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ค าน า 

ตามที่ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
พ.ศ. 2561 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความ 
ในมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2560 โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการจ านวน 32 ประเภท ต้องด าเนินการก าหนดมาตรการปูองกัน
ผลกระทบและจัดสถานประกอบกิจการให้ต้องด้วยสุขลักษณะ ประเมินตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด า เนินการก่อนการพิจารณา 
ออกใบอนุญาต รวมถึงด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณาและเห็นชอบกับ “คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อน
การพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561” ซึ่งเนื้อหาของคู่มือเป็นลักษณะการอธิบายวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติตามตามประกาศกระทรวง ฯ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอน
การยื่นขออนุญาต คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะควบคุมก ากับการด าเนินกิจการตามประกาศกระทรวงฯ ต่อไป 

 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
มีนาคม 2563 
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1. ที่มาและความส าคญัของประกาศกระทรวงฯ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์คุ้มครองสุขภาพประชาชนด้านสุขลักษณะ
และการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระท าทุกอย่าง      
และกิจการประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
สารบัญญัติจะเห็นว่ามีกิจการหรือกิจกรรมที่ต้องมีการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะ
กระท าการใดๆ ได้ภายในเขตท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน  
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ เป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ ลักษณะของกิจการ
หรือกิจกรรมแต่ละประเภทที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน รวมถึงขนาดของกิจการที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระดับที่แตกต่างกันด้วย  
โดยหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการนั้นจะแบ่งตามลักษณะของปัญหา ซึ่งหลักเกณฑ์โดยปกติทั่วไปอาจ               
ไม่สามารถรองรับต่อการจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในปัจจุบันประกอบด้วย 13 กลุ่ม
กิจการ 142 ประเภท ครอบคลุมตั้งแต่กิจการขนาดเล็กในชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ลักษณะ
กิจกรรมและขนาดของกิจการย่อมก่อมลพิษที่แตกต่างกันไปด้วย การก าหนดให้กิจกรรมเหล่านี้ต้องมีการ
ประเมินความพร้อม ศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมด้านสุขาภิบาลก่อนการ
พิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการ เป็นการควบคุมโดยยึดหลักการปูองกันล่วงหน้า (Precautionary Principle) 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและหลักประกันว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรืออันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2560 มาตรา 12 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 “เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบตออสภาวะความเป็นอยูอที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ด าเนินการกออนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง”                                                                                                 

 การแก้ไขเพ่ิมเติมมีเจตนารมณ์เพ่ิมเติมกลไกการพิจารณาอนุญาต โดยการประกอบกิจการใดหรือ
การกระท าใดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต เพ่ือเป็นการ
รับประกันว่า การประกอบกิจการหรือการกระท าใดๆ ได้มีการด าเนินการปูองกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมแล้ว ก่อนที่จะอนุญาตให้
เริ่มประกอบกิจการได้  จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561  
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2. สาระส าคัญของประกาศกระทรวงฯ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการกออนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561  

    เป็นประกาศกระทรวงที่ก าหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการ 32 ประเภท ต้องด าเนินการ  
-   ประเมินตนเอง โดยใช้แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต 

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต (แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
-   จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบสรุปผลการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
 

(2) ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561  

ประกาศกระทรวงฯ ทีก่ าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
- ก่อนจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าเอกสาร

รายละเอียดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ประกาศให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องและราชการ
ส่วนท้องถิ่นทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น เวลา สถานที่ และแจ้งให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นทราบว่าจะรับฟังความคิดเห็นประชาชนกลุ่มใดบ้าง  

- ผู้ขออนุญาตเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
- ผู้ขออนุญาตจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความหมาย  
- ผู้ขออนุญาตก าหนดมาตรการเพิ่มเติม และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
 
 

** หมายเหตุ 1 : ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการรายใหมอเท่านั้น 
    และหากเป็นกิจการฯ ที่เข้าขอายโรงงานตามกฎหมายวอาด้วยโรงงาน ก็ต้องด าเนินการ 
    ตามประกาศกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้ด้วย 

** หมายเหตุ 2 : กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว สามารถน ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นนั้นมายื่นประกอบ โดยไม่จ าเป็น
เป็นต้องจัดรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องอีก 
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1 แผนผังนี้ แสดงกลไกในภาพรวมของการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 56 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออก
ใบอนุญาตนั้น ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 ซึ่งได้ระบุโดยละเอียดไว้ในบทที่ 3 

 
2 เฉพาะกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ หากไม่มีข้อบัญญัติ ท้องถิ่น

ตามความในมาตรา 32 (1) ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต  
 

แผนผังขั้นตอน 1 กลไกการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา 54 ประกอบมาตรา 56 
แหองพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คืนค าขอ 

2 

กรณีไมอแก้ไข 
ให้ถูกต้อง 

1 
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3. บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการ ราชการสอวนท้องถิ่น และประชาชน    

 
3.1 บทบาทผู้ประกอบกิจการ 

1) เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด      
ก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต  

2) หลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ได้แก่ 
- ตรวจสอบกิจการตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขอ

อนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนได้              

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ 
 

 
3.2 บทบาทราชการสอวนท้องถิ่น 

1) พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
เกี่ยวข้อง  

2) ตรวจสอบและพิจารณาแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาข้อห่วงกังวลของประชาชนให้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต   

3) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งความครบถ้วนและ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบ 

4) ด าเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบก าจัดหรือ
บ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ตามลักษณะและประเภทของกิจการนั้นๆ  

5) พิจารณาออกใบอนุญาตหากผู้ขออนุญาตด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน หรือค าแนะน าให้
แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการให้เหมาะสมก่อนออกใบอนุญาต  
 

 
3.3 บทบาทประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

-  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล เกี่ยวกับสถานประกอบการ 
-  เสนอแนะมาตรการปูองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากประกาศกระทรวงฯ  
 
เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ ที่จะต้องด าเนินการก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาตจากราชการส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบกิจการได้ตรวจสอบความพร้อมของกิจการว่าด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย และในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีเกี่ยวข้องก็เป็นโอกาสที่จะสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบกิจการกับประชาชนใกล้เคียงและท าให้รับรู้ข้อห่วงกังวลของชุมชน  ซึ่งจะช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการได้ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ก็จะได้รับข้อมูลของกิจการ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุญาต  

 
 

4.1 ประโยชน์ตออผู้ประกอบการ 
- ได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานประกอบกิจการ ว่าด าเนินการเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
- มีการสื่อสารกับประชาชนใกล้เคียงท าให้รับรู้ข้อห่วงกังวลของชุมชน 

 

4.2 ประโยชน์ตออประชาชน 
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล เกี่ยวกับสถานประกอบการ 
- ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการ 

 

4.3 ประโยชน์ตออองค์กรปกครองสอวนท้องถิ่น 
- ได้รับข้อมูลของกิจการเพ่ือประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุญาต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 2 

ประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 
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1. ประเภทกิจการทีต่้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงฯ 
  
  กิจการที่ต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
ได้แก่ กิจการจ านวน 32 ประเภท (ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ประเภทหรือขนาดของกิจการที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
ประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561) ซึ่งมีรายชื่อดังนี้  
 

 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
กิจการเกี่ยวกับมูลฝอย 3 ประเภท ได้แกอ 

1 
2 
3 

กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายตออสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

4 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

5 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
7 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
8 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแรอ 

9 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
10 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด  
11 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูา 
12 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
13 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

14 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
15 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ 

หรือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
16 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
17 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของ เครื่องใช้  

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
18 การปั่นด้ายกรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
19 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
20 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
21 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

22 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 

กิจการที่เกี่ยวกับปโิตรเลียม ปิโตรเคมี ถอานหิน ถอานโค้ก และสารเคมีตอางๆ 

23 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
24 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
25 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
26 การพ่นสี (ท่ีไม่ใช่การพ่นสีในกิจการ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี  

หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์) 
27 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  

หรือ วัตถุท่ีคล้ายคลึง  
28 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
29 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
30 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
31 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
32 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
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2. ประกาศกระทรวงฯ ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการรายใหมอ 

 1. ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ ใช้บังคับกรณีเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการรายใหมอเทอานั้น 
ส าหรับกิจการที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และมายื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ไม่ถูกบังคับให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทั้งสองฉบับนี้ นั่นหมายความว่า ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ไม่ต้องประเมินตนเองตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่ต้องด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

 2. หากเป็นกิจการฯ ที่เข้าขอายโรงงานตามกฎหมายวอาด้วยโรงงาน ก็ต้องด าเนินการ ตามประกาศ
กระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ด้วย 

3. กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA หรือ EHIA) ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว สามารถน ารายงานผลการ
รับฟังความคิดเห็นนั้นมายื่นประกอบ โดยไมอจ าเป็นต้องจัดรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องอีก 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบตัิ 
ตามประกาศกระทรวงฯ 
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ยื่นเอกสาร คห.1 และ คห.2 

ผู้ขออนุญาตประเมินตนเอง โดยใช้แบบรายการตรวจสอบฯ  
(เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของประกาศกระทรวงฯ ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการฯ)  

จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้ 
(ก) ชื่อผู้ยืน่ค าขออนญุาต สถานทีต่ั้ง ประเภทกิจการ  

วัตถดุบิ ผลติภณัฑ ์
(ข) ผังการประกอบกิจการ และข้ันตอนกระบวนการผลติ 
(ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบฯ  
(ง) มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบฯ การเยียวยา               
     ความเดือดร้อนหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 
(จ) ประโยชน์ของการประกอบกจิการต่อประชาชน (ถ้ามี) 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
ในการรับฟังความคิดเห็น  

(ตามแบบ คห.1 และ คห.2) 
 

