามความจ�าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ�าเภอสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 21  

ในการด�าเนนิการใด ๆ ตามความจ�าเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเช่นกนั ซ่ึงการประกาศพืน้ท่ี

ภยัพบิติัโดยก�าหนดมาตรการต่าง ๆ กเ็ป็นหนึง่ในขอบเขตอ�านาจทีส่ามารถกระท�าได้ กรณทีีผู่ใ้ดผ่าฝืนหรอืขดัขวาง

การด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อ�านาจตามกฎหมายข้างต้นจะมีโทษตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท  

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ทั้งนี้ กรณีที่จังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่นออกประกาศซึ่งมีผลใช้บังคับในช่วงเวลา 

เดยีวกันนัน้ ไม่ได้มีการก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิการเอาไว้ ดงัน้ัน ในทางปฏบัิติ ก่อนการประกาศควรมี

การศึกษาสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อไม่ให้ออกประกาศออกมาซ้อนทับกัน หรือหากจะประกาศ 

ควรก�าหนดให้รายละเอียดและมาตรการมีความสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความสับสน

 3. หากราชการส่วนท้องถิน่ประกาศพืน้ท่ีภัยพบิตัแิล้ว ยังจะต้องประกาศพืน้ท่ีควบคุมเหตรุ�าคาญ

หรอืไม่

 ตอบ การประกาศพืน้ทีภ่ยัพบิติัโดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

พ.ศ. 2550 และการประกาศพืน้ทีค่วบคมุเหตรุ�าคาญโดยอาศยัตามพระราชบัญญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

 

บทที่ 4 ค�าถามที่พบบ่อย
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2.5
)

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เป็นการใช้อ�านาจคนละส่วนกนั หากราชการส่วนท้องถิน่เห็นสมควรว่าการประกาศพืน้ที่

ภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถด�าเนินการได้ ทั้งน้ี 

โปรดศึกษาหลักเกณฑ์การใช้อ�านาจตามกฎหมายดังกล่าวให้ละเอียดก่อนด�าเนินการ

 กรณีการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ราชการส่วนท้องถิ่นก็สามารถประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญได้หากสถานการณ ์

มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก�าหนด ดังนี้

  1. มีแหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น

  2. มีแหล่งก�าเนิดเหตุร�าคาญมากกว่า 1 แหล่ง

  3. มผีลกระทบต่อสุขภาพหรอืสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมของประชาชนจ�านวนมากและครอบคลมุ 

      พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุร�าคาญ

    มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

    มีผลประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน



19แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

ภาคผนวก



20 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

การใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

16 

การใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังข้ันตอนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
 
 
 



21แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

แผนผังขั้นตอนการให้ค�าปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข



22 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

18 

ตัวอย่าง การประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตรำคาญ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศ.........(ชื่อราชการส่วนท้องถ่ิน).......... 
เร่ือง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 

พ.ศ. .... 
 

  ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ภายในเขตพื้นท่ี...(ระบุช่ือราชการส่วนท้องถิ่น)... ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของสาธารณชน 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2561            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้บริเวณต้ังแต่ …(ระบุขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเหตุรำคาญและต้องการควบคุม).. ถึง ...
(ระบุขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเหตุรำคาญและต้องการควบคุม)... เป็นพื้นท่ีควบคุมเหตุรำคาญ 
  ข้อ 2 ให้แหล่งกำเนิดต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นท่ีตามข้อ ๑ 
  2.1 การเผาในท่ีโล่ง เช่น การเผามูลฝอย การเผาวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น 
  2.2 รถยนต์และรถบรรทุกสินค้าท่ีมีควันดำเกินค่ามาตรฐาน  
  2.3 การก่อสร้าง หรือการรื้อถอนอาคาร 
  2.4 การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
       - การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
       - การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
       - การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
  (ระบุรายช่ือกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) สามารถศึกษารายช่ือกิจการเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การ
ควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562) 
  2.5 การประกอบกิจการสถาน ท่ีจำหน่ายอาหาร และการจำหน่ายสินค้าใน ท่ีหรือ            
ทางสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร รถเร่ขายอาหาร แผงลอยขายอาหารท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทถ่านไม้ เป็นต้น  
  ข้อ 3 ให้ผู้ก่อเหตุราคาญตามข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกัน
และระงับเหตุรำคาญ ดังนี้ (กำหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการป้องกันหรือระงับเหตุราคาญในพื้นท่ีควบคุม
เหตุรำคาญ) 
 

ตัวอย่าง การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตร�าคาญ

ประกาศ.........(ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น)..........

