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การจัดการเหตุรำคาญ และ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ชื่อหนังสือ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับสาธารณสุขอำเภอ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จัดทำโดย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๙
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๖๓

พิมพ์ครั้งที่ ๑

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

จำนวนพิมพ์

๓,๐๐๐  เล่ม

พิมพ์ที่

บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด

คำนำ
ปัจจุบันปัญหาเหตุรำคาญเกิดขึ้นในหลายพื้น   ส่วนใหญ่มีเหตุมาจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่นเหม็น น้ำเสีย กากขยะ
อุตสาหกรรม ฯลฯ   รวมถึงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งเหล่านี้หาก        
ไม่ ด ำเนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข โรงงาน
อุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ในการป้องปรามหรือแก้ปัญหาเป็น
อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข   ดังนั้น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการ
รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้   เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการ
มาประยุกต์ ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของการ
จัดการปัญหาเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จึงได้จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุขอำเภอ
การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้น   เพื่อให้
สาธารณสุขอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สารบัญ
การจัดการเหตุรำคาญ
• ความหมาย
• บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกับการจัดการ
เหตุรำคาญ
• อำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลเหตุรำคาญ
• ขั้นตอนการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุรำคาญ
• สรุปแนวทางการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับ
เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
• ระบบเฝ้าระวัง
• ระบบฐานข้อมูล
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การจัดการเหตุรำคาญ
ความหมาย

การจัดการ หมายถึง กระบวนการ (Process) ของการวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการ
ควบคุ ม (Controlling) ความพยายามของสมาชิ ก ในองค์ ก ารและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การกำหนดไว้ (นิยาม James
A.F.Stoner) 

เหตุรำคาญ
เหตุรำคาญ (มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)
หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่
อาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ ดังต่อไปนี้
• แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ ใส่มูลหรือเถ้า หรือ
สถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมม
สิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็น
หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
• การเลี้ยงสัตว์ ในที่หรือโดยวิธี ใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็น
เหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบ
การใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการ
ควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละออง
สารพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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• การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน
สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการวินิจฉัยกรณีของเหตุรำคาญจะยึดตามบทบัญญัติมาตรา ๒๕
เป็นหลัก โดยมีสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ต้องบ่งชี้ ได้ว่าการกระทำดังกล่าว
อาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องหลายด้าน และดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความสงบสุขของชุมชน ให้
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ
กันเป็นหลัก

บทบาทของสำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอกั บ การจั ด การ         
เหตุรำคาญ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน          
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนี้
“ ข้อ ๓ ให้บุคคลในสังกัดราชการส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๓.๒) นายแพทย์ ๙ วช. ด้านเวชกรรมป้องกัน
๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ๙ ชช. ด้านส่งเสริมพัฒนา
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๓.๔) ข้ า ราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๕ ขึ้ น ไป ประจำกลุ่ ม งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค และกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมอบหมาย
๓.๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน
๓.๖) ข้ า ราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๕ ขึ้ น ไป ประจำกลุ่ ม งาน                
อาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปมอบหมาย แล้วแต่กรณี
๓.๗) สาธารณสุขอำเภอ หรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ
๓.๘) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือกิ่งอำเภอ
๓.๙) หั ว หน้ า สถานี อ นามั ย และนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข           
ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ประจำสถานีอนามัย
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ ๓.๑) – ๓.๙)  มีอำนาจ
หน้ า ที่ ต รวจตรา ดู แ ล ให้ ข้ อ เสนอแนะ และรั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น การ           
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่            
ที่รับผิดชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ”

อำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลเหตุรำคาญ

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ขณะนี้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้     
คำปรึ ก ษาแนะนำแก่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในการปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม             
คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 3
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พระราชบัญญัตินี้   เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะต้องทำงานประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องของการระงับ ป้องกัน
แก้ ไข จัดการ รวมทั้งสั่งห้ามใช้สถานที่ที่ก่อปัญหาเหตุรำคาญ  โดยกฎหมาย
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการดำเนินการควบคุม
ดู แ ล กำกั บ การ และแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ให้ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นแก่
ประชาชนที่อาศัยโดยทั่วไป  ดังนี้
๑. แจ้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และออกคำสั่ ง
กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง
หรือข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อให้แก้ ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖ วรรค ๑
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดย
ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ ไขโดยเร่งด่วน ให้มีอำนาจออกคำสั่งให้              
ผู้ประกอบการแก้ ไข หรือระงับเหตุนั้นได้ แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ ตามมาตรา ๔๖ วรรค ๒   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจตามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนี้
		 (ก) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือ
ทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(ข) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
4 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(ค) แนะนำให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามข้อกำหนด
ของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(ง) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณี
จำเป็น
(จ) เก็ บ หรื อ นำสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของใดๆ ที่ ส งสั ย ว่ า จะไม่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะหรื อ จะก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ร ำคาญจากอาคารหรื อ สถานที่ ใดๆ เป็ น
ปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้ โดย
ไม่ต้องใช้ราคา
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล   หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   โดยกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ในการระงับ ป้องกัน แก้ ไข จัดการ รวมทั้งสั่งห้ามใช้สถานที่ที่ก่อ
ปัญหาเหตุรำคาญ  ดังนี้
๑. ออกคำสั่งให้ผู้ ใดหรือผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตราต่างๆ ของหมวด ๓ ถึง
หมวด ๙ เพื่อแก้ ไขหรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระทำการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ
และปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อกำหนด
ของท้องถิ่น
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๒. ตามมาตรา ๒๖   กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่างๆ
๒.๑ ห้ามผู้หนึ่งผู้ ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือ
สถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย
๒.๒ ให้ผู้หนึ่งผู้ ใด ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาบรรดาถนน ทางบก
ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจาก
เหตุรำคาญ
๓. ตามมาตรา ๒๗   ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นใน
ที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
๓.๑ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับ
การก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายใน
เวลาอันสมควร  โดยสามารถระบุในคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้อง
กับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ กระทำการโดยวิธี ใดเพื่อระงับหรือ
ป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น
อีกในอนาคต
๓.๒ ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตาม
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการ
ตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิ ให้เกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็น        
ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญต้องเป็นผู้เสีย        
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น
๔. ตามมาตรา ๒๘   ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
๔.๑ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร โดยสามารถระบุในคำสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ กระทำการโดยวิธี ใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญ
นั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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๔.๒ ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความ
จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจาก
การกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ
การนั้น
๔.๓ ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น
ในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น จะออกคำสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองใช้ ห รื อ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ ได้