ไม่เห็นชอบ  
แนะน าให้ 

ปรบัปรุงเพิ่มเติม 

กรณี  เป็นกิจการที่จัดท ารายงาน EIA  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

กรณี ไม่ใช่กิจการที่จัดท ารายงาน EIA  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

น าเอกสารตออไปนี้ยื่นขออนุญาตตออเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1. แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาต  
2. แบบรายการตรวจสอบฯ  
3. รายงานการรับฟงัความคิดเหน็ที่ได้ด าเนินการ

ตามกฎหมายวอาด้วยการสองเสริมและรกัษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

4. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานท้องถิน่         
พิจารณาความเหมาะสมของ

กลุ่มเป้าหมาย 
 

เห็นชอบ 

ผู้ขออนุญาต ติดประกาศข้อมูลการรับฟงัความคิดเหน็  
อยอางน้อย ณ สถานทีต่ั้งกิจการ และที่ส านักงานราชการสอวนท้องถิน่ ไมอนอ้ยกวอา 15 วัน 

ผู้ขออนุญาต จัดรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 
และแจ้งชอองทางสองความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ  

 

ผู้ขออนุญาต ขอรับแบบฟอร์มประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการ 

    ผู้ขออนุญาต ยืน่เอกสารเพื่อขออนุญาตตออเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1. แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาต  
2. แบบรายการตรวจสอบฯ  
3. แบบสรุปผลการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนที่เกี่ยวขอ้ง 
4. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
พิจารณาค าขอ 

ผู้ขออนุญาต สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
และติดประกาศสรุปผลการรับความคิดเห็นให้ประชาชนรบัทราบ  

แผนผังขั้นตอน 2 ขัน้ตอนภาพรวมที่ผู้ขออนุญาตจะต้องการด าเนินการกออนการยื่นขอรับใบอนุญาต 
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(1) ยื่นค าขอตออราชการสอวนท้องถิ่นให้พิจารณาความเหมาะสมของ
กลุอมเป้าหมายและวธิีการรบัฟังความคดิเห็น 

1. ค าขอพิจารณากลุอมเปา้หมาย (แบบ คห.1) 
2. แบบก าหนดกลุอมเปา้หมายในการรบัฟังความคิดเห็น (คห.2) 

(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาความเหมาะสมของ
กลุอมเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้รบัฟังความคิดเห็น 

(3) ผู้ขออนุญาตติดประกาศข้อมูล วิธีการ เวลา สถานที่รบัฟังความคิดเห็น 
-    ประกาศแจ้งการจัดรับฟงัความคิดเห็น (แบบ คห.3) 
-    ติดประกาศ อยอางนอ้ย ณ ส านกังานราชการสอวนท้องถิน่ และ สถานที่ตัง้

ของสถานประกอบกิจการ 
-    ติดประกาศไมอนอ้ยกวอา 15 วัน 

กรณีเหมาะสมแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิน่เหน็ชอบ 

 

ผู้ขออนุญาต 

กรณีไม่เหมาะสม 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข 

 

(4) ผู้ขออนุญาตเผยแพรอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ (ตามขอ้ 4 (3) ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ) 

(ก) ชื่อผู้ยืน่ค าขออนญุาต สถานทีต่ั้ง ประเภทกิจการ  วตัถดุบิ ผลติภณัฑ ์
(ข) ผังการประกอบกิจการ และข้ันตอนกระบวนการผลติ 
(ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบฯ  
(ง) มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบฯ การเยียวยา               
     ความเดือดร้อนหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 
(จ) ประโยชน์ของการประกอบกจิการต่อประชาชน (ถ้ามี) 

(5) ผู้ขออนุญาตด าเนนิการรับฟงัความคิดเห็นตามทีป่ระกาศแจ้งไว้  

(6) ผู้ขออนุญาตสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
 ( ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ เร่ืองหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นฯ )  

(7) ผู้ขออนุญาตสองแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ราชการสอวนท้องถิน่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

แผนผังขั้นตอน 3 ขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมของกลุอมเป้าหมายและการวิธีการรับฟังความคิดเห็น 
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แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง   

(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขอและเอกสาร 

    (1) ผู้ขออนุญาตยืน่เอกสารพร้อมค าขอรับใบอนุญาต ตออเจ้าพนกังานทอ้งถิน่ 
1) แบบรายการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขฯ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของ

ประกาศกระทรวงฯ ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการฯ)  
2) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  (เอกสารแนบท้ายประกาศ

กระทรวง เรื่องหลกัเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นฯ)  
 

พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง  
และมีการระบุแนวทางการน าขอ้ห่วงกังวลของ
ประชาชนไปปรบัปรุงมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกดิจากสถานประกอบกิจการ 

แบบรายการตรวจสอบ 
ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไขฯ  

พิจารณาความถูกตอ้ง  
หรือแสดงเอกสาร หลักฐาน 
มาตรการ ไดอ้ย่างครบถ้วน 

 

ค าขอรับใบอนุญาต  
พร้อมเอกสารประกอบ 

พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน 

กรณีถกูต้อง กรณีไมอถกูต้อง 

ต้องดว้ยสุขลกัษณะ  ไม่ต้องด้วยสุขลกัษณะ  

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบอนุญาต 

(4) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีค าสั่งไมออนุญาต  

แจ้งผู้ประกอบการ ภายใน 15 วัน  
เพื่อทราบและแก้ไข  

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้ เจ้าพนกังาน
สาธารณสุข ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

กรณ ี
ถูกต้อง  

กรณ ี
ไม่แก้ไขให้ถกูต้อง  

คืนค าขอ  

หมายเหต ุ
* กลอองข้อความตัวเอียง คือเอกสารท่ีเจา้พนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเอกสารท่ีต้องพิจารณาตามกลไกการอนุญาตปกติ 
* ขั้นตอนในกรอบเสน้ประ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558  

1)   กรณีที่สามารถแก้ไขไดใ้น
ขณะนั้น ให้แจ้งผู้ขอ 
ด าเนินการแก้ไขให้
ครบถ้วน 

2)   กรณีไมออาจแก้ไขได้ใน
ขณะนั้น ให้บนัทึกความ
บกพรออง พร้อมแจ้ง
ก าหนดเวลาให้แก้ไข 

ให้ราชการสอวนท้องถิ่นระบุระยะเวลานี้ไว้ในคูอมือส าหรับประชาชน หากยงั
พิจารณาไมอแล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนงัสือทุก 7 วัน 

ภายใน 30 วัน นับแตอวันท่ีได้รับค าขอ 
(ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละ ไมอเกิน 15 วัน) 

แผนผังขั้นตอน 4 ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตามแผนผังขั้นตอน มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบประเภทกิจการและจัดหาแบบฟอร์มเอกสาร  
ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ ท าการตรวจสอบว่ากิจการที่ตนประสงค์จะขออนุญาตประกอบการนั้น 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราชการส่วนท้องถิ่นใด (เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร) 
โดยผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตที่ส านักงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบว่าเข้าข่าย 32 ประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงฯ หรือไม่ 

1.2  ตรวจสอบว่าเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วหรือไม่   
ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ก าหนดว่ากิจการจ าพวกนี้สามารถน ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
มาใช้ได้เลย ไม่จ าเป็นเป็นต้องจัดรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องอีก  (รายชื่อกิจการ
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในภาคผนวก 5) 

1.3  จัดหาแบบฟอร์มและรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ  
1) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อน

การพิจารณาออกใบอนุญาตภาคผนวกท่ี 6.1 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการกออนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
พ.ศ. 2561) ซึ่งมีแบบรายการตรวจสอบฯ จ านวน 4 แบบ ส าหรับกิจการ 4 ประเภท 
ได้แก่  

-   แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการ 
เผาในเตาเผา 

-   แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการ            
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

-   แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการ
เผาในเตาเผา  

-   กิจการในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

2) แบบฟอร์มค าขอพิจารณาการก าหนดกลุ่มเปูาหมายและปิดประกาศประชาสัมพันธ์การ  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอยอางแบบฟอร์ม คห.1 ภาคผนวก 2) 

3) แบบก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตัวอยอางแบบฟอร์ม 
คห.2 ในภาคผนวก 2) 

4) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561) 
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ผู้ขออนุญาตสามารถติดต่อขอค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
ใบอนุญาต และขอแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากส านักงานราชการส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร ขอได้ที่ส านักงานเขต                     
ส่วนต่างจังหวัดขอได้ที่เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่) หรือใช้
แบบฟอร์มตัวอย่างในภาคผนวกที่ 1  
 

2. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบและประเมินตนเองด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.1 ประเมินตนเอง โดยใช้ “แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต” (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการกออนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561) ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบรายการ
ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 

สอวนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลทั่วไป  
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ 
2) ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ 
3) ที่อยู่สถานประกอบกิจการ 
4) ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ 
5) วัน เดือน ปี ที่เริ่มด าเนินการ  
6) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
7) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
8) จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า 
9) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใช้ใน และปริมาณการจัดเก็บ 
10) ชนิดของเครื่องจักร ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
11) แผนที่ หรือ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบ                               

สถานประกอบกิจการในรัศมี 1 กิโลเมตร  
12) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 
สอวนที่ 2 เป็นมาตรการหรือรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

1) สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร  
2) การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ 
3) การควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
4) ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร 
5) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
6) การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
7) การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
8) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  2.2 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือประกอบ “แบบรายการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต” โดยอาจเป็นเอกสาร
ที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบหรือวางแผนประกอบกิจการ หรือเป็นมาตรการที่ก าหนดไว้ ก่อนล่วงหน้าเพ่ือ
ปูองกันผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (ดูตัวอยอางการเตรียม
หลักฐานได้ในภาคผนวกที่ 4) 
 