เรื่อง ก�าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

พ.ศ. ....

  ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)  

ภายในเขตพ้ืนที่...(ระบุชื่อราชการส่วนท้องถ่ิน)... ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อสุขภาพของสาธารณชน

  อาศัยอ�านาจตามมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2561            

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้บริเวณตั้งแต่ …(ระบุขอบเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเหตุร�าคาญและต้องการควบคุม).. ถึง  

...(ระบุขอบเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเหตุร�าคาญและต้องการควบคุม)... เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญ

  ข้อ 2 ให้แหล่งก�าเนิดต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุร�าคาญในพื้นที่ตามข้อ ๑

  2.1 การเผาในที่โล่ง เช่น การเผามูลฝอย การเผาวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น

  2.2 รถยนต์และรถบรรทุกสินค้าที่มีควันด�าเกินค่ามาตรฐาน 

  2.3 การก่อสร้าง หรือการรื้อถอนอาคาร

  2.4 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

       - การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

       - การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร

       - การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก

  (ระบุรายชือ่กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีอ่าจก่อให้เกดิฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM
2.5

) สามารถศึกษารายช่ือกิจการเพ่ิมเติมได้ในค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข เร่ือง การควบคุม 

ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562)

  2.5 การประกอบกิจการสถานที่จ�าหน ่ายอาหาร และการจ�าหน ่ายสินค ้าในที่หรือ             

ทางสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร รถเร่ขายอาหาร แผงลอยขายอาหารที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านไม้ เป็นต้น 

  ข้อ 3 ให้ผู้ก่อเหตุราคาญตามข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการป้องกัน 

และระงับเหตุร�าคาญ ดังนี้ (ก�าหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการป้องกันหรือระงับเหตุราคาญในพื้นที่ควบคุม 

เหตุร�าคาญ)



23แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

  1. มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง
   (1) ห้ามมใิห้มีการเผาป่า เผามลูฝอย เผาวสัด ุเผาวชัพชื หรอืเผาหญ้าในท่ีโล่งหรือชมุชน
  2. มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการจราจร
   (1) ห้ามมิให้รถที่มีควันด�าเกินมาตรฐานสัญจรในพื้นที่
   (2) รถบรรทุกสินค้าหรือวัสดุ ต้องมีการปิดคลุมมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
  3. มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคาร
   (1) ควบคุมให้เปิดพื้นที่การปฏิบัติงานเฉพาะทึ่จ�าเป็น
   (2) ฉีดพรมพื้นที่ปฏิบัติงาน และฉีดพ่นหมอกน�้าบริเวณโดยรอบ
   (3) ตรวจสอบ บ�ารุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้าง
   (4) ห้ามมิให้มีการเผามูลฝอยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
   (5) ควบคุมการขนส่งในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การล้างล้อรถก่อนเข้าและออกพื้นที ่
ปฏิบัติงาน การฉีดพรมน�้าบนถนน เป็นต้น
  4. มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 (1) สถานประกอบกิจการต ้องติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมดักจับฝุ ่นละอองในทุก
กระบวนการผลิตที่มีการปล่อยฝุ่นละออง บ�ารุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
 (2) สถานประกอบกิจการต้องติดตามตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด (ตรวจวดัเฉพาะ parameter ทีม่มีาตรฐานก�าหนด) หากพบว่ามีค่าสงูกว่ามาตรฐานก�าหนด 
หรือมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ต้องเร่งด�าเนินการตรวจสอบ แก้ไขทันที
 (3) สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
 (4) กรณทีีม่กีารกองเถ้าหรอืเชือ้เพลงิทัง้ก่อนและหลงัการเผาไหม้ ต้องมมีาตรการป้องกนั
ไม่ให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่ชุมชน เช่น การใช้ผ้าคลุม การฉีดน�้าโดยรอบ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
 (5) กรณีท่ีมีการตาก สะสม ขนถ่ายวัสดุทางการเกษตรหรือวัสดุอื่น ๆ อันก่อให้เกิด       
ฝุ่นละออง ต้องป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่ชุมชน เช่น การเก็บในอาคารที่ปิดมิดชิด การใช้ผ้าคลุม 
วัตถุดิบขณะขนส่งหรือคลุมกองวัสดุการเกษตรหรือวัสดุอื่น การฉีดน�้าโดยรอบ หรือปลูกต้นไม้สูง
 (6) สถานประกอบกจิการต้องมกีารควบคมุการขนส่งภายในสถานประกอบกจิการ เช่น 
การล้างล้อรถก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการ การฉีดพรมน�้าบนถนน
  5. มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และ 
การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 (1) เปลีย่นไปใช้อปุกรณ์ให้ความร้อนประเภทอืน่ หรือใช้เชือ้เพลิงประเภทอืน่ เช่น เตาไฟฟ้า 
ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เพื่อลดการเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อันก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
  ข้อ 4 ก�าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม (ระบุ เช่น ให้ผู้ก่อเหตุร�าคาญรายงานผลการด�าเนินงาน 
ตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร�าคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ หรือ ให้หน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแล 
มาตรการที่ก�าหนดรายงานผลการด�าเนินงานแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นต้น)