ขั้นตอนการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุรำคาญ

การดำเนินงานกรณีเกิดเหตุรำคาญ   จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ  

ดังนี้
๑. การรับแจ้งเหตุรำคาญ/เรื่องร้องเรียน
เมื่อมีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่ข้างเคียงหรือได้รับผลกระทบ
มีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข            
ทุ ก ระดั บ หรื อ หน่ ว ยงานราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคที่
เกี่ยวข้องได้ โดยอาจแจ้งด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางหนังสือหรือทาง
จดหมาย หรืออื่นๆ   เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกรายละเอียดที่ ได้รับแจ้งไว้ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนติดตามตรวจสอบต่อไป ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจ
ประสบเหตุด้วยตนเองจากการตรวจพื้นที่รับผิดชอบ หรือรับทราบจากการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆ
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
ในการสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ า นวิ ช าการและปฏิ บั ติ ก าร ด้ ว ยการช่ ว ย
ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น   โดยบทบาทการทำงานควรมี ก ารเตรี ย ม              
ความพร้อมสำหรับรองรับการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญ เกี่ยวกับ
การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีขั้นตอน        
การดำเนินงานหรือประสานงาน  เป็นต้น
หน่วยงานควรจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์มการทำงานและการจัดทำ
รายงานเหตุรำคาญ ดังนี้
- แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน สำหรับให้ผู้ร้องเรียนได้กรอก
ข้อมูลด้วยตนเอง หรือสำหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลกรณีการติดต่อด้วยวาจา
อั น ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ผู้ ร้ อ งเรี ย น คื อ ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้           
รายละเอียดปัญหาเหตุรำคาญที่ร้องเรียน  ผลกระทบที่ ได้รับ  ช่วงเวลาที่ ได้
รับผลกระทบ  รวมถึงข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน คือ ชื่อ-สกุล ที่อยู่  และการกระทำ
หรือการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญ เป็นต้น (ดังตัวอย่างที่ ๑)
		 - จัดทำรายงานสรุปประเด็นการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญ
ให้กับผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการทำงานได้
อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
การตรวจสอบเหตุรำคาญมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริงว่ามี
เหตุ ร ำคาญที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มหรื อ อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพหรื อ ไม่
พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนแก้ ไขและ
ระงับเหตุรำคาญ   ในกรณีที่ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน   เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยงานที่ ได้รับการร้องเรียน  
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ต้องทำการพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำร้องที่ ได้รับ ทำการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น
ที่ ได้ทั้งหมดสำหรับใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัย และดำเนินการตรวจสอบ           
ข้อเท็จจริง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะต้องอาศัยบุคลากรและทีมงานที่มี
ความรู้ แบบบันทึก กล้องบันทึกภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริง
ที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นธรรมกับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ ได้รับผลกระทบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้
ข้อเสนอแนะ หรือให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งในการลงตรวจสอบ          
เหตุรำคาญเพื่อหาข้อเท็จจริงนั้น มีแนวทางการดำเนินการดังนี้
(๑) การเตรียมการตรวจสอบ
- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องพิจารณาดูคำร้องว่า ผู้แจ้ง
มีตัวตนจริงหรือไม่ พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบไปยัง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ นั้ น ๆ ว่ า ข้ อ มู ล เป็ น อย่ า งไร โดยต้ อ ง
สอบถามให้ ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องหรือประเด็นที่ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ สำหรับใช้ ในการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อวินิจฉัย
เหตุรำคาญให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- การตรวจสอบปัญหาเหตุรำคาญในบางกรณี อาจจำเป็น
ต้องทำการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควร
เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาข้อร้องเรียนนั้น โดยต้องทำการศึกษาวิธีการใช้งาน
เครื่องมือแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผลการตรวจวัด
ที่ ได้จะต้องนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการ เพื่อ
วิเคราะห์ว่าปริมาณสารมลพิษที่ตรวจวัดได้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์หรือไม่  และเพื่อให้การ
คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 9