 
*** ขั้นตอนที่ 3-5 เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

กรณีเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว สามารถน ารายงานผลการรับฟังความ
คิดเห็นมาใช้ได้เลย ให้ผู้ขออนุญาตข้ามไปด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการในขั้นตอนที่ 6  

 

3. ผู้ขออนุญาตเตรียมการกออนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

3.1 จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพรอเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

ก. ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง ประเภทกิจการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
ข. ผังการประกอบกิจการ และข้ันตอนกระบวนการผลิต 
ค. ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
ง. มาตรการปูองกันและลดผลกระทบฯ การเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน  
จ. ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน (ถ้ามี) 

 

** ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าเอกสารเผยแพร่ในภาคผนวก 2 ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยอางมาตรการชดเชยเยียวยา เชอน 
 จัดสรรงบประมาณไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ 
 ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการ และก าหนดให้มีทีมท างานที่จะด าเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน  
 ด าเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามความเหมาะสม 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :  
- คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2557) 
- รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟูาทดแทนโรงไฟฟูาแม่เมาะเครื่องท่ี 4-7 (2555) 
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3.2 การก าหนดกลุอมประชาชนที่จะเข้ารอวมรับฟังความคิดเห็น และการก าหนดวิธีการ
ในการรับฟังความคิดเห็น 

 มีแนวทางในการคัดเลือก ดังนี้ 

1) ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกได้ 5 กลุอม ดังนี้ 
  (1) ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากการประกอบกิจการ เช่น อาจได้รับ

ความเดือดร้อนร าคาญจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุุนละออง หรือมลพิษอ่ืนๆ ที่
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  

- ประชาชนผู้อยู่อาศัย รวมถึงผู้ท างาน หรือประกอบอาชีพในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ  

- ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการห่างออกไปตาม
ระยะทางที่คาดว่าอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ 

- ประชาชนกลุ่มกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่  สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน  

(2)  ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านบวกจากการประกอบกิจการ เช่น ได้รับ
ประโยชน์เรื่องการจ้างงาน/มีงานท า เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ จ าหน่าย
สินค้า อาหาร เป็นต้น  

(3)  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงาน
ราชการที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ (กรณีเป็นการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์) เป็นต้น 

(4)  องค์กร หน่วยงาน หรือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
(5)  สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นที่เป็นผู้มีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวภายในท้องถิ่น   
 

2) การคัดเลือกหรือก าหนดกลุอมประชาชนที่จะเข้ารอวมรับฟังความคิดเห็น 
  การก าหนดกลุ่มประชาชน และจ านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องที่จะรับฟังความคิดเห็นนั้น 
ให้พิจารณาจากลักษณะและขนาดของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนกลุ่มใดบ้าง มีผลกระทบต่อประชาชนบริ เวณใด และมีขอบเขต 
กว้างขวางมากน้อยอย่างไรหรือครอบคลุมประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพียงใด ลักษณะและขนาดของความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การกระจายตัวของมลพิษอากาศ (ฝุุนละออง กลิ่นเหม็น กลิ่นสารเคมี ฯลฯ) 
มลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน เส้นทางการไหลของน้ าทิ้ งที่มีการปล่อยสู่สาธารณะ เป็นต้น 
ตัวอย่างการก าหนดกลุ่มประชาชนที่จะรับฟังความเห็น เช่น  

- กรณีเป็นกิจการขนาดเล็ก ผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช้ เครื่องจักร หรือ 
กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก ไม่ได้มีกระบวนการผลิตก่อมลพิษที่สามารถ
กระจายออกไปไกลในวงกว้าง ดังนั้น จะเชิญประชาชนบ้านใกล้ เคียง 
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ที่อยู่ติดกับสถานประกอบกิจการ หรือบ้านที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร1 อาจ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล หรือการสนทนากลุ่มย่อย เป็นต้น 

- กรณีสุ กรขนาดใหญ่  มี แนวโน้มจะเกิดมล พิษทางน้ า  มล พิษอากาศ 
และกลิ่นเหม็นไปไกลเป็นระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร1 ดังนั้นประชาชน 
ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น อาจจะประกอบด้วยประชาชน หน่วยงานเอกชน 
และหน่วยงานราชการ ประชาชนกลุ่มกลุ่มอ่อนไหว (สถานเลี้ ยงเด็ก 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ โรงพยาบาล สถานศึกษา 
ศาสนสถาน) ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร1 รับฟังด้วยวิธีการประชุมระดับตัวแทน
ของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง ร่วมกับการประชุมปรึกษาหารือเชิงปฏิบัติการ 

 
3) เลือกวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  

  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ เกี่ยวข้อง สามารถเลือกใช้วิธีการอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ให้เหมาะสมตามลักษณะและขนาดของความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจาก 
การประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าได้โดย 
- การสัมภาษณ์รายบุคคล 
- การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 

ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการ

ประกอบกิจการ 
- การสนทนากลุ่มย่อย 

(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดย 
- การอภิปรายสาธารณะ 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 

 ให้ผู้ขออนุญาตเลือกวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสม โดยดูจากรายละเอียด ประโยชน์และ
ข้อจ ากัดของแต่ละวิธี  ในภาคผนวกที่ 3 

 
4) สรุปวิธีการ เวลา สถานที่รับฟังความคิดเห็นและระบุประชาชนที่จะเข้ารอวม 

โดยกรอกข้อมูลในค าขอพิจารณาการก าหนดกลุ่มเปูาหมาย (แบบ คห. 1) 
และแบบก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (แบบ คห. 2) เพ่ือขอให้
ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสม (ตัวอยอางแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2) 
  

                                                           
1 ระยะทางที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นเพียงการยกตัวอย่าง ท้ังนี้การปฏบิัติจริงต้องพิจารณาลักษณะของการประกอบกิจการนั้นๆ 
และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคยีงรวมถึงบริบทของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 



20 
 

 

3.3 ยื่นเอกสารค าขอเพ่ือให้ราชการสอวนท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสม   
1) ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารตออราชการสอวนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ค าขอพิจารณาการก าหนดกลุ่มเปูาหมาย (แบบ คห. 1)  
- แบบก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(แบบ คห. 2)  

 
2) ราชการสอวนท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและพิจารณาความเหมาะสมของกลุอมเป้าหมาย

และวิธีการรับฟังความคิดเห็น 
 

2.1) ตรวจความถูกต้องและพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเปูาหมาย  
- กรณีที่เห็นว่ากลุ่มเปูาหมายไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอแนะ

ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกลุ่มเปูาหมาย  
- กรณีที่ เห็นว่าสมควรและเหมาะสมแล้ว ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม

เห็นชอบกับกลุ่มเปูาหมายตามที่เสนอ 
 

2.2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญาต ติดประกาศข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น 
อย่างน้อย ณ สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ และที่ส านักงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  

3.4 ผู้ขออนุญาตติดประกาศแจ้งการจัดรับฟังความคิดเห็น  
  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นเห็นชอบกับกลุ่มเปูาหมายประชาชนและวิธีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว                       
ให้ผู้ขออนุญาตติดประกาศแจ้งวิธีการ เวลา สถานที่รับฟังความคิดเห็น  

- ตัวอย่าง ประกาศแจ้งการจัดรับฟังความคิดเห็น (แบบ คห. 3) 
- ติดประกาศไว้  ณ สถานที่ตั้ งของสถานประกอบกิจการ และที่ส านักงาน 

ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยติดในที่เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนั้น 
ยังสามารถติดประกาศในสถานที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

- ติดประกาศก่อนจัดรับฟังความเห็นอย่างน้อย 15 วัน 
 

4. ผู้ขออนุญาตด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการ เวลา และสถานที่ 
ที่ติดประกาศไว้ และควรมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ (ตามที่เตรียมไว้ในข้อ 3.1) ดังนี้ 

ก. ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง ประเภทกิจการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
ข. ผังการประกอบกิจการ และข้ันตอนกระบวนการผลิต 
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ค. ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

ง.  มาตรการปูองกันและลดผลกระทบฯ การเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน  

จ. ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน (ถ้ามี) 
 
4.2 ในการจัดรับฟังความคิดเห็น ต้องจัดชอวงเวลาให้เหมาะสม มีการน าเสนอข้อมูล

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกระบวนการหรือข้ันตอนการประกอบกิจการ วัตถุดิบที่ใช้และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น มลพิษ
และของเสียที่เกิดจากกระบวนการ มาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น ต้องจัดช่วงเวลาให้ประชาชนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือมีประเด็นที่ยังไม่เข้าใจกัน ต้องมีการชี้แจงและก าหนดข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกัน 

4.3 แจ้งชอองทางให้ประชาชนได้สองความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยให้ส่งความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้
ภายหลังจากวันที่เริ่มรับฟังความคิดเห็น (ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร                
ทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ หรือช่องทางอ่ืน ๆ)  

 
 

5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

5.1) จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอยอางแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2) อย่างน้อย
ต้องมีข้อมูล ดังนี้ 

- วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง   
- การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมแล้ว 
- ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
- มาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบ 

ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือ
สิ่งแวดล้อม และการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ที่ก าหนดเพิ่มเติม
หลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว โดยติดประกาศ 
ณ ส านักงานราชการส่วนท้องถิ่น และที่ตั้งสถานประกอบการ และยังสามารถแสดงไว้ในสถานที่สาธารณะอ่ืน  ๆ 
ตามความเหมาะสม   
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6. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตตออเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

6.1 ผู้ขออนุญาตยื่นขอใบอนุญาตจากราชการสอวนท้องถิ่น 
(ก)   แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาต  
(ข)   แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ 

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พร้อมหลักฐานประกอบ 
(ค)   แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือ รายงานการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ง)   เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ) 
- ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
- ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
-   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

6.2 ราชการสอวนท้องถิ่นรับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 
1) เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ 

ของค าขอ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบค าขอ และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน   