24 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

  ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือนหรือ 
ปรบัไม่เกนิสองหมืน่ห้าพันบาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบัตามมาตรา 74 แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

  ข้อ 6 ประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงาน 

...(ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น)... และบริเวณที่ก�าหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุมเหตุร�าคาญ และเมื่อได้แจ้งให้ผู ้ก่อ        

เหตุร�าคาญรับทราบแล้ว

  ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........... พ.ศ. ....

         ลงชื่อ ....................................................................                                            

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

   นายกเทศมนตรี......................../ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................



25แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

ตัวอย่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่าง เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัต ิควบคุมสุขลักษณะการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่อาจให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

พ.ศ. ....

  

หลักการ

ให้มี เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัต ิว่าด้วยสุขลักษณะการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่อาจให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

เหตุผล

   โดยที่สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)  

ในพ้ืนที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งหนึ่งในแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศดังกล่าวคือการด�าเนินกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงเห็นสมควร 

ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขด้านสขุลักษณะส�าหรบัการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพท่ีอาจ

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) ส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ

สุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM
2.5

) จึงตรา เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการที่เป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ อตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ให้เป็นไปตาม 

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ.......... พ.ศ. .... (ส�าหรับกรณีที่มีข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่

ก่อนแล้ว ข้อบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเพิ่มเติมเพื่อการควบคุมฝุ่นเท่านั้น)



26 แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

( ร่าง )

เทศบัญญัติเทศบาล…………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล..................

สขุลกัษณะการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพท่ีอาจให้เกดิฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

พ.ศ. ….

 โดยที่เป็นการสมควรให้มี เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

หรือ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……............./องค์การบริหารส่วนต�าบล......................โดยความเห็นชอบของ 

สภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล.................และผู้ว่าราชการจังหวัด……............/ 

นายอ�าเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้ 

 ข ้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว ่า “เทศบัญญัติเทศบาล……………...... . . . . . . .ควบคุมกิจการท่ีเป ็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........................ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....”

 ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ท่ีส�านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ  3 ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีอ่อกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตั ิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 “ผู ้ด�าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินการของ 

สถานประกอบกิจการนั้น

 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน

 “มลพิษทางน�้ า” หมายความว ่า  สภาวะของน�้ าทิ้ งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน

 “มลพิษทางแสง” หมายความว ่า  สภาวะของแสงอันเ กิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน



27แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ    

ของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ 

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชน

 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น�้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือส่ิงอื่นใด 

ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีท�าให้มีผลกระทบหรืออาจม ี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล.............. /องค์การบริหารส่วนต�าบล..............

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......./นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล.........

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 ข ้อ 4 ให ้นายกเทศมนตรี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./นายกองค ์การบริหารส ่วนต�าบล…………... . . . 

เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อ 

ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ นี้

หมวด 1

บททั่วไป

  

 ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

 1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

  (1) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

 2. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด

  (1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา

 3. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

  (1) การผลิต หรอืแบ่งบรรจแุป้งมนัส�าปะหลงั แป้งสาคู แป้งจากพชื หรอืแป้งอ่ืน ๆ ในท�านองเดยีวกนั

  (2) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

  (3) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

  (4) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส�าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
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2.5
)

 4. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

  (1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่

  (2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)

  (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ 

ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)

  (4) การท�าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

 5. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

  (1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์

 6. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

  (1) การผลิตไม้ขีดไฟ

  (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

  (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย 

ชานอ้อย

  (4) การอบไม้

  (5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป

  (6) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ

  (7) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

 7. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

  (1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก

  (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

  (3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร

  (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร

 8. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

  (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร

  (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด  

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)

  (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

  (7) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

  (8) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย

  (9) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
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2.5
)

  (10) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)

 9. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

  (1) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก

  (2) การผลิตสีหรือน�้ามันผสมสี

  (3) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

  (4) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา

  (5) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�าโรค

  (6) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

  (รายช่ือกิจการที่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีอาจก่อให้เกิดฝุ ่นละอองอ้างอิงตามค�าแนะน�า 

ของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562)

 ข้อ 6 ผู ้ด�าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องควบคุมภายในท้องถ่ินต้องด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ 

ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู ่ ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด ้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด ้วย          

การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ        

สถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด 2

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เพื่อการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)

  

 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดักจับฝุ่นละอองในทุกกระบวนการผลิต 

ที่มีการปล่อยฝุ่นละออง บ�ารุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

 ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องติดตามตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองให้ได้มาตรฐานตามท่ี 

กฎหมายก�าหนด (ตรวจวัดเฉพาะ parameter ท่ีมีมาตรฐานก�าหนด) หากพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานก�าหนด 

หรือมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงสูงขึ้น ต้องเร่งด�าเนินการตรวจสอบแก้ไขทันที

 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

เช่น หน้ากากป้องกันฝุ ่นละออง

 ข้อ 10 กรณีที่มีการกองเถ้าหรือเชื้อเพลิงท้ังก่อนและหลังการเผาไหม้ ต้องมีมาตรการป้องกัน 

ไม่ให้มีฝุ ่นละอองฟุ้งกระจายสู ่ชุมชน เช่น การใช้ผ้าคลุม การฉีดน�้าโดยรอบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
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)

หมวด 3

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ 13 ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ

ตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

 ลงชื่อ) ……………………………………….

        (………………………………….......)

                             นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล.............

                       เห็นชอบ

        (ลงชื่อ) ……..…………………………..

             (……………………..…………...……)

ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ.................. 

 ข ้อ 11 กรณีท่ีมีการตาก สะสม ขนถ ่ายวัสดุทางการเกษตรหรือวัสดุอื่น ๆ อันก ่อให ้ เกิด      

ฝุ่นละออง ต้องป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่ชุมชน เช่น การเก็บในอาคารที่ปิดมิดชิด การใช้ผ้าคลุม 

วัตถุดิบขณะขนส่งหรือคลุมกองวัสดุการเกษตรหรือวัสดุอื่น การฉีดน�้าโดยรอบ หรือปลูกต้นไม้สูง เป็นต้น

 ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการควบคุมการขนส่งภายในสถานประกอบกิจการ เช่น  

การล้างล้อรถก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการ การฉีดพรมน�้าบนถนน
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
)

รายการแนะน�ากฎหมายระดับอนุบัญญัติและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบกจิการและประชาชนทัว่ไปสามารถศกึษาองค์ความรู้การบงัคบัใช้

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข               

ดังต่อไปนี้

 กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ปี 2561 - 2563

 กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

 2. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561

 ประกาศกระทรวง

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดค่ามาตรฐานมลพษิทางเสยีงอนัเกดิจากการประกอบกจิการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561

 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ศ. 2561

 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน

และวิธีการระบายน�้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561

 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดปรมิาณไข่หนอนพยาธแิละแบคทเีรยีอโีคไล (Escherichia coli) 

และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน�้าทิ้งและ

กากตะกอนที่ผ่านระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561

 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง แต่งต้ังเจ้าพนกังานสาธารณสขุตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562

 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือ

เจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562

 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563

 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หลกัเกณฑ์ วธีิการ และมาตรการการป้องกันความเสีย่งจากโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 พ.ศ 2563

         11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณ์ใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ปี 2562 - 2563
 1. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น�้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจการห้องเย็น พ.ศ. 2562
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 2. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสขุ เรือ่ง การควบคมุป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562