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ตรวจสอบสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ลดความขัดแย้งและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้น ควรพิจารณาว่ามีมาตรฐานใดที่จะนำมาใช้อ้างอิง
ได้บ้าง โดยพิจารณาเลือกใช้มาตรฐานที่ ใช้บังคับตามกฎหมายก่อนเป็นลำดับ
แรก รองลงมาเป็ น มาตรฐานที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะ ในกรณี ที่ ไม่ มี ม าตรฐาน
กำหนดไว้ อาจใช้ข้อกำหนดหรือข้อมูลทางวิชาการหรือใช้วิธีเปรียบเทียบกับ
ผลการตรวจวัดในพื้นที่อื่นๆ ที่ ไม่ ได้รับผลกระทบจากมลพิษชนิดนั้นๆ  สำหรับ
ค่าที่ ได้จากการตรวจวัด และนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน จะต้องเป็น
หน่วยเดียวกัน โดยมีวิธีการหรือเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บตัวอย่างและการ
ตรวจวัด เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน หากใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่มี
ลักษณะเทียบเคียงหรือเทียบเท่า จะต้องมีการระบุหรืออ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
- การเตรียมความพร้อม โดยมีการเตรียมทีมตรวจสอบ ซึ่ง
จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
เช่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบ ในบางกรณีอาจต้องการ
บุคลากรผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องในการเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ แบบบันทึกต่างๆ    
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น กล้องบันทึกภาพ เทปวัดระยะทาง
เป็นต้น   สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ ใช้ ในการตรวจวัด
สภาพแวดล้อม จะต้องมีสภาพที่ ใช้การได้ดี เหมาะสมกับสภาพที่จะนำไปใช้
มีความเที่ยงตรง และมีการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ (Calibration)
ให้ ได้ตามมาตรฐานทุกครั้ง
(๒) การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริง ควรตรวจสอบทั้งสถานที่          
ที่ถูกร้องเรียน สถานที่ ได้รับผลกระทบ (ผู้ร้องเรียน) รวมถึงสถานที่ที่คาดว่า
น่าจะได้รับผลกระทบด้วย   มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางเอกสาร วัตถุ
ภาพถ่าย หรือวีดิทัศน์ แม้แต่พยานบุคคลหรืออื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัย ดังนี้
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(ก) ข้อมูลทางกายภาพ   สามารถทำได้ โดยการสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลแวดล้อม จากประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแหล่งหรือ
สถานที่เกิดเหตุร้องเรียน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของอาคารสถาน
ประกอบกิ จ การ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามครอบคลุมและถูกต้อ งมากที่สุด
(ดังตัวอย่างที่ ๒)  ข้อมูลที่ควรสอบสวน  ได้แก่
- ข้อมูลบุคคลที่ร้องเรียน หรือผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน
ได้แก่ บ้านเลขที่ ตำแหน่ง ระยะห่างระหว่างสถานที่ตั้งของที่พักอาศัยกับ
แหล่งก่อเหตุรำคาญ ปัญหาเหตุรำคาญที่ ได้รับคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไร
เหตุรำคาญเกิดขึ้นบริเวณไหน ช่วงเวลาที่ ได้รับผลกระทบ ความถี่หรือลักษณะ
การเกิดเป็นอย่างไร แผนผังของแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญ และชุมชนที่ ได้รับ               
ผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น   ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลจาก
ประชาชนที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง และในบริเวณที่ ได้รับผลกระทบโดยรอบให้
มากที่สุด
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการหรือแหล่งที่เป็น
สาเหตุของข้อร้องเรียน ได้แก่ ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ ทิศทางโดยรอบ
อาคารสถานประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน หรือพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข เป็นต้น  กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ สารเคมีที่ ใช้
ลั ก ษณะมลภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น แหล่ ง กำเนิ ด มลภาวะหรื อ จุ ด ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
จำนวนคนงาน ช่วงเวลาปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล           
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ   ระบบบำบัดมลพิษ  
แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น   รวมทั้งอาจมีการเก็บ
ตัวอย่างตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่สามารถดำเนินการได้
				 - ข้อมูลทั่วไป เช่น จำนวนผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ความ
รุนแรงมากน้อยแค่ ไหน ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือไม่อย่างไร  เป็นต้น
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(ข) ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์   
ภายหลังจากได้ทราบข้อมูลทางกายภาพด้วยการสอบถามและสังเกตการณ์
แล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ นำผลที่ ได้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย           
เหตุรำคาญ และเพื่อให้การแปรผลมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ
ได้แก่ วิธีการใช้งานเครื่องมือ การปรับเทียบ ความถูกต้องของเครื่องมือ การ
กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาในการตรวจวัดตามกฎหมาย การจดบันทึก
สภาพแวดล้อมโดยรอบขณะตรวจวัด และการส่งผลการเก็บตัวอย่างเพื่อ
วินิจฉัยทางเคมีหรือชีวภาพในห้องปฏิบัติการ จากนั้นเมื่อได้ผลการตรวจวัด
แล้ว จึงนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ
หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และพฤติกรรมที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามที่ ได้รับแจ้งแล้ว   นำข้อมูลที่ ได้จากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อมูลจากการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการตรวจวัดทางห้อง
ปฏิบัติการ (ถ้ามี)   มาสรุปวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็น
เหตุรำคาญหรือไม่ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบปัญหาเหตุรำคาญแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
(๑) การดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนทุกกรณี จะต้องมีการ
สรุปผลการดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตาม
ลำดับ
(๒) ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนที่เป็นทางการ ให้แจ้งผลการตรวจสอบ
และการดำเนินการของหน่วยงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
(๓) การรายงานผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการแก้ ไข โดยสำเนาบันทึก
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ ได้ส่งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ
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(๔) ในกรณีสภาพปัญหาที่พบไม่สามารถแก้ ไขได้ ให้ดำเนินการ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ในแต่ละกรณี เพื่อประสานงานในการตรวจสอบและระงับเหตุรำคาญต่อไป
๔. การระงับเหตุรำคาญ
๔.๑ กรณีที่วินิจฉัยแล้วพบว่าไม่เป็นเหตุรำคาญ   เจ้าพนักงาน        
ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ (ถ้าผู้ร้องแจ้งที่
อยู่ ให้ทราบ)  เรื่องร้องเรียนถือเป็นอันยุติ
๔.๒ กรณีที่วินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นเหตุรำคาญ ให้บันทึกข้อเท็จจริง
ที่ตรวจพบ และข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
(ดังตัวอย่างที่ ๓)   และสำเนาให้ผู้ก่อเหตุรำคาญทราบ หากครบกำหนดให้
ปรับปรุงแก้ ไขตามระยะเวลาที่ระบุในแบบตรวจแนะนำแล้ว ผู้ก่อเหตุรำคาญ
ยังไม่ปรับปรุงแก้ ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่
ต้องเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอำนาจในเขตท้องถิ่นนั้น ออกคำสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ที่ก่อเหตุ (กรณีที่เกิดในที่หรือทางสาธารณะ) หรือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่เอกชน (กรณีที่เกิดในสถานที่เอกชน) เพื่อให้ปรับปรุง
แก้ ไข หรือระงับเหตุรำคาญ  ซึ่งในคำสั่งต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อเจ้าพนักงาน พร้อมตำแหน่ง และวันเดือน
ปีที่ออกคำสั่ง
- อ้ า งอิ ง ข้ อ กฎหมาย ที่ ให้ อ ำนาจในการออกคำสั่ ง เช่ น
อาศัยอำนาจตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติ......  เป็นต้น
- อธิ บ ายข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งออกคำสั่ ง ตามที่
กฎหมายกำหนด
- สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ ไข หรือระงับ หรือกำหนด          
วิธีการเพื่อการป้องกันเหตุรำคาญในอนาคตตามหลักวิชาการที่สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ข้อเท็จจริงเรื่องนั้น พร้อมทั้งต้องกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ
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ให้เสร็จสิ้น ตามความเหมาะสมด้วย   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาความยาก
ง่ายในการแก้ ไขปัญหานั้นๆ
			 - กรณีที่คำสั่งใดที่ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้   กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้ง
สิทธิและระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ ได้ และต่อบุคคลใดไว้ด้วย   สำหรับในกรณี
ของเหตุรำคาญนี้ กฎหมายสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์             
คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับคำสั่ง
๕. การติดตามผลการแก้ ไขเหตุรำคาญ
เมื่อครบกำหนดเวลาที่ ให้ ไว้ ในคำสั่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้อง
ไปตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงแก้ ไขหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ ไม่มีการแก้ ไข
โดยเหตุผลอันสมควรก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานฯ ที่จะผ่อนผันระยะเวลา
ตามข้อเท็จจริงได้ ตามความเหมาะสม แต่หากเป็นกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ ใส่ ใจ
หรื อ ไม่ น ำพาต่ อ คำสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก็ อ าจ
ดำเนินการได้ ๒ กรณี คือ
(ก) กรณีที่เหตุรำคาญเกิดในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องพิจารณาว่า เหตุรำคาญนั้นยังคง
เกิดขึ้น และก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่
- ถ้าไม่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ก็ ให้ดำเนินการลงโทษ           
ผู้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจดำเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอำนาจในมาตรา ๘๕ วรรค ๓
- ถ้ า เป็ น อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น               
ร่ ว มกั บ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนต่ อ ไป โดยคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดจากผู้ ที่                
ก่อเหตุรำคาญนั้น   แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
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หรือดำเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอำนาจในมาตรา ๘๕ วรรค ๓ และ
หากผู้ที่ก่อเหตุไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถ
ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายทางศาลได้ด้วย
(ข) กรณีที่เหตุรำคาญเกิดในสถานที่เอกชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องพิจารณาว่าเหตุรำคาญนั้นยังคงเกิดขึ้น และ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่
- หากเหตุ ร ำคาญยั ง คงเกิ ด ขึ้ น แต่ ไม่ เ ป็ น อั น ตรายอย่ า ง            
ร้ า ยแรง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข อาจร่ ว มกั น               
ดำเนินการแก้ ไขในสถานที่เอกชนนั้นได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือ                      
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการลงโทษ โดย
การเปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี   ตามอำนาจใน
มาตรา ๘๕ วรรค ๓   และหากผู้ที่ก่อเหตุไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางศาลได้ด้วย
- หากเหตุ ร ำคาญยั ง คงเกิ ด ขึ้ น และเป็ น อั น ตรายอย่ า ง         
ร้ายแรงต่อสุขภาพ นอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการลงโทษ โดย     
การเปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอำนาจใน
มาตรา ๘๕ วรรค ๓ ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้นแล้ว        
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือ
ห้ามมิให้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่า
จะได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ ได้  ซึ่งกรณีนี้ก็จะมีผลคล้ายกับการสั่งให้
หยุดดำเนินกิจการนั่นเอง