2) ตรวจเอกสาร 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
ด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

- หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนด 
ในแบบบันทึกความบกพร่อง ให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนค าขอ เมื่อพ้นก าหนดระยะที่ให้แก้ไข 
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6.3 ราชการสอวนท้องถิ่นตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
                ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ท ารายงานและเสนอความเห็น 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(ก)   กรณีที่ มีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่ ก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติท้องถิ่ น 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือถูกต้องครบถ้วน แต่สมควรให้มีการปฏิบัติการ
ใดๆ เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นเฉพาะราย ให้เสนอ
ความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออกใบอนุญาต 
โดยมีเงื่อนไข” ได ้

(ข) กรณีที่มีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบที่ท าการตรวจสภาพมีค าแนะน าให้
ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสมควร 
ถ้าผู้ ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า ให้ เสนอ 
ความเห็นว่า “ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว 

 

6.4 ราชการสอวนท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตหรือแจ้งค าสั่งไมออนุญาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง)  

ในกรณีที่มี เหตุจ า เป็นที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ 
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยหากยังไม่สามารถด าเนินการ 
ได้แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค าขออนุญาตทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา 
แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

(ก)  กรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ 
ผู้ขออนุญาตทราบ โดยก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตที่ส านักงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาอันสมควร (ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่า 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง)  

 (ข)  กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงแสดง
หลักฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ 
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ขออนุญาตไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่า 
ไม่มีเหตุผลเพียงพอเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงออก “ค าสั่งไม่อนุญาต” (มาตรา 56 
วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุการใช้สิทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา 66   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยระบุว่า 
“หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้”  
ไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย  

 

6.5 ติดตามให้ยื่นค าขอกออนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระคอาธรรมเนียม 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามให้ผู้ประกอบกิจการ (กรณีรายเก่า) ให้มายื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุและช าระค่าธรรมเนียม เช่น การท าหนังสือติดตาม เป็นต้น 
 

** หมายเหตุ   
1)  ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง 

                ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55  
           2)  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ ตามความในมาตรา 65  

  3)   หากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่ 
 

  

7. แนวทางการน าผลการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาต  
การน าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาต มีแนวทางดังนี้  

(1) กรณีไม่มีความเห็นใดๆ ของประชาชน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยถือว่าได้มี 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตแล้ว 

(2) กรณีมีความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลของประชาชน หากจะมีการออกใบอนุญาต 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจ าเป็นต้องน าความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต 
เป็นการเฉพาะ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) กรณีมีความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาต
ตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ หากจะมีการออกใบอนุญาต  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจ าเป็นต้องน าความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต  
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เป็นการเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณะชนเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(4) กรณีมีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาตตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ หากจะมีการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นจ าเป็นต้องน าความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพ่ือ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณะชนเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 วรรคสอง     
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว  

ควรประกาศผลการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผลแห่งการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนทราบโดยมิชักช้า 
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ดังนี้ 

(1) ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 
(2) สถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
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ภาคผนวก 1 

บัญชีรายการเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
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 ตัวอยอาง บัญชีรายการเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 

แบบฟอร์ม 1 บัญชีรายการเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 

ที ่ ชื่อเอกสาร ผลการพิจารณา 
1 ค าขอรับใบอนุญาต  
2 แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาต

จะต้องด าเนินการกออนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
  แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป

ด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
  แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป

ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
  แบบรายการตรวจสอบฯ กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติด

เชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา  
  กิจการในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 

3  เป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวอาด้วยการสองเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหองชาติ  
  รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

   เป็นกิจการทีไ่มอต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวอาด้วยการสองเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหองชาติ  
  แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่

เกี่ยวข้อง 

 

4 เอกสารส าคัญ ประกอบค าขออนุญาต  
   ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..…………..                            

(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือ

ให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

  ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
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ที ่ ชื่อเอกสาร ผลการพิจารณา 
 5 แผนผังแสดงข้ันการประกอบกิจการ แผนผังแสดงกระบวนการ

ผลิต หรือแผนผังอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 แผนผังแสดงขั้นการประกอบกิจการ/แสดงกระบวนการผลิต 
 แผนผังแสดงที่ตั้ง หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ 
 แผนผังของสถานประกอบการ แสดงทางเข้าออก ระบบ
ปูองกันอัคคีภัย ฯลฯ 
 แผนผัง อื่นๆ เช่น .............................................................. ... 
.....................................................................................................  

 

6 เอกสารบัญชีรายชื่อหรือหลักฐานตอางๆ เชอน  
 รายการชนิดของเครื่องจักร ขนาด/ก าลัง/แรงม้า (ถ้ามี)  
 รายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ พร้อมปริมาณการจัดเก็บ  
 รายชื่อสารเคมีที่ใช้ พร้อมปริมาณการจัดเก็บ  
 อ่ืนๆ เช่น .............................................................. ................. 

 

 7 เอกสารแสดงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ                          
ซึ่งประกอบด้วย 
 มาตรการจัดการมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย 
และอากาศเสีย ฝุุนละออง กลิ่น เสียงดัง เป็นต้น 
 มาตรการหรือวิธีการปูองกันเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชุมชนและประชาชน 
 มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 มาตรการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย  
 มาตรการอื่นๆ เช่น .............................................................. ... 
................................................................. ....................................
ตัวอย่างมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย เช่น 
 -  จัดสรรงบประมาณไว้อยา่งชัดเจน ส าหรับการเยยีวยาความเดือดร้อน

หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 
- ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกีย่วกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่

ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ และก าหนดให้มีทีมท างานที่จะ
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึน้อย่างเร่งด่วน  

- ด าเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธห์รือการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 2  

แบบฟอร์มตอาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค าขอพิจารณาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

แบบฟอร์ม 2 ค าขอพิจารณาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (แบบ คห.1) 

เขียนที่.................................................................... 
วันที่........................................................................ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................. ................................. 

 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..........ปี สัญชาติ............ อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย.................. .....
ถนน...........................................ต าบล/แขวง................................... ........อ าเภอ/เขต................................................
จังหวัด..................................................... โทรศัพท์....................................... โทรสาร.......... ......................................  

บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ---- 

 เป็นนิติบุคคล ประเภท.............................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................. .................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย................................ถนน.................... .......................
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..... ................................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร................................... E-mail: ………………………………………………………….. 
ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………….………….………………………….................. 
มีความประสงค์  (    ) ขอพิจารณากลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
   (    ) ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ  

(    ) แบบก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(    ) ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
(    ) อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................... ......  
 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 กลุ่มเปูาหมายเหมาะสมตามที่เสนอ 
 กลุ่มเปูาหมายเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 ให้ปิดประกาศได้ ณ ส านักงาน........................................................... และ ที่ตั้งของกิจการ  

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

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

แบบ คห. 1 
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แบบก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
------------------------------- 

1) วิธีการรับฟังความคิดเห็น คือ................................................................................................................. 
แบบฟอร์ม 3 แบบก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง (คห.2) 

2) กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่  
2.1) ผู้อยู่อาศัยติดกับอาณาบริเวณของสถานประกอบการ (ควรรับฟังความคิดเห็นให้ครบทุกครัวเรือน) 

 จ านวน................................................................. (ระบุจ านวนคน หรือ จ านวนครัวเรือน) 
 

2.2) ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการห่างออกไป ที่คาดว่าอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือ
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ (พิจารณาให้ความเหมาะสมตามลักษณะและ
ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น) 

 
2.3) กลุ่มอ่อนไหว  
 ศาสนสถาน ได้แก่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 โรงพยาบาล ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 สถานศึกษา ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 สถานเลี้ยงเด็ก ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

รัศมี 
ภ

ายใน 100 เมตร 
1

00 – 500 เมตร  
0

.5 - 1 กิโลเมตร 
1

 กิโลเมตรขึ้นไป 

จ า
นวนคน 

................. 
................. ................. ................. 

แบบ คห. 2 
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ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

------------------------------------ 

แบบฟอร์ม 4 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (แบบ คห.3)  

ข้าพเจ้า                 
ประสงค์จะประกอบกิจการ               
เป็นกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 จึงประสงค์จะรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต โดยจะด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ด้วยวิธี                                 
ในวันที่    เวลา      น. ณ       
 
รายละเอียดการประกอบกิจการและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
ประกาศนี้ และสามารถ Download ได้ที ่          

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 
              
โทรศัพท์...........................................โทรสาร....................................... E-mail: ……………………..…………….…………… 

 

     

     

 

 

 

 

  

ประกาศ ณ วันที่ 

 

(                                       ) 

.................................................. 