 3. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง 

จากสัตว์ ประเภท ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม พ.ศ. 2562

 4. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุ

สินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ. 2562

 5. ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพส�าหรับการประกอบกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป พ.ศ. 2563

 ประกาศกรมอนามัย

 1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562

 2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ส�าหรับสถานที่ราชการ 

สถานที่ท�างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563

 3. ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และมาตรการป้องกนัความเสีย่งจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิาร การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2563 

 4. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน�้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

 5. ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง เกณฑ์เสนอแนะคณุภาพน�า้บรโิภคเพือ่การเฝ้าระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 

 คู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2561 - 2562

 1. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 2. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Standard 

Operating Procedure (SOP)

 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)

 4. รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2

 5. กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน

 6. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) 

 7. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 8. คู ่มือแนวทางการปฏิ บั ติงานส�าหรับเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจั งหวัดและ 

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

 9. แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ

 10. คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ                    

และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561               

และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วข้อง พ.ศ. 2561

 11. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
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โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 บันทึกการตอบข้อหารือที่น่าสนใจ

 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ตามค�าสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อน

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยก�าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าที่ รวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อจัดท�าข้อเสนอต่อ

คณะกรรมการสาธารณสขุในการพจิารณาก�าหนดแนวทางมาตรการใด ๆ เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตักิาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อีกท้ังพิจารณาก�าหนดแนวทางการด�าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้น กรมอนามัย จึงท�าการรวบรวมแนวทาง 

การปฏบิตัติามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ตามมตทิีป่ระชมุคณะอนกุรรมการ

บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

 การประกอบกิจการรถสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร มติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อน

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การประชุมครั้งที่ 1-1/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

สรุปได้ดังนี้

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและ 

การอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาการประกอบกิจการจึงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีพของประชาชนเป็นส�าคัญ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ก�าหนดให้การประกอบกิจการสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร เป็นกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพประเภทที่ 5 (4) เมื่อพิจารณาจากค�าหรือข้อความตามตัวบทกฎหมาย “การสีข้าว นวดข้าวด้วย

เครือ่งจกัร...” สามารถตคีวามครอบคลมุถงึได้ และพจิารณาจากลกัษณะของกจิกรรมการให้บรกิารท่ีมคีวามเสีย่ง

และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเห็นว่า 

การประกอบกจิการรถเกีย่วนวดข้าวด้วยเครือ่งจกัร จึงเข้าข่ายเป็นกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประเภทที่ 5 (4) การสีข้าว นวดข้าว

ด้วยเครือ่งจักร หรอืแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธใีด ๆ  กต็าม ซึง่การควบคมุการประกอบกจิการรถเกีย่วนวดข้าวท่ีมลีกัษณะ

เป็นการให้บริการนอกสถานที่ ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มด�าเนินกิจการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กล่าวคอื หากผูป้ระกอบกจิการน�ารถเกีย่วนวดข้าว ไปให้บรกิาร ณ ท้องทีใ่ด ผู้ประกอบกิจการต้องขอรบัใบอนญุาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทุกแห่งที่ไปให้บริการ เว้นแต่ ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะ 

ไม่มีข้อบัญญัติของท้องถิ่นควบคุมการประกอบกิจการประเภทดังกล่าวและหากเกิดปัญหาฝุ่นละอองจาก 

การเกี่ยวข้าวหรือ นวดข้าว หรือเสียงดังจากการท�างานของรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวในระหว่างการประกอบ

กจิการนัน้ อนัอาจก่อให้เกิดความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศัยในบรเิวณใกล้เคียงหรอืผูท่ี้ต้องประสบเหตนุัน้ เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ในการจัดการเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินกว่า 
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อตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต หนงัสอืรับรองการแจ้งและการให้บริการ 

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ด้วย 

 การโอนและการแจ้งเลิกกิจการ มติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ได้ให้อ�านาจเจ้าพนกังานท้องถิน่ในการพจิารณาออกใบอนญุาต 

การด�าเนินกิจการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ด�าเนินการเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคดิค่าบรกิาร ตามมาตรา 19 การด�าเนินกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ตามมาตรา 33 การจดัตัง้ตลาด 

ตามมาตรา 34 การจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  

ตามมาตรา 38 การจ�าหน่ายสินค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 และพิจารณาออกหนงัสอืรับรองการแจ้ง

การจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสะสมอาหารทีม่พีืน้ทีน้่อยกว่าสองร้อยตารางเมตร ตามมาตรา 38 รวมทัง้รบัแจ้ง

การโอนและเลกิการด�าเนนิกิจการจากผู้ประกอบกิจการที่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 51 ส�าหรับกรณี

การโอนการด�าเนินกิจการตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 และมาตรา 41 พระราชบญัญตั ิ

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บญัญตักิารโอนการด�าเนนิกจิการให้กบับคุคลอืน่ไว้แต่อย่างใด เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

จงึไม่มีอ�านาจในการพจิารณาอนญุาตให้โอนกจิการ ดงันัน้ หากผูป้ระกอบกิจการมคีวามประสงค์ทีจ่ะโอนการด�าเนนิกจิการ 

ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้กับบคุคลอืน่ใด ผูป้ระกอบกจิการต้องแจ้งเลิกกิจการกบัเจ้าพนกังานท้องถิน่เสียก่อน หรือรอจนกว่า

ใบอนญุาตจะสิน้อาย ุหลงัจากนัน้ผูท้ีป่ระสงค์จะรบัช่วงในการด�าเนนิกจิการต่อ จงึจะสามารถมายืน่ค�าขอใบอนญุาต

ประกอบกิจการกับเจ้าพนักงานท้องถิน่ได้ โดยทางราชการส่วนท้องถิน่จะต้องพจิารณาออกใบอนญุาตเช่นเดยีวกบั

ผูม้ายืน่ขอรบัใบอนญุาตรายใหม่

 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุข กรณีการประกอบกิจการหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน มติคณะอนุกรรมการบริหารและ

ขบัเคลือ่นการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ การประชุมครัง้ที ่3/2561 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

และครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้

 หลักการพิจารณากิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องพิจารณาถึงขอบเขตความหมายของกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีหลักในการประกอบการพิจารณา 2 ส่วน คือ 1) พิจารณาจาก

ค�าหรือข้อความตามตัวบทกฎหมายโดยคณะกรรมการสาธารณสุขได้วางแนวทางไว้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุขเป็นกฎหมายอาญาที่มีบทก�าหนดโทษปรับหรือจ�าคุก หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ดังนั้น จึงต้องตีความ 

ตวับทกฎหมายอย่างเคร่งครดั และ 2) พจิารณาจากลกัษณะของกจิกรรมหรอืการกระท�าทีม่คีวามเสีย่งและอาจก่อให้ 

เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีการประกอบกิจการหลายประเภท 

ในสถานทีห่รอืบรเิวณเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดยีวกนัหรอืไม่ก็ตาม ถอืเป็นการประกอบกิจการทีไ่ม่เกีย่วเนือ่งกนั

หรอืมกีระบวนการผลติแยกส่วนกนั ซึง่ในกรณเีช่นนีต้้องขออนญุาตหลายใบตามประเภทหรือชนดิของผลิตภณัฑ์ 

ทีก่่อให้เกดิผลประโยชน์ทางการค้า โดยการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต ราชการส่วนท้องถิน่ควรค�านงึถงึ 

ความเป็นจริงของการประกอบกิจการแต่ละประเภทด้วยว่ากิจการประเภทใดจะก่อผลกระทบต่อชุมชนมาก 
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น้อยเพียงใด ซึ่งการก�าหนดค่าธรรมเนียมในข้อบัญญัติท้องถิ่นควรค�านึงถึงประเภทและขนาดของกิจการ รวมถึง

รายได้จากการประกอบกิจการน้ัน ๆ เพ่ือความเหมาะสมและความยุติธรรมส�าหรับผู้ประกอบกิจการ หรือ 

ในกรณทีีมี่การประกอบกจิการหลายประเภทในบรเิวณเดียวกนัทีเ่ข้าข่ายต้องขออนญุาตหลายใบและมีผูป้ระกอบ

กิจการรายเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก�าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบที่สองลดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ 

ซึ่งต้องก�าหนดรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ชัดเจนด้วย

 แนวทางการออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่กรณีควบคมุสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร มติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลือ่น

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การประชมุครัง้ที ่6-2/2562 วนัที ่10 มถินุายน 2562 สรปุได้ดงันี้