สรุ ป แนวทางการออกคำสั่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ ร ะงั บ         
เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการออกคำสั่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อระงับเหตุรำคาญสามารถดำเนินการได้ โดยการ
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พิจารณาสถานการณ์ของการเกิดปัญหาเหตุรำคาญ ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้
๑. มาตรา ๒๗ กรณีเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ    
(ดังตัวอย่างที่ ๔) หรือ
๒. มาตรา ๒๘ กรณี เ หตุ ร ำคาญที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานที่ เ อกชน           
(ดังตัวอย่างที่ ๕) หรือ
๓. มาตรา ๒๘ วรรค ๓  กรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี          
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ให้มี         
คำสั่งห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะสามารถระงับเหตุรำคาญ
นั้นได้ (ดังตัวอย่างที่ ๖)
๔. มาตรา ๔๕  กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศ หรือคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาให้ ถู ก ต้ อ ง          
(ดังตัวอย่างที่ ๗) หากผู้ประกอบกิจการมิ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการให้
หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ปราศจาก
อันตรายแล้ว (ดังตัวอย่างที่ ๘)   และหากพบว่ากิจการดังกล่าวก่อให้เกิด       
เหตุ ส งสั ย ว่ า อาจจะเป็ น อั น ตรายร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
สามารถสั่งการให้หยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะ
ปราศจากอันตราย (ดังตัวอย่างที่ ๙)
๕. มาตรา ๔๖   หากพบเหตุ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ มี ก ารกระทำฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องรีบแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร่งด่วน   และหากพบว่าเหตุนั้นมีอันตรายร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจสั่งการให้ผู้กระทำ
การนั้นแก้ ไข หรือระงับเหตุนั้น แล้วจึงแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป
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แผนผังแนวทางการควบคุมกรณีเกิดเหตุรำคาญ
ประชาชนผู้ประสบเหตุรำคาญ
                                              ร้องเรียน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
                                              ตรวจสอบ
ไม่เป็นเหตุรำคาญ

เป็นเหตุรำคาญ

            แจ้งผู้ร้อง
เกิดในที่/ทางสาธารณะ
เรื่องยุติ

เกิดในสถานที่เอกชน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกคำสั่ง

ผู้ก่อเหตุรำคาญ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกคำสั่ง

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

ถ้าแก้ ไข        เรื่องยุติ        ถ้าแก้ ไข
ถ้าไม่แก้ ไข

ถ้าไม่แก้ ไข

                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเปรียบเทียบปรับ/ดำเนินคดีทางศาล
กรณีที่ ไม่เป็น
อันตรายร้ายแรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ควบคุมมิให้เกิดขึ้น
อีก

กรณีที่เป็น
อันตรายร้ายแรง

กรณีที่ ไม่เป็น
อันตรายร้ายแรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุได้ตาม
ความจำเป็นและคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ก่อเหตุนั้น

กรณีที่เป็น
อันตรายร้ายแรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น	
ออกคำสั่งห้ามมิให้
หรือยินยอมให้ ใช้
สถานที่นั้น
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ตัวอย่างที่ ๑

ตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงาน...........................................................................
วันที่รับเรื่อง....................................................

ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
๑. ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน............................................................................
๒. สถานที่ตั้ง/ที่พักอาศัย.............................................................................
....................................................................................................................
๓. เบอร์ โทรศัพท์....................................... มือถือ.......................................
๔. ข้อร้องเรียน
(   ) ปัญหาเสียงดัง
(   ) ปัญหาสารเคมีระเหยในบรรยากาศ
(   ) ปัญหาฝุ่นละออง
(   ) ปัญหาน้ำเน่าเสีย
(   ) ปัญหากลิ่นเหม็น
(   ) ปัญหาขยะมูลฝอย
(   ) ปัญหาอื่นๆ (ระบุ)..........................................................................
....................................................................................................................
๕. สภาพปัญหาที่ ได้รับ (โดยสรุป)...............................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
๖. ช่วงเวลาที่ ได้รับปัญหา............................................................................
๗. เคยแจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(   ) เคย
(   ) ไม่เคย
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ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ก่อเหตุรำคาญ
๑. ชื่อผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ก่อเหตุรำคาญ...........................................................
๒. สถานที่ตั้ง..............................................................................................
....................................................................................................................
๓. ลักษณะการกระทำ/กระบวนการผลิต (โดยสรุป).....................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับเรื่อง
(............................................)
ตำแหน่ง...........................................

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 19
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ตัวอย่างที่ ๒

ตัวอย่างแบบสอบสวนเหตุรำคาญ
หน่วยงาน ...........................................................................

ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน
๑. ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน............................. เลขที่บัตรประชาชน....................
๒. อายุ.............ปี  เพศ.............  ลักษณะงานที่ทำ.....................................
๓. ที่อยู่ขณะได้รับปัญหา บ้านเลขที่................ หมู่ที่........... ถนน.................
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
(   ) อยู่ ในเทศบาลนคร
(   ) อยู่ ในเทศบาลเมือง
(   ) อยู่ ในเทศบาลตำบล
(   ) อยู่ ใน อบต.
๔. ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่.................. หมู่........... ตำบล...............................
อำเภอ............................................ จังหวัด..................................................
(   ) อยู่ ในเทศบาลนคร
(   ) อยู่ ในเทศบาลเมือง
(   ) อยู่ ในเทศบาลตำบล
(   ) อยู่ ใน อบต.
๕. ผู้ร้องเรียนป่วยหรือไม่
(   ) ป่วย ด้วยโรค................................
(   ) ไม่ป่วย
๖. เบอร์ โทรศัพท์........................................ มือถือ.......................................
ข้อมูลการได้รับปัญหา
๑. ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านได้รับปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่
(   ) ได้รับปัญหา
(   ) ไม่ ได้รับปัญหา
๒. ปัญหาที่ ได้รับ
(   ) ปัญหาเสียงดัง
(   ) ปัญหาสารเคมีระเหยในบรรยากาศ
(   ) ปัญหาฝุ่นละออง
(   ) ปัญหาน้ำเสียเน่าเหม็น
(   ) ปัญหากลิ่นเหม็น
(   ) ปัญหาขยะมูลฝอย
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(   ) ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)........................................................................
๓. ในกรณีที่ ได้รับปัญหา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
(   ) ปวดศีรษะ
(   ) คลื่นไส้ อาเจียน (   ) มีผื่นแดงที่ผิวหนัง
(   ) หายใจไม่สะดวก (   ) แสบจมูก
(   ) เจ็บคอ
(   ) แสบตา
(   ) น้ำมูกไหล
(   ) ปวดหู
(   ) กระสับกระส่าย (   ) นอนไม่หลับ
(   ) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................
๔. ลักษณะการได้รับ (โดยสรุป) 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
๕. ช่วงเวลาที่ ได้รับปัญหา............................................................................
๖. การสอบถามข้อเท็จจริงจากประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง เกี่ยวกับปัญหา
ความเดือดร้อนที่ ได้รับ
๖.๑ ชื่อ-สกุล...................................... บ้านเลขที่................. หมู่............
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
อายุ...............ปี  เพศ..............  ลักษณะงานที่ทำ........................................
ลักษณะปัญหาที่ ได้รับ...................................................................................
๖.๒ ชื่อ-สกุล...................................... บ้านเลขที่................. หมู่............
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
อายุ...............ปี  เพศ..............  ลักษณะงานที่ทำ........................................
ลักษณะปัญหาที่ ได้รับ...................................................................................
๖.๓ ชื่อ-สกุล...................................... บ้านเลขที่................. หมู่............
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
อายุ...............ปี  เพศ..............  ลักษณะงานที่ทำ........................................
ลักษณะปัญหาที่ ได้รับ...................................................................................
คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 21
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๖.๔ ชื่อ-สกุล...................................... บ้านเลขที่................. หมู่............
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
อายุ...............ปี  เพศ..............  ลักษณะงานที่ทำ........................................
ลักษณะปัญหาที่ ได้รับ...................................................................................
ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ก่อเหตุรำคาญ
๑. ชื่อผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ก่อเหตุรำคาญ...........................................................
๒. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................
๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก.............................................................
เล่มที่.............................................. เลขที่..............................................
๔. สถานที่ตั้งเลขที่........................ หมู่.............. ถนน..................................
ตำบล/แขวง.................... อำเภอ/เขต.................... จังหวัด....................
๕. ประกอบกิจการในช่วงเวลา........................... ตั้งแต่วัน............................
ถึงวัน...............................
๖. จำนวนพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน................................คน
๗. ลักษณะการกระทำ/กระบวนการผลิต (โดยสรุป).....................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
๘. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบการ/ก่อเกิดปัญหา(ที่เจ้าหน้าที่สังเกตพบ)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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๙. ระบบบำบัด /ระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ ใช้ ในสถานประกอบกิจการ
- ระบบบำบัดอากาศ
(   )  ไม่มี (   )  มี  ประเภท...............
- ระบบป้องกันเสียง
(   )  ไม่มี (   )  มี  ประเภท...............
- ระบบควบคุมฝุ่นละออง (   )  ไม่มี (   )  มี  ประเภท...............
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
(   )  ไม่มี (   )  มี  ประเภท...............
- การจัดการด้วยระบบหรือวิธีการอื่นๆ (ระบุ)..........................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปขณะสอบสวนเหตุรำคาญ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ตัวอย่างที่ ๓
ตัวอย่างแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

เล่มที่ ............  เลขที่.................
      
แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หน่วยงาน....................................................... โทรศัพท์...............................
๑. วันที่.................. เดือน................................................. พ.ศ...................
๒. ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง.........................................................................
๓. สถานประกอบการ ชื่อ............................................................................
๔. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
..............................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
๕.  ข้อแนะนำ (เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)
..............................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
๖. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ............. วัน

24 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวอย่างแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน (แผ่นหลัง)
บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (โดยสรุป)
........................................
มาตรา ๔๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือให้เรียกบุคคลให้แจ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบได้
(๒) เข้ า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ใดๆ ในระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อการตรวจสอบได้
(๓) แนะนำให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือตามข้อกำหนดของ  
ท้องถิ่นหรือกฎ/ประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ.นี้ ได้
(๔) ยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินคดี หรือทำลายในกรณีจำเป็นได้
(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ในปริมาณพอสมควรเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็น โดยมิต้องใช้ราคา
มาตรา ๗๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือ หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
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ตัวอย่างที่ ๔
ตัวอย่างคำสั่งให้แก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ 
ตามมาตรา ๒๗
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญ
เรียน ..................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานฯ (ถ้ามี)
ตามที่ นาย/น.ส./นาง.................................. ตำแหน่ง........................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ         
เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระทำการ (ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ)................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน จึง
พิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (.........)  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่ง
ให้ท่านแก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญ  ดังนี้
1) ...................................................................................................
2) ...................................................................................................
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ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการทันทีเมื่อได้รับทราบคำสั่งนี้ (หรือให้แล้วเสร็จ
ภายใน..................วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้)  หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน
เวลาที่กำหนดไว้จะมี โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 27