แบบ คห. 3 
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- ตัวอย่าง - 
แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสัมภาษณ์รายบุคคล  

--------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์ม 5 แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสัมภาษณ์รายบุคคล 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจนี้ ต้องการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง พ.ศ. 2561 โดยก่อนส ารวจความเห็นของ
ท่าน ผู้ประกอบกิจการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการเสียก่อน เช่น ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง  วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการผลิต มาตรการปูองกันและลดผลกระทบฯ เป็นต้น จากนั้นจึงจะสอบถามข้อมูลและความ
คิดเห็นของท่าน โดยท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ และหากท่านยังมีข้อสงสัยหรือมีค าถามเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อ – สกุลผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. เพศ  ชาย  หญิง  
3. อาย ุ.............................ป ี 
4. ที่อยู ่บ้านเลขที.่.........................ซอย..........................ถนน...........................ส านักงานเขต.............. กรุงเทพมหานคร  
5. ระยะห่างบ้านทา่นกับสถานประกอบการ...........................................................กิโลเมตร  
 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานประกอบการ  
6. จากข้อมูลการประกอบกจิการ ท่านมีข้อห่วงกังวลอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านคิดว่าจะเกิดอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการและมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กิจการหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทีผู่้ประกอบการก าหนดไว้แล้วนั้น มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม ่
 เพียงพอ  
 ไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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- ตัวอย่าง - 
แบบส ารวจคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

--------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์ม 6 แบบส ารวจคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจนี้ ต้องการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง พ.ศ. 2561 โดยก่อนที่ท่านจะแสดงความ
คิดเห็น ท่านสามารถขอรับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการเสียก่อน เช่น ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง  
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการผลิต มาตรการปูองกันและลดผลกระทบฯ เป็นต้น จากนั้นจึงจะสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ และหากท่านยังมีข้อ
สงสัยหรือมีค าถามเก่ียวกับการประกอบกิจการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 
1. สามารถขอรับรายละเอียดการประกอบกิจการและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ได้ที่  

 ทางโทรศัพท์ หมายเลข          
 ทางไปรษณีย์ ที่อยู่           
 Download ได้ที่เว็บไซต ์                           
 ทางอีเมล์ e-mail address          
 อ่ืนๆ ระบุ            

 
2. ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อ – สกุลผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. เพศ  ชาย  หญิง  
3. อาย ุ.............................ป ี 
4. ที่อยู ่บ้านเลขที.่.........................ซอย..........................ถนน...........................ส านักงานเขต................... กรุงเทพมหานคร  
5. ระยะห่างบ้านทา่นกับสถานประกอบการ...........................................................กิโลเมตร  
 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
3.1 เมื่อทราบได้รับทราบข้อมูลจากการประกอบกิจการได้ครบถ้วนแล้ว ท่านมีข้อห่วงกังวลเรื่องใดหรือไม ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3.2 ท่านคิดว่าจะเกิดอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการและมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กิจการหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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3.3 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทีผู่้ประกอบการก าหนดไว้แล้วนั้น มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ  
  ไม่เพียงพอ  โดยมีข้อเสนอแนะ คือ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การส่งความคิดเห็น   
 ส่งความคิดเห็นของท่านได้ระหว่างวันที่          
โดยจัดส่งได้ตามช่องทาง ดังนี้  

  ทางโทรศัพท์ หมายเลข          
  ทางไปรษณีย์ ที่อยู่           
  Download ได้ที่เวบไซต ์                           
  ทางอีเมล์ e-mail address          
  อ่ืนๆ ระบุ            
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- ตัวอย่าง - 
แบบบันทึกข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการสนทนากลุ่มย่อย  

--------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์ม 7 แบบบันทึกข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการสนทนากลุ่มย่อย 
1. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย 

  ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ชื่อ        
  ผู้ด าเนินการสนทนา ชื่อ           
  ผู้ร่วมสนทนา (ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น) ได้แก่                          

                              
                                               
                                                
                               

  ผู้จดประเด็น ชื่อ            
 
2. สถานที่ และเวลาสนทนากลุ่มย่อย   
สถานที่สนทนา             
วันที่      เริ่มพูดคุย/สนทนาเวลา      
 
3. แนวค าถามประกอบการสนทนา  
3.1 ข้อสงสัยหรือสิ่งที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3.2 ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3.3 ความเห็นเกี่ยวมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่มีอยู่ และมาตรการที่ต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

พูดคุย/สนทนาเสร็จสิ้นเวลา………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอร์ม 8 แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สถานประกอบกิจการเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

  สถานประกอบกิ จการ ได้ ด า เนิ นการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้แนบรายงานผลการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตมาพร้อมนี้
แล้ว 

2. กรณีสถานประกอบกิจการนอกเหนือจาก 1. 
  ได้ ด า เ นิ นการตามประกาศกระทรว งสาธ ารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยหลั ก เ กณฑ์ ในการ รั บ ฟั ง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้ งแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
(1) วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

(1.1) การส ารวจความคิดเห็น  
 การสัมภาษณ์รายบุคคล 
 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการ 
 การสนทนากลุ่มย่อย 

(1.2) การประชุมปรึกษาหารือ  
 การอภิปรายสาธารณะ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง  

(2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ดังนี้ 
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(3) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
 

 
 
 
 
 

 
(4) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้ เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ 

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม และการเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหาย ที่ก าหนดเพิ่มเติมหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ารับรองของผู้ขออนุญาต 
 ข้อมูลที่ ให้ ไว้และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ 

 
ลายมือชื่อ ________________________ผู้ขออนุญาต 
 
ชื่อ-สกุล___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 

วันที่______________________________________ 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .............................................................................. 

แบบฟอร์ม 9 แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 
 
 

เขียนที่ ....................................................... 
วันที่………. เดือน…………………..พ.ศ……...... 

 
 1. ข้าพเจ้า ………….................………………………………..…..อายุ……………….. ปีสัญชาติ…………………………… 
โดย....................................................................................................................ผู้มีอ า นาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................... ..................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี………......……..….หมู่ที…่………..ตรอก/ซอย…………......………….ถนน………………................….…………… 
แขวง/ต าบล ………….........………. เขต/อ าเภอ ………..…...................………เทศบาล/อบต …….........….........………. 
จงัหวัด …………….....................……………หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………………………………..………… 
 
 2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
      บัตรประจ าตัว ………………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
       ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ 
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
       ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
      
  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
            
 
      (ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                (………………………………………………………..) 
 
** แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ให้ใช้แบบฟอร์มที่ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
ทั้งนี้ เห็นควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือปรับปรุงแก้ไขโดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนซึ่งไม่ให้เรียกรับส าเนาเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ 
 

ค าขอเลขที่ ......../........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(แบบ นส.3)  
 
 
ที่............/................          ส านักงาน..............................................................  

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......................  

เรื่อง  ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ  
เรียน .........................................................................  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ........................  
.............................................................. เมื่อวันที่..................................................................... ............. น้ัน  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจค าขอของท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้  
1) ....................................................................... ........  
2) ...............................................................................  
3) ...............................................................................  
4) ........................................................................... ....  
5) ...............................................................................  

จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ..........................วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนี้ หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้และจะไม่พิจารณาค าขอของท่านพร้อมทั้งส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 

ลงชื่อ ................................................................... .......  
(.........................................................................)  

ต าแหน่ง .................................................................  
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ส่วนราชการ.......................................................................................................  
โทร ...................................................... โทรสาร ................................................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………..………… 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ........................................................................... โทร ......................................................................... 
ที่ ...........................................................................................  วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ..................  

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................และได้
ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่ ..............ลงวันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ..................... นั้น  

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบก าจัดหรือ บ าบัดของเสียและ
อ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า  

 ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 ไม่ครบ ดังนี้  

1) ..................................................................................  
2) .................................................................................  
3) ................................................................................   

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า   ไม่สมควรอนุญาต  
 สมควรอนุญาต  
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้  

1) .................................................................  
2) .................................................................  
3) .................................................................  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

                                 ลงชื่อ ..........................................................................  
                                        (.........................................................................)  

                                       ต าแหน่ง .................................................................  
        เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่............/................          ส านักงาน.............................................................  

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......................  
 
เรื่อง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 
เรียน  .........................................................................  
อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเลขที่ ...................ลงวันที่ ..........เดือน.....................พ.ศ. ..................  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ..............................................................................................  

2. ..............................................................................................  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................................... ............. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง  นั้น เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้  

1. ................................................................................. .............  
2. ..............................................................................................  
3. ................................................................................. .............  

ดังนั้น จึงขอแจ้งเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาข้างต้น 
และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ  

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

(.........................................................................)  
ต าแหน่ง .................................................................  

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ส่วนราชการ.......................................................................................................  
โทร ...................................................... โทรสาร ................................................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………..………… 
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ที่............/................          ส านักงาน.............................................................  

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......................  
 
เรื่อง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ  
เรียน  .........................................................................  
อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต เลขที่ ...........ลงวันที่ ...........เดือน.....................พ.ศ. .........  

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ.................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต ไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น  

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบบ ก าจัดหรือ
บ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตทิ้องถิ่น ดังนี้  

1) .......................................................................................................................... ...........  
2) ................................................................................................................... .................. 
3) .......................................................................................................................... ........... 
4) ................................................................................................. .................................... 
5) .......................................................................................................................... ........... 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการ  พิจารณาการ
อนุญาตต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย  

ขอแสดงความนับถือ  
 

ลงชื่อ ..........................................................................  
(.........................................................................)  

ต าแหน่ง .................................................................  
   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ส่วนราชการ.......................................................................................................  
โทร ...................................................... โทรสาร ................................................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………..………… 
 



46 
 

 

 
 

 
 
ที่............/................          ส านักงาน.............................................................  

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......................  
 
เรื่อง  แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
เรียน  .........................................................................  
อ้างถึง  (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเลขที่ .................ลงวันที่.......เดือน................พ.ศ. .............  

(2) หนังสือค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ ..................ลว. .................  

ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                
และเจ้าพนักงานได้มีค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการไว้ตามที่อ้างถึงนั้น  จากการ 
ตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีความเห็นว่าไม่สามารถอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการได้  

ฉะนั้น ถ้าท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็นพร้อมเอกสาร หรือหลักฐาน
ที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนความเห็นของท่านแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ............. วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หนังสือนี้โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วท่านไม่แจ้งความเห็นใด ๆ หรือมีการ แจ้งความเห็นแต่เจ้า
พนักงานเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งไม่อนุญาตประกอบ กิจการแก่ท่านต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย  

         ขอแสดงความนับถือ  
 

ลงชื่อ ..........................................................................  
(.........................................................................)  