 1. การยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องน�า 

ข้อก�าหนดจากกฎกระทรวงสขุลกัษณะของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ใส่เข้าไว้ในข้อบญัญติัท้องถิน่ทัง้หมด 

หากจะใส่เป็นเพียงบางหมวดหรือบางข้อนั้นไม่สามารถท�าได้ เพราะจะเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงฯ

 2. การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 1 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบ

กิจการซึ่งจะต้องน�าข้อก�าหนดจากกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ใส่เข้าไว้ใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด แต่จะเพิ่มเป็นบทเฉพาะกาลไว้ในส่วนท้ายของข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อยกเว้น

ข้อก�าหนดหลักเกณฑ์ข้อใดส�าหรับประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หรือตามวิธี

การจ�าหน่ายการออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ในลกัษณะดงักล่าวนีไ้ม่สามารถท�าได้ เพราะจะเป็นการขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงฯ 

 3. การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 40(1) ก�าหนดประเภทของสถานที่จ�าหน่าย

อาหารตามประเภทของอาหารหรอืตามลกัษณะของสถานท่ีประกอบกจิการหรอืตามวธิกีารจ�าหน่าย แล้วก�าหนด

หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เป็นบางข้อให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ตามประเภทของอาหารหรือตามลกัษณะของสถานทีป่ระกอบกจิการหรอืตามวธิกีารจ�าหน่าย การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ 

ในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถท�าได้ เพราะจะเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงฯ

 ทัง้นี ้ในกรณท่ีีมคีวามจ�าเป็นหรอืมเีหตุผลเป็นพเิศษเฉพาะท้องถิน่ ราชการส่วนท้องถิน่อาจออกข้อบญัญติัท้องถิน่ 

ขดัหรอืแย้งกับทีก่�าหนดในกฎกระทรวงฯ ได้ แต่ต้องเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขและได้

รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการก�าจัดมูลฝอยตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 ในกรณขีององค์การบรหิารส่วนจังหวดั

และเทศบาลที่ประสงค์จะด�าเนินการให้บริการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยให้กับเอกชนและส่วนราชการอื่น  

มติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคล่ือนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การประชุม 

ครั้งที่ 7-3/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สรุปได้ดังนี ้       

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมือง สามารถอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ในการให้บรกิารรบัท�าการเกบ็ ขน หรือก�าจดัมูลฝอยและเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 

การให้บรกิารจากราชการส่วนท้องถิน่อืน่ โดยสามารถออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพือ่เกบ็ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ ขน หรอืก�าจัด

มูลฝอยโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม ทัง้นี ้อตัรา
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ค่าธรรมเนยีมจะต้องไม่เกินอตัราทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต หนงัสือรับรอง

การแจ้ง และการให้บรกิารในการจดัการสิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอย พ.ศ. 2559 ซึง่ออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการจัดการมูลฝอยให้กับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  

ต้องด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีก่�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่อาจร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่อืน่ ในการเกบ็ 

ขน และก�าจัดสิง่ปฏิกลูหรอืมูลฝอยภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั โดยได้รับความเหน็ชอบจากสภาของราชการส่วนท้องถิน่ 

ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่หากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไข 

ในการด�าเนนิการร่วมกนัเพือ่ประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม กม็อี�านาจกระท�าได้โดยออกเป็นกฎกระทรวง ท้ังนี้ 

กฎกระทรวงดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการยกร่าง จึงยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 วรรคสอง ที่มีผล

บังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง การท�าความตกลงร่วมมอืกนัจดัท�าบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว       

 กระดานถาม - ตอบข้อหารือ
แผนผังขั้นตอนการเข้ากระดานถาม - ตอบข้อหารือ
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 สื่อให้ความรู้ เช่น วิดีโอ infographic 

แผนผังขั้นตอนการเข้าหน้าสื่อให้ความรู้ เช่น  วิดิโอ infographic
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 เพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561

5. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ 

 สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562



แนวทางการใชมาตรการตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุขในการปองกนัแกไขปญหา

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

)
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แนวทางการใชมาตรการตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุขในการปองกนัแกไขปญหา

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM
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)

แบบประเมิน
ความพึงพอใจของคูมือ

ดาวนโหลดคูมือ

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท  อำเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000

โทร 0 2590 4219
โทรสาร 0 2591 8180
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