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ตัวอย่างที่ ๕
ตัวอย่างคำสั่งให้แก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ 
ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญ
เรียน ..................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานฯ  จำนวน.................ฉบับ
ตามที่...................(ราชการส่วนท้องถิ่น)..................... ได้ตรวจสอบ
สถานที่ (สถานประกอบกิจการ)  เลขที่................ ถนน.................................
ตำบล/แขวง................... อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.......................  
เมื่อวันที่................... เวลา............ พบว่า (ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ).................
....................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (.........) แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   จึงได้มีคำแนะนำให้ท่านแก้ ไข/ระงับ        
เหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ ในมาตรา ๔๔(๓) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้               
แต่ ป รากฏว่ า ท่ า นมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำของเจ้ า พนั ก งานภายในเวลาที่
กำหนดไว้ ในคำแนะนำดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่ง
ให้ท่านแก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญ  ดังนี้
28 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1) ...................................................................................................
2) ...................................................................................................
ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน............วัน นับแต่วันทราบ
คำสั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนดไว้จะมี โทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔      
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 29

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ตัวอย่างที่ ๖
ตัวอย่างคำสั่งให้แก้ ไข/ระงับเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ 
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามมิให้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานที่เพื่อระงับเหตุรำคาญ
เรียน ..................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ตามที่...................(ราชการส่วนท้องถิ่น)..................... ได้ตรวจสอบ
สถานที่ (สถานประกอบกิจการ)  เลขที่................ ถนน.................................
ตำบล/แขวง................... อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.......................  
เมื่อวันที่................... เวลา............ พบว่า (ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ).................
....................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (......) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   ซึ่งอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหรือมี                 
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่ง
ห้ า มมิ ใ ห้ ท่ า นใช้ ห รื อ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลใดใช้ ส ถานที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น
ทั้งหมด(หรือบางส่วน) จนกว่าท่านจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญให้หมดไป
30 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ให้ท่านปฏิบัติทันทีนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามที่
กำหนดไว้จะมี โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 31

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ตัวอย่างที่ ๗
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามมาตรา ๔๕
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง
เรียน ..................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานฯ จำนวน.........ฉบับ
ตามที่...................(ราชการส่วนท้องถิ่น)..................... ได้ตรวจสอบ
สถานที่ประกอบกิจการของท่านซึ่งตั้งอยู่ เลขที่............ ถนน..........................
ตำบล/แขวง................... อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.......................  
เมื่อวันที่................... เวลา............ พบว่า (ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ).................
....................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม....... (พระราชบัญญัติ หรือ
กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนี้)  จึงได้มี
คำแนะนำให้ท่านแก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ในมาตรา
๔๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ตามสิ่งที่        
ส่งมาด้วยนี้ แต่ปรากฏว่าท่านมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานภายใน
เวลาที่กำหนดไว้ ในคำแนะนำดังกล่าว

32 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกคำสั่งให้
ท่านแก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตาม (พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง      
ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือคำสั่งของ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนี้)
ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน...........วัน (ต้องไม่น้อยกว่า
๗ วัน) นับแต่วันทราบคำสั่งนี้   หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด
ไว้ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรจะมี โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 33

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ตัวอย่างที่ ๘
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ตามมาตรา ๔๕
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ
เรียน ........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ ไข
ตามที่ นาย/น.ส./นาง.................................. ตำแหน่ง........................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสถานที่ประกอบกิจการของท่านซึ่งตั้งอยู่ เลขที่.......... ถนน................
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................  
เมื่อวันที่..................... เวลา............ แล้วพบว่า(ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ)...........
....................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตาม..... (พระราชบัญญัติ หรือ        
กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนี้)  จึงได้มี
คำสั่งให้ท่านแก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ในมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
แต่ปรากฏว่าท่านมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กำหนดไว้
ในคำสั่งดังกล่าว
34 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกคำสั่งให้ท่าน
หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ปราศจาก
อันตรายแล้ว และเมื่อท่านดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดแจ้งให้เจ้าพนักงาน       
ท้องถิ่นทราบต่อไปด้วย
ทั้งนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
จะมี โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตาม
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างที่ ๙
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ตามมาตรา ๔๕
คำสั่งที่......./...............                   สำนักงาน...................................
วันที่......... เดือน................ พ.ศ..........
เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ
เรียน ...........................................................................
ตามที่ นาย/น.ส./นาง.................................. ตำแหน่ง....................... 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสถานที่ประกอบกิจการของท่าน ซึ่งตั้งอยู่  เลขที่......... ถนน.............
ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด......................
เมื่อวันที่................... เวลา........... แล้วพบว่า (ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ)............
....................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตาม..... (พระราชบัญญัติ หรือ            
กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนี้)   ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกคำสั่งให้ท่าน
หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ปราศจาก
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อันตรายแล้ว และเมื่อท่านดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดแจ้งให้เจ้าพนักงาน       
ท้องถิ่นทราบต่อไปด้วย
ทั้งนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
จะมี โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตาม
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
....................................
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ระบบ
การจัดการเหตุรำคาญ
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๗
ระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดการปัญหาเหตุรำคาญ
และควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีองค์ประกอบคือ ผู้บริหาร   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบการทำงาน และเครื่องมือการทำงาน ซึ่งใน          
การทำงานเกี่ยวกับการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ต้องมีการพัฒนาระบบการทำงานที่มีแบบแผน เข้าใจง่าย และ       
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถนำระบบการทำงานดั ง กล่ า ว ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ทำงานในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการทำงานการจั ด การเหตุ ร ำคาญและควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย
๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SOP)
วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญและการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งออกได้เป็น
๑.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ
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๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ก. กระบวนงานการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ข. กระบวนงานการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
๒. ระบบเฝ้าระวัง (Surveillance System)
ระบบการเฝ้าระวังเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ ใช้ ในการดำเนินการ
จัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการติดตาม การ
เฝ้าคุมสิ่งคุกคาม และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากเหตุรำคาญและกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล และการรายงานชี้ประเด็นความเสี่ยง
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการแก้ ไขปัญหา
ระบบเฝ้าระวังในที่นี้ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๒.๑ ระบบเฝ้าระวังปัญหาเหตุรำคาญ
๒.๒ ระบบเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓. ระบบฐานข้อมูล (Data Base)
การจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ อย่ า งมาก
เนื่องจากจะทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปการจัดทำฐานข้อมูลเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ควรกระทำเป็นประจำทุกเดือน จะทำให้ ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียด สามารถพิจารณาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือนได้ชัดเจน
แผนผั ง กระบวนการตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด การ      
เหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สรุปได้ดังนี้
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แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดการเหตุรำคาญ

การรับเรื่องร้องเรียน /เจ้าหน้าที่พบข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ

ผังกระบวนการ
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มอบหมาย เจ้าหน้าที่ 
พิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

มีเหตุร้องเรียน

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ปัญหาเหตุรำคาญในพื้นที่

การวิเคราะห์สถานการณ์
เหตุรำคาญในพื้นที่

การจัดทำระบบฐานข้อมูล
เหตุรำคาญ

ผู้รับผิดชอบ

มีคณะทำงานจัดการ ระบุชื่อและ
เหตุรำคาญ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มีช่องทางการรับเรื่อง ระบุชื่อและ
ร้องเรียน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

บทบาทความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติหน้าที่
ระบุชื่อและ
ของคณะทำงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หน่วยงาน
และจัดทำระบบการ ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลและมี
สถิติเหตุรำคาญ

การกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบของ
คณะทำงาน

การทำระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

				

๒

๑

ลำดับ

๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ
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ไม่มี
ใบอนุญาตฯ

มี ใบอนุญาตฯ

เป็นกิจการ

เป็นเหตุ
รำคาญ

ไม่เป็นกิจการฯ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ไม่เป็นเหตุรำคาญ

๔
๑ วัน ตามหลักวิชาการด้าน รายงานผลการตรวจ ระบุชื่อและ
เรี
ย
บเรี
ย
ง 
				 อนามัยสิง่ แวดล้อมและ วินิจฉัยเหตุรำคาญ หน่วยงาน
วิเคราะห์ แปรผล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน			
ผู้รับผิดชอบ

๓
๑ วัน ตามหลักวิชาการด้าน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ดำเนินการตรวจสอบ
				
อนามัยสิง่ แวดล้อมและ ผิดชอบงาน
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 
			
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
ผู้รับผิดชอบ

ผังกระบวนการ

ตัวชี้วัด

ลำดับ
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ไม่ผ่าน

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ให้ดำเนินคดี

ปฏิบัติตาม
คำสั่ง

ออกคำสั่งทางปกครอง

ผังกระบวนการ
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ดำเนิน แจ้งสิทธิ์การ
คดี
อุทธรณ์แก่
ผู้ประกอบการ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผ่าน

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตามหลักวิชาการด้าน มีการตรวจติดตาม
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ การปฏิบัติตามคำสั่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ตาม พ.ร.บ.การ
มีการออกคำสั่งทาง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ปกครอง

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

ตรวจสอบ
				

ลำดับ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

ผังกระบวนการ

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

			

ไม่แก้ ไข

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ

แก้ ไข

ผ่าน

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ให้แก้ ไขเหตุรำคาญ

ตามหลักวิชาการด้าน มีการตรวจสอบผล
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ การปรับปรุงตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผู้ก่อเหตุ
รำคาญ

๑๕ วัน ตามหลักวิชาการด้าน การออกคำแนะนำให้ ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
				 อนามัยสิง่ แวดล้อมและ แก้ ไขเหตุรำคาญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ออกคำแนะนำ

ลำดับ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ลำดับ
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ดำเนิน
คดี

แจ้งสิทธิ์การ
อุทธรณ์แก่
ผู้ประกอบการ

ไม่ผ่าน

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผ่าน

ตรวจสอบ

ปฏิบัติตามคำสั่ง

ออกคำสั่งทางปกครอง 

ผังกระบวนการ

๑๕-๓๐ ตาม พ.ร.บ.การ
วัน สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

๕ วัน ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

มีการตรวจติดตาม
การออกคำสั่งทาง
ทางปกครอง

มีคำสั่งทางปกครอง

ตัวชี้วัด

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

๓

	
๒

๑

ลำดับ
ที่

การคัดเลือกปัญหาตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

การสำรวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน
และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำหนดผู้รับผิดชอบ

ผังกระบวนการ

๓๐

๙๐

ผู้รับผิดชอบ

ปัญหาที่คัดเลือก ผู้รับผิดชอบที่ ได้
รับการมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบที่ ได้
รับการมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

คำสั่งมอบหมาย เจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ความครอบคลุมใน
ผลการประเมิน
ปัญหาด้านอนามัย
สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบมีความรู้
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ก. กระบวนการงานการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ผู้รับผิดชอบที่ ได้
รับการมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

คณะกรรมการ
ยกร่างข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

ต้องสอดคล้องกับ
ร่างข้อกำหนด
บทบัญญัติของกฎหมาย ของท้องถิ่น
ที่ ให้อำนาจไว้

ยุติเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

กฎหมายต่างๆ ที่ ให้ ผลการตรวจสอบ นิติกรของ
อำนาจในการออก
บทบัญญัติที่ ให้ องค์กรปกครอง
ข้อกำหนดของท้องถิ่น อำนาจไว้
ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๗
๓๐
การดำเนินการยกร่าง
				
ข้อกำหนดของท้องถิ่น

ไม่เห็นชอบ

๗

๓๐

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

องค์ประกอบที่มี
คำสั่งแต่งตั้ง
เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณะกรมการ
ท้องถิ่น
หรือนักวิชาการร่วมด้วย ยกร่างข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

การเสนอ
ให้ความเห็นชอบ
ในการยกร่างข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

การตรวจสอบบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

ผังกระบวนการ

๖
๗
เห็นชอบ
				
การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
				
ข้อกำหนดของท้องถิ่น

๕

๔

ลำดับ
ที่

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

เห็นชอบ

การพิจารณา
ร่างข้อกำหนด
ของท้องถิ่น
ร่างข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นตกไป

ไม่เห็นชอบ

๑๕

๓๐

๓๐

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและกระบวนการ (ร่าง) ข้อกำหนด สภาท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนด ของท้องถิ่น

สาระของข้อกำหนด การลงนามของ หัวหน้าผู้บริหาร
ของท้องถิ่นต้องชอบ ผู้ว่าราชการ
ขององค์กรปกครอง
ไม่เห็นชอบ
การพิจารณา
				
ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด/นายอำเภอ ส่วนท้องถิ่นเสนอ
ลงนามตราข้อกำหนด
ของท้องถิ่น
ให้ผู้ว่าราชการ
ทบทวน / แก้ ไข
จังหวัด/นาย
						
อำเภอแล้วแต่กรณี
๑
เห็นชอบ

๑๐

๙

๑

การรับฟังความคิดเห็น/
การประชาพิจารณ์

ผังกระบวนการ

รับฟังทั้งผู้รับบริการ รายงานผลการ องค์กรปกครอง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็น/ ส่วนท้องถิ่น
					