ต าแหน่ง .................................................................  
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ส่วนราชการ.......................................................................................................  
โทร ...................................................... โทรสาร ................................................ 
E-mail ……………………………………………………………………………………..………… 
 
 
 
 



47 
 

 

 
 
 
ค าสั่งที่........../..................      ส านักงาน.................................................. 
           วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
เรียน ......................................................................... ................ 
อ้างถึง ค าขอรับใบอนุญาต………………………………………………….ลงวันที่……………………………………………………… 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ.......................... 
..................................เมื่อวันที่.................................. นั้น 

 ปรากฏว่าท่านไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น (สาเหตุส าคัญที่มีผลให้ไม่อาจจะออก
ใบอนุญาตได้) คือ  
 1) .................................................................................................. ................... 
 2) ............................................................................................ ......................... 
 3) ...................................................................................... ............................... 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ท่าน 

 ทั้งนี้ หากท่านฝุาฝืนด าเนินการจะมีโทษ ..................................... ......... (แล้วแต่ประเภทกิจการ) 
ตามมาตรา ................................ แหง่พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

 อนึ่ ง  หากท่านไม่พอใจค าสั่ งนี้หรือเห็นว่ า ไม่ ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิ อุทธรณ์ค าสั่ ง  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการตามค าสั่งข้างต้นด้วย 
      
 ขอแสดงความนับถือ 
                 ลงชื่อ …....................................... 
                                                                                (.........................................) 
                      ต าแหน่ง ........................................... 
                                                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ส่วนราชการ........................................... .............................. 
โทร ........................โทรสาร ................................................ 
E-mail …………………………………………….............................. 
 

(แบบ คส. 5/1) 



48 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ และขอ้จ ากัด  
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วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์และข้อจ ากัด 

วิธีการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ ประโยชน ์ ข้อจ ากัด 

1. การส ารวจความคิดเห็น 

1.1 การ
สัมภาษณ์
รายบุคคล 

 เพื่อให้ได้ข้อมูล ความ
เป็นจริง ความคดิเห็นใน
เรื่องใดหรือหลายเรื่อง
และตรงกับความเป็นจริง
ของโครงการที่จะ
ด าเนินการในพื้นที ่

 การพูดคุยกันรายบุคคลแบบมี
แนวค าถามไวล้่วงหน้าอย่างมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมลู และ
มีการบันทึกระหว่างการ
สัมภาษณ์หรือบันทึกภายหลัง
อย่างมีระบบ 

 มีโอกาสไดส้ังเกตและศึกษา
สภาพการณ์ปฏิกิริยาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 ค าตอบท่ีไดส้ามารถอธิบายข้อ
สงสัยตา่งๆได้อย่างมีหลักฐาน มี
ข้อมูลอ้างอิง 

 ท าให้ทราบรายละเอียดอย่างลึกซึง้
จากผู้ให้สมัภาษณ ์

 ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้เวลา
และจ านวนผู้ให้สมัภาษณ์ในปริมาณที่
เหมาะสม 

 ความสามารถ ความล าเอียงของผู้
สัมภาษณ์เป็นสิ่งส าคญั จึงต้องมีการ
ฝึกฝนก่อน 

 ผู้ให้สัมภาษณบ์างรายอาจไม่ให้ความ
ร่วมมือ เนื่องจากเกรงว่าเสียผลประโยชน์
หรืออาจขัดแย้งกับผู้อื่น 

1.2 การเปิดให้
แสดงความ
คิดเห็นทาง
ไปรษณีย์ ทาง
โทรศัพท์หรือ
โทรสาร ทาง
ระบบเครือขอาย
สารสนเทศ 

 การส ารวจ
ความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์
หรือโทรศัพท์ 

 สายด่วนสาย

1) การส ารวจความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ 

 เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น
เฉพาะเรื่องที่น่าเชื่อถือ
ทางสถิติ และสะท้อนถึง
ความรูส้ึกของชุมชน 

 เพื่อวัดความรูส้ึกและ
เหตุผลเกี่ยวกับโครงการ 

 เพื่อสอบถามความคดิ
ความเห็นต่อเรื่องที่ได้
ด าเนินการไปแล้วก่อน
หน้า (Feedback) 

 

 
 การส ารวจความคดิเห็นทาง

ไปรษณีย์โดยส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มเปูาหมายและส่ง
ความเห็นกลับ 

 การส ารวจความคดิเห็นทาง
โทรศัพท์ โดยสุ่มตัวอยา่งและ
สอบถามตามประเด็นที่ตั้งไว้
พร้อมท้ังจดบันทึก 

 เป็นการส ารวจความคิดเห็น
ทั่วไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใช้
แบบสอบถาม 

 

 
 การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

จะประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวก 
 ข้อมูลเจาะเฉพาะกลุ่มได้ดี  
 ให้ข้อมูลที่ไมส่ามารถได้มาโดยวิธี

อื่น 
 หากกลุ่มตัวอย่างกระจายได้ดีและ

มีการตอบกลับท่ีดี จะท าใหไ้ด้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 เป็นช่องทางที่ผู้ไม่ประสงค์จะออก
นามสามารถเขียนข้อคดิเห็นต่างๆ
ได้เต็มที่และสบายใจ 

 
 

 การให้เขียนตอบแบบสอบถามอาจไม่
สะท้อนความคดิเห็นของชุมชนอย่าง
แท้จริงเพราะผู้เขียนตอบมักเป็นคนมี
ความคิดเห็นในด้านชอบ/ ไม่ชอบ อย่าง
รุนแรง 

 ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสดัส่วนการตอบ
แบบสอบถามกลบั 

 ใช้เวลามาก ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
ค าตอบค่อนข้างสูง 

 การกระจายข้อมูลอาจไมด่ี เพราะท าได้
ไม่มาก ต้องสุ่มกลุม่ตัวอย่าง 

 การสอบถามทางโทรศัพท์อาจไมค่อ่ย
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วิธีการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ ประโยชน ์ ข้อจ ากัด 

ตรง 
 เปิดให้แสดง

ความคิดเห็น
ทางเว็บไซต ์

 

  ใช้วัดเชิงปริมาณได้ซึ่งจะท าให้
เป็นเป็นรูปธรรม 

 ต้องใช้วิธีการทางสถิติในการ
เลือกกลุม่เปูาหมายและการ
วิเคราะหผ์ล แปลผล เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ 

 ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตั้ง
ค าถาม 

 ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนได้ง่าย 
ถ้าผู้ปฏิบัติงานไมไ่ดร้ับการฝึกฝน
ที่ดีหรือมีอคติในเรื่องนั้น 

 ถ้ามีการแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นจะ
มีเจ้าหน้าที่ประจ า 

 วัดในเชิงปริมาณได้ท าให้เกดิภาพ
ในรูปธรรม หรือเปรยีบเทียบ
ข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกันได้อย่างมี
เหตุผล 

 เห็นความเคลื่อนไหว ความรุนแรง
ของประเด็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

 

โปร่งใส เพราะมีแตผู่ส้อบถามเท่านั้นท่ีรู้
ว่าเกิดอะไรขึ้นในการสอบถาม 

 อาจท าให้ได้ประเด็นใหม่ๆที่ท าใหชุ้มชน
เกิดความกังวลเพิ่ม 

2) สายดอวนสายตรง 

 เพื่อใช้เป็นการให้ข้อมูล
เบื้องต้นแก่ประชาชนท่ี
สนใจและต้องการโดย
เร่งด่วน 

 ใช้ส าหรับผูม้ีจุดหมาย
ร่วมกัน อยากเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอ
ทราบข้อมูลทันที 

 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้รับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนทาง
โทรศัพท์ โดยทีผู่้โทรศัพท์เข้ามา
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทร และ
โทรได้ตลอดเวลาทันทีท่ีต้องการ 

 เป็นการสื่อสารได้ทั้งสองทางและ
ทางเดียว คือจะโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามข้อมูลหรือเสนอข้อมูล 
หรือความคดิเห็นกไ็ด ้

 มีการบันทึกเสียงไว้โดยอัตโนมัติ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือก
ฟังรายละเอียดที่สนใจได้
ตลอดเวลา 

 
 ประชาชนท่ีสนใจสามารถขอ

ข้อมูลหรือให้ข้อมลู เสนอ
ข้อคิดเห็นข้อกังวลต่อโครงการได้
โดยตรงและไดร้ับค าตอบอยา่ง
รวดเร็ว 

 สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง 
 ลดการเผชิญหน้า 
 ได้ข้อมลู ข้อคิดเห็นจากผู้คนท่ี

หลากหลายรวมถึงผู้ที่ไมป่ระสงค์
จะเปิดเผยตัวตน 

 
 ค่าใช้จ่ายสูงในระยะแรก 
 ค าถามที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วอาจ

เป็นภาระต่อทีมงาน 
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3) เปิดให้แสดงความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์ 

 เป็นเครื่องมือเพื่อให้
หน่วยงาน บุคคล หรือ
องค์กร สามารถตอบโต้
หรือแลกเปลี่ยนข้อมลู
และข่าวสารกับ
ประชาชนท่ีแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได ้

 

 
 ให้บริการข้อมลูและข่าวสารของ

โครงการ รวมทั้งช่องทางการ
แสดงความคดิเห็นและการ
โต้ตอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

 อาจจัดให้เป็นเครื่องมือในการรับ
ฟังความคิดเห็นแบบทางเดียว
หรือสองทางก็ได้ ข้ึนอยู่กับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของโครงการ 

 

 

 เป็นการด าเนินงานบนระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งจะมี Internet 
server จะติดตั้งอยู่ที่ไหนกไ็ด ้

 ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซต์ที่ไหนก็ได้ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ท
โฟนท่ีเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 

 
 สามารถท าไดเ้ฉพาะกลุ่มคนที่มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ท่ีเชือ่มต่อ
กับอินเทอร์เน็ต และสามารถเขา้ใจการ
ใช้งานได้ 

1.3 การเปิด
โอกาสให้
ประชาชนมารับ
ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นตออ
การประกอบ
กิจการ 

