
แบบฟอร์มการตอบโต้ความเสี่ยง 

ประเด็นข่าว/ข้อมูล :  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 13.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ
ว่าที่ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง รอง ผกก.1 บก.ปทส. ชุดจับกุมนำโดย 
พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. พร้อมกับพวก ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย ในสถานที่เกิดเหตุ/
จับกุม : ร้านท่าทรายคุณเจี๊ยบ เลขที่  668/2 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 55 นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ
นครบาลนิมิตรใหม่ เพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย 

ข้อสรุป : จับกุมผู้ต้องหา 2 รายที่ ร้านท่าทรายคุณ เจี๊ยบ โดยแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 55 
ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น 
ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน  

ระดับผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  : น้อย ผลกระทบ : กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านวิชาการและด้านกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
บังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ 

ข้อเท็จจริง : ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
มาตรา ๑๓ เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้น
อยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น 
รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ำมันจากรถรั่วไหลลงบนถนน ผู้ใดขับขี่รถรถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์กรวด หิน ดิน เลน ทราย 
มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน มีโทษตามมาตรา ๕๕ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท และสามารถใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในการจัดการได้ เนื่องจากกิจการท่าทรายถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ในข้อ 11(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน 
ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบกิจการ
ต้องมาขอใบอนุญาตซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเพ่ือกำหนด
มาตรการควบคุมการขนส่งให้มีการปกปิดไม่ก่อให้เกิดอันตรายถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ  

ผลกระทบ : ประชาชนบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการประกอบ
กิจการดังกล่าว 

ข้อแนะนำ : องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการกำกับ
ดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

  ผู้ดำเนินกิจการควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562 เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากการประกอบ
กิจการดังกล่าว 



หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

วันที่พบข่าว/เหตุการณ์ : 24 พฤษภาคม 2563   

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1 

http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=0IndexLaws 
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ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  มาตรา ๑๓ 
เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้ รถนั้นอยู่ใน
สภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น ซึ่ง
มีโทษตามมาตรา ๕๕ และสามารถใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ในการจัดการได้เนื่องจากกิจการท่าทรายถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และผู้
ประกอบกิจการต้องมาขอใบอนุญาตซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
เพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งให้มีการปกปิดไม่ก่อให้เกิดอันตรายถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้  
 
 

ประกอบกับราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการและ 
ไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการ

ขับขี่รถบรรทุก... เป็นพนักงานของกิจการสะสมหิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ในข้อ 11(4) ประกอบกับราชการส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการและผู้ประกอบกิจการต้องมาขอใบอนุญาตซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งให้มีการ.... ไม่ก่อให้เกิด... 

ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ  
 
ถ้าท้องถิ่นไม่ได้ออกบัญญัติ 
 
ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้

ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน มีโทษตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 25 (4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่
เอกชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุ
รำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่งและถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุ
รำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้น
แล้วก็ได้ 

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 



(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

หากราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (1) ให้การประกอบกิจการตาม
ข้อ 11 (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วย
เครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ดำเนินกิจการต้อง
ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 32 (2) มีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