การประชาพิจารณ์

๘

ลำดับ
ที่

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อกำหนดของท้องถิ่น

การประกาศใช้ข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

ผังกระบวนการ

๓๐

๑๕

ตัวชี้วัด
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของ
องค์กรปกครอง
ประชาชนที่
ส่วนท้องถิ่น
รับทราบข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

วิธีการประกาศใช้ตาม ข้อกำหนดของ
กฎหมาย
ท้องถิ่นที่ ได้รับ
การอนุมัติ

ระยะ
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

					

๑๒

๑๑

ลำดับ
ที่

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ
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A-๕

๔

๓

๒

๑

ลำดับ
ที่

ตรวจเอกสาร

กรณีแจ้ง
เอกสาร
ไม่ครบ

แจ้งให้แก้ ไข
ถ้าไม่แก้ ไขให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล

เอกสาร
ครบ

ออกใบรับแจ้ง

คำขอแจ้ง

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

คำขออนุญาต

รับคำขอ

กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผังกระบวนการ

ภายใน
๗ วันทำการ

ภายใน
๗ วันทำการ

ภายใน
วันที่รับแจ้ง

ระยะเวลา
(วัน)

ข. กระบวนงานการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง

มาตรา ๔๘
วรรคสาม

มาตรา ๔๘
วรรคห้า

มาตรา ๔๘
วรรคสอง

มาตรา ๔๘
วรรคสอง
มาตรา ๕๕

มาตรฐาน
คุณภาพ

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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B-๖

B-๕

ลำดับ
ที่

เอกสารครบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ตรวจสอบสุขลักษณะตามข้อบัญญัติ

คืนคำขอ 

เอกสารไม่ครบ ครังที่ ๒

แจ้งเรื่องให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ครบ ครังที่ ๑

กรณีขออนุญาต

ผังกระบวนการ

มาตรฐาน
คุณภาพ

หรือขยายเวลา
ในการออกใบ
มาตรา ๕๖
อนุญาตได้ ๒ ครั้ง วรรคสาม
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน

ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่
มาตรา ๕๖
เอกสารครบถ้วน

ไม่เกิน ๑๕ วัน มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง

ระยะเวลา
(วัน)

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

B-๑๑

B-๑๐

B-๙

B-๘

B-๗

ลำดับ
ที่

ตรวจสอบ

แจ้งคำสังไม่อนุญาต

ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ ไข

ไม่ผ่าน

ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ ไข

อนุญาต

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ

ผังกระบวนการ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่เกิน ๑๕ วัน

ภายใน ๓๐ วัน
มาตรา ๕๖

ระยะเวลา
(วัน)

มาตรา ๕๖
วรรคสอง

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

ไม่เกิน ๓๐ วัน
มาตรา ๕๖ วรรคสอง

มาตรฐาน
คุณภาพ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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52 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๔

๓

๒

๑

กำหนดนโยบาย/พันธกิจ เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุรำคาญ

กระบวนการ

กำหนดเป้าหมายหรือประเภทเหตุรำคาญที่ต้องการ
เฝ้าระวังในพื้นที่

การจัดทำฐานข้อมูลเหตุรำคาญ ในพื้นที่รับผิดชอบ
- สำรวจข้อมูลเหตุรำคาญ ประจำเดือน และประจำปี
  โดยมีรูปแบบการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

กำหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน
และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

๑.  ขั้นตอนการพัฒนา

ลำดับ

๓. ระบบเฝ้าระวังปัญหาเหตุรำคาญ

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

ผู้บริหาร อปท.
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร อปท.

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

๔

๓

๒

๑

กระบวนการ

การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล
และประเมินสถานการณ์

ข้อมูลด้าน
สิ่งคุกคาม

ข้อมูลด้าน
สุขภาพ

การกำหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา

การจัดทำรายงานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลด้าน
การร้องเรียน

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมายของการเฝ้าระวังเหตุรำคาญในพื้นที่

๒.  ขั้นตอนการเฝ้าระวัง

ลำดับ

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

หน่วยงานหลัก : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ : สสจ. สสอ.

ผู้รับผิดชอบ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือ การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 53

54 การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๑

กำหนดนโยบาย/พันธกิจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังกิจการฯ

กระบวนการ

กำหนดประเภทกิจการฯ ที่ต้องการ
เฝ้าระวังในพื้นที่

จัดทำฐานข้อมูลกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ
(สำรวจข้อมูล และจัดทำทะเบียนกิจการฯ)

กำหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน
และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

๒.  ขั้นตอนการเฝ้าระวัง

๑.๓

๑.๒

๑.๑

๑.  ขั้นตอนการพัฒนา

ลำดับ

๔. ระบบเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

ผู้บริหาร อปท.
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร อปท.

ผู้รับผิดชอบ
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๒.๕

๒.๔

๒.๓

๒.๒

ลำดับ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

กำหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา

รายงานข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเภทกิจการฯ ที่ต้องการเฝ้าระวังในพื้นที่

กระบวนการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท. (สำนัก/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานสนับสนุน : สสจ. สสอ.

ผู้รับผิดชอบ

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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แบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญด้านสิ่งแวดล้อม
รวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงาน...................................................... ประจำเดือน................................

๕. ระบบฐานข้อมูล
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ประเภทกิจการ
มี (ราย)

ไม่มี (ราย)

มี ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
มี

ไม่มี

ประวัติการถูกร้องเรียน
แยกตามประเภทกิจการ

จำนวนกิจการ ระงับเหตุ
ที่ถูกร้องเรียน รำคาญได้ หมายเหตุ
(ราย)
(ราย)

ผู้รวบรวมข้อมูล.................................................... ตำแหน่ง............................. โทรศัพท์.....................................
วันที่...........................................

ลำดับ

จำนวน
รวม
(ราย)

แบบรายงานข้อมูลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
รวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงาน...................................................... ประจำเดือน................................

การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
๑. นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข
๒. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์
๓. นายพิษณุ  แสนประเสริฐ
๔. นายสมศํกดิ์  ศิริวนารังสรรค์

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เรียบเรียงโดย
นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คณะผู้ร่วมจัดทำ
๑. นายนิพนธุ์  อ้นแฉ่ง
๒. นายผาไท  จุลสุข
๓. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสันติแสง
๔. นายทัยธัช  หิรัญเรือง
๕. นางสาวศรีสมร  จำเริญศักดิ์ศรี
๖. นางสาวพรรนิกาญจน  วังกุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
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