 ช่วยเสริมสรา้งความ
เข้าใจท่ีดีและมีส่วนรับรู้
ข้อมูลโดยใช้สถานท่ีจริง 
ซึ่งสามารถสัมผัสและพบ
เห็นจากความเป็นจริง 

 ลักษณะเป็นการจดัทัศนศึกษา
หรือเยี่ยมชมโครงการ โดยต้อง
สร้างสรรคร์ูปแบบหรือเทคนิค
การสื่อความหมายของโครงการ
ในกิจกรรมด้วย 

 รูปแบบหรือเทคนิคการสื่อ
ความหมายของโครงการที่ถูก
น ามาใช้สม่ าเสมอ ได้แก ่
1. การบรรยายโดยใช้วิทยากร 
2. การใช้โสตทัศนูปกรณ ์
 

 ผู้เข้าร่วมไดร้ับประสบการณ์ตรง
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้พร้อมกนั 

 สามารถจูงใจผู้เข้าร่วมได้ดีทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มใหญ ่

 ผู้จัดและผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส
วางแผนร่วมกันในการด าเนิน
กิจกรรม 

 เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 ต้องมีการวางแผนและการเตรียมการ

อย่างรอบคอบ เพื่อปูองกันอันตรายและ
ความผิดพลาด 

 ไม่สามารถควบคุมคนที่ไม่สนใจได ้
 การจัดกิจกรรมกับคนส่วนใหญจ่ะ

ก่อให้เกิดปัญหามากมาย 

1.4 การสนทนา
กลุอมยออย 

 เพื่อสร้างหรือทดสอบ
ข้อมูลความเป็นจริงใน
เรื่องต่างๆที่เกิดข้อสงสัย
และต้องการไดร้ับค าตอบ

 เป็นการสนทนาแบบหลายคน มี
ผู้ด าเนินการสนทนา ผู้จดบันทึก 
ผู้เอื้ออ านวย ความสะดวกต่างๆ
และวัสดุอุปกรณ ์

 เป็นวิธีการเก็บข้อมลูที่เสยี
ค่าใช้จ่ายน้อย ท าง่าย 

 ใช้ได้ดีในประเด็นปญัหาที่มีการ         
ตกลงกันไมไ่ด้ หรือเป็นเรื่อง

 คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับปจัจัยต่างๆ 
เช่น ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ดังนั้น ต้องคัดเลือกผู้ร่วมสนทนาให้
ถูกต้อง 
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จากกลุ่มคนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 เพื่อส ารวจความคิด 
ทัศนคติของกลุ่มคนว่ามี
ความคิดเห็นต่อเรื่องๆ
หนึ่งอย่างไรบ้างและ
ประมวลความคดิเห็น
ประกอบการตัดสินใจใน
การด าเนินการเรื่องนั้นๆ 

 เพื่อค้นหาค าตอบที่
คลุมเครือ โดยอาศัยกลุม่
คนต่างๆในการ
แลกเปลีย่นค าตอบท่ียัง
ไม่ชัดเจน 

 มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
สถานท่ีร่มรื่น การสนทนามีจุด
ศูนย์รวมของประเด็นเนื้อหา
ร่วมกัน 

อ่อนไหว 
 ให้ความยืดหยุ่นในการค้นหา

ประเด็นหรือสืบค้นลึกในข้อมลู
บางอย่าง 

 ผู้ด าเนินการสนทนาต้องมีทักษะในการ
เน้นกระตุ้นให้กลุ่มพูด จดุประเด็นหรือดึง
ประเด็น สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได ้

 บางกรณีผูร้่วมสนทนาไม่เปิดเผยขอ้มูล
ความจริง จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบกับ
แหล่งอื่นๆด้วย เพ่ือประกอบการ
ประมวลสรุปอีกครั้ง 

 ข้อมูลบางอย่างอาจจะประมวล วิเคราะห์
และตีความยาก เนื่องจากมคีวาม
หลากหลาย จึงต้องสร้างกรอบประเด็น
การสรุปไว้เบื้องต้น  

 การสนทนากลุ่มไม่สามารถใช้เพื่อเป็น
ตัวแทนของชุมชนหรือกลุ่มประชาชน 
และไม่สามารถบอกถึงความถี่หรือการ
กระจายตัวของข้อมูลในเชิงปริมาณได ้

2. การประชุมปรึกษาหารือ 

2.1 การอภิปราย
สาธารณะ 

 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลู
คณะท างานแลกเปลีย่น
ข้อมูลและประชาชน
ผู้สนใจ  

 เริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ประชาชน
ทราบความเป็นไปของโครงการ
การแลกเปลี่ยนข้อมลู 

 เป็นการประชุมที่มีผูเ้ข้าร่วม
จ านวนมากและทุกคนสามารถเข้า
ร่วมได ้

 เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ 
รวมทั้งซักถามเพื่อทราบ
รายละเอียดของโครงการ และจะ

 เปิดโอกาสให้มีการถกปญัหา ผูส้น
ในสามารถซักถาม อภิปราย แสดง
ความวิตกกังวล 

 เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและเปดิกว้าง
ส าหรับทุกคน 

 ไม่ใช่วิธีที่ดีท่ีสุดในการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน กรณีบางพื้นที่เกิดความ
ขัดแย้งรุนแรงการจัดการอภิปราย
สาธารณะอาจท าใหเ้กิดความขดัแย้ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 

 จ าเป็นต้องมีการประเมินความขดัแย้ง
ก่อน 

 ต้องค านึงถึง วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม
ที่สัมพันธ์กับปัจจัยด้านอาชีพ ศาสนา 
วัฒนธรรม 
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มีคณะท างานเป็นผูต้อบข้อ
ซักถาม 

 เป็นการน าข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมไปพัฒนาปรับปรุง
รายละเอียดการด าเนินโครงการ
ให้เหมาะสมต่อไป 

2.2 การ
แลกเปลี่ยนข้อมลู
ขอาวสาร 

 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดย
การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 

 รูปแบบกิจกรรมเน้นการให้ความรู้
แก่ประชาชนในประเด็นที่ต้องการ 
และการไดร้ับข้อมูลตอบกลับจาก
ชุมชน 

 ต้องมีคณะท างานซึ่งเป็นกลุ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ข้อมูลและรบัฟังความ
คิดเห็น ตลอดจนน าความคิดเห็น
มาประยุกต์หรือพัฒนา
รายละเอียดของโครงการให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

 ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสม ไม่จ ากดัรูปแบบ 

 คณะท างานที่ตั้งขึ้น ต้องสามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมลูกับชุมชน มี
ความใกล้ชิดและทราบถึงปัญหาที่
แท้จริงจึงสามารถด าเนินกิจกรรม
ย่อยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีจ่ะ
น ามาซึ่งการให้ความรู้ที่ตรงกับความ
ประสงค์ของชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาและความวติกกังวลของ
ประชาชนในชุมชนได ้

 ใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเวลามาก  
 ความแตกต่างของบุคคลอาจท าใหม้ีความ

ยากล าบากในการสื่อต่อชุมชนให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

 การใช้เวลาที่ยาวนานอาจเป็นเหตใุห้
สถานการณ์ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

2.3 การประชุม             
เชิงปฏิบัติการ 

 เพื่อให้เกิดการพูดคุย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ภายในกลุ่มตามประเด็น
ที่ก าหนด และน าผลทีไ่ด้
ไปเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

 เป็นการสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นท่ีก าหนด หรือ

 เป็นการประชมุที่มีเปูาหมาย
แน่นอน มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
และต้องการค าตอบ 

 ได้แลกเปลีย่นข้อมูลความคิดเห็น 
ทัศนคติซึ่งกันและกัน 

 เป็นรูปแบบการประชุมทีเ่ป็น
ทางการ มีการแลกเปลีย่นความ

 เป็นการเลือกกลุ่มเฉพาะที่
เกี่ยวข้องและสนใจไดด้ ี

 เป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูง มีการปฏิสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลาและจะมีผลให้ได้รับการ
ยอมรับสูง 

 เกิดการสื่อสารสองทาง 

 การกระจายของข้อมูลอาจไม่ค่อยดี 
 มีตัวแทนกลุ่มอิทธิพล กลุ่มการเมอืงเข้า

มาแทรกแซงได้ง่าย 
 ค่าใช้จ่ายสูง 
 ใช้เวลาเตรยีมการมาก 
 หาเวลาที่เหมาะสมการประชุมไดย้าก 

ต้องหาเวลาให้ตรงกัน 
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ปูองกันความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

 เพื่อให้ได้ข้อตกลงในเรื่อง
ที่จะด าเนินการ 

 เพื่อให้มีการก าหนด 
ค้นหาข้อกังวล และข้อ
ห่วงใยในเรื่องต่างๆ 

คิดเห็นเพื่อใหไ้ด้ข้อสรุปหรือ
ข้อตกลงร่วม แล้วทุกคนจะต้อง
ได้รับผลที่ได้นั้น 

 เหมาะกับกลุ่มคน ไม่เกิน 20-30 
คน 

 ต้องมีผู้ท าหน้าที่เป็นผูุุ้น าการ
ประชุม (Facilitator) และ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ 

 จัดซ้ าได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 เข้าถึงความคิดของกลุ่มผู้น า กลุม่
สนใน และกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
อื่นๆ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่
เชื่อถือได้ 

2.4 การประชุม
ระดับตัวแทนของ
กลุอมบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

 เป็นเทคนิคท่ีมุ่งน าตัวแทน
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
(Stakeholders) ทั้งภายใน
และภายนอกโครงการ มา
ท างานกันในรูปของ 
“คณะกรรมการ” เพื่อให้
ค าปรึกษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานแก่ผู้บริหารที่
จะต้องตัดสินใจ 

 มุ่งจัดตั้งกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างการบริหาร โดย
ผู้บริหารถือเป็นข้ันตอนส าคัญใน
การขอข้อคิดเห็นจากคณะที่
ปรึกษา ก่อนการจัดท าโครงการ 
หรืออนุมัติการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการจะให้ข้อคดิเห็น
ต่อเมื่อ ผู้บริหารน าประเด็น
ทางเลือกหรือข้อซักถาม บรรจุเปน็
วาระการประชุม 

 คณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท 

1) คณะกรรมการประชาชนใน
ท้องถิ่น (Citizen Advisory 
Group) ประกอบไปด้วยตัวแทน
จากชุมชนที่อยู่ในพ้ืนท่ีด าเนินงาน 
ซึ่งเป็นการเปดิโอกาสให้ชุมชนมี

 เป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(Sense of Belonging) ต่อโครงการ 
จากการร่วมคิด ร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านสมาชิกคณะกรรมการไปยัง
ชุมชนและหน่วยงานสังกัด 

 น ามาซึ่งข้อเสนอแนะที่เกดิจาก
มุมมอง ความเช่ียวชาญที่หลายด้าน 
อันจะส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การประชุมของคระกรรมการไมส่ามารถท า
ได้บ่อยครั้ง 

 ความแตกต่างและหลากหลายมมุมองของ
ผู้เชี่ยวชาญ อาจน าไปสู่ความขัดแย้งท่ีไม่
จ าเป็น น าไปสู่ผลกระทบต่อโครงการ
โดยรวมได ้

 การแสดงความคิดเห็น มักอยู่บนความ
สนใจส่วนบุคคลหรือของหน่วยงานสังกัด 
อาจท าให้ขาดการมองเปูาหมายทีร่่วมกันได้ 
ส่งผลใหไ้มไ่ด้รบัค าปรึกษาอยา่งแท้จริง 
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ตัวแทน เป็นกระบอกเสียงสะท้อน
ปัญหาและความต้องการต่อการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

2) คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Expert Advisory Group) 
ประกอบไปด้วยตัวแทน
ผู้ช านาญการจากสาขาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการทางเทคนิค
เฉพาะด้านขององค์กร เพื่อให้
ข้อเสนอแนะทางเทคนิคเฉพาะ
ด้านที่ส่งผลให้การด าเนินงาน
สามารถบรรลุเปูาหมายโดยส่งผล
กระทบในทางลบน้อยที่สดุหรือไม่
มีเลย 

3) คณะที่ปรึกษาจากหลายฝาุย 
(Multi-party Advisory Group) 
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลาย
องค์กรและหน่วยงาน เพื่อสะท้อน
มุมมองที่หลากหลายและรอบด้าน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย อาจ
เนื่องมาจากการด าเนินงานมี
ขอบข่ายของผลกระทบในวงกว้าง 
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ภาคผนวก 4 

ตัวอยอาง และแนวทางการกรอกข้อมูล 
แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงือ่นไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ 

กออนการพิจารณาออกใบอนุญาต  
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ตัวอยอาง และแนวทางการกรอกข้อมูล 
แบบรายการตรวจสอบฯ ส าหรับกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวธิกีารเผาในเตาเผา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 
1) ช่ือสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุ ช่ือสถานประกอบกิจการ 
2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ - กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ระบุ ช่ือ-สกุล เจ้าของกิจการ  

- กรณีเป็นนติิบุคคล ระบุชื่อกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว ้
3) ปีท่ีเริ่มด าเนินการ - ระบุปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินกิจการ 
4) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ - ระบุท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 
5) ลักษณะการประกอบกิจการ - ให้เลือกระบุวา่สถานประกอบกิจการมีเฉพาะการก าจดัมลูฝอย

ทั่วไปด้วยพลังงานความร้อนโดยวิธีการเผา หรือ ก าจัดมลูฝอย
ทั่วไปด้วยพลังงานความร้อน โดยวิธีการเผา ร่วมกับมีการผลิต
พลังงานหรือมีผลิตภัณฑผ์ลพลอยได้อย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ 

6) ขนาดพื้นท่ีสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุขนาดพื้นท่ีของสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็น 
1. ระบุพื้นท่ีทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ (ไร่) 
2. ระบุพื้นที่ประกอบกิจการเฉพาะพื้นท่ีที่มีกิจกรรม (ตาราง

เมตร) 
7) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุเวลาท างานปกติของแต่ละแผนก สามารถเพิ่มแผนกได้  
8) จ านวนผู้ปฏิบัติงาน - ระบุจ านวนรวมของผู้ปฏิบตัิงาน 

- จ านวนผู้ปฏิบตัิงานประจ าในแต่ละแผนก แยกหญิง/ชาย  
(9) แหล่งก าเนิดและปริมาณมลูฝอยท่ัวไป ให้ระบุแหล่งก าเนิดและปรมิาณมลูฝอยท่ัวไปตามทีไ่ด้ออกแบบและ

คาดการณ์ไว้ ดังนี ้
1. (9.1) แหล่งที่มาของมูลฝอยท่ัวไปที่รับก าจดั 
2. (9.2) ปริมาณมูลฝอยสูงสุดที่รองรับได้ต่อวัน 
3. (9.3) การคาดการณ์ปริมาณมลูฝอยในอนาคต 

(10) ข้อมูลระบบเตาเผา โดยทั่วไปจะมีปรากฏในคณุลักษณะของเตาเผาจากผูผ้ลติอยู่แล้ว ข้อมูล
อย่างน้อยที่ต้องมีประกอบไปด้วย 

1. จ านวนเตาเผาทั้งหมด 
2. แต่ละเตาเผาต้องมีหรือระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังน้ี 

- ชนิดเตาเผา 
- ช่ือรุ่น 
- บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ 
- เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผา 
- ความสามารถในการรองรับมลูฝอยสูงสุดต่อวัน 
- อัตราการเผาต่อวัน 
- ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

(11) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ประกอบกิจการ (นอกจากตัวเตาเผา) 

ให้บันทึกในแบบบัญชีรายการชนดิของเครื่องจักร ขนาด/ก าลัง/แรงม้า 
และจ านวน จัดท าเป็นเอกสารแนบ  

(12) ชนิดของวัตถุดิบหรือสารเคมทีี่ใช้และปริมาณ - ให้จัดท าบัญชีรายการวัตถดุิบที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ จดัท า
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ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
การจัดเก็บ เป็นเอกสารแนบ  

- ให้จัดท าบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ จดัท า
เป็นเอกสารแนบ  

(13) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง 
อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานท่ีก าจัดมลู
ฝอยท่ัวไปโดยวิธีการเผาในเตาเผาในรัศมี                    
1 กิโลเมตร 

แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ สามารถใช้แผนที่ Google Map,  
Google Earth หรือแผนท่ีอื่นใด ที่สามารถแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต 
โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจะต้องระบสุถานท่ีส าคญั ต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ดังนี ้

1. ท่ีตั้งสถานท่ีก าจัดมลูฝอยท่ัวไปโดยวิธีการเผาในเตาเผา 
2. ศาสนสถาน  
3. โรงพยาบาล  
4. สถานศึกษา  
5. สถานเลี้ยงเด็ก  
6. สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ 
7. สถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

(14) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบ
กิจการ พร้อมชี้แจงรายละเอียด 

แนบแผนผังกระบวนการผลติของโรงงาน ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้  
กระบวนการผลติ ตั้งแต่การรับมลูฝอย คัดแยก รวบรวมมลูฝอย 
กระบวนการเผาในเตาเผา การจดัการน้ าชะมลูฝอย มลพิษอากาศ การ
จัดการขี้เถ้าและของเสียที่เกิดขึ้น   

 
 
สอวนที่ 2 รายการตรวจสอบสถานประกอบกจิการ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา สถานประกอบกิจการ
ได้ด าเนินการแล้ว ให้  ใน ช่อง “ใช่”  กรณียังไมไ่ดด้ าเนินการหรอืไม่เกี่ยวข้องให้  ใน ช่อง “ไม”่ (ข้อมูลรายการ
ตรวจสอบในตารางเป็นการย่อความมา สามารถดูรายการตรวจสอบฉบับสมบรูณไ์ด้ในภาคผนวกที่ 4) 

รายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

1.1 มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
วิธีการเผาในเตาเผา อย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคมุก ากับสถานท่ีก าจดัมูลฝอย
ทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา พรอ้มระบุข้อมลูต่อไปนี ้

- คุณวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ี  
- ช่ือการอบรมและวันเดือนปีท่ีการอบรมตามหลักเกณฑ์

ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
- กรณียังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้บันทึกเหตุผล

ประกอบพร้อมแผนท่ีจะด าเนินการ 

2. สถานที่ต้ังและลกัษณะ 

2.1 มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

- ระบุช่ือรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ และแนบส าเนารายงานเป็นหลักฐาน 

2.2 มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับ
กระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป 

- ความเหมาะสมของพื้นที่และสถานท่ีตั้ง เป็นข้อมูลที่อยู่
ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
อาจจะอ้างอิงข้อมูลจากในรายงานดังกล่าว  

2.3 มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ - แบบแปลนหรือภาพถ่ายของสถานประกอบกิจการที่
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
เผามูลฝอยท่ัวไปในเตาเผา เพื่อจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ 
ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
จากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 

แสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบ พ้ืนท่ีส าหรับปลูก
ต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน ให้ชัดเจน 

3. การออกแบบระบบรับ เก็บ พักรวมมูลฝอยทั่วไป 

3.1 กรณีที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปเป็นอาคารหรือห้องแยก 
(1) อาคารหรือห้องแยกมีการปูองกันน้ าฝน 
(2) มีพื้นและผนังเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า 
(3) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้ 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งของสถานท่ีพักรวมฯ 

- แบบแปลนการก่อสร้างที่พักรวมมลูฝอยท่ัวไปกรณีเป็น
อาคารหรือห้องแยก รวมถึงภาพถ่ายท่ีแสดงให้เห็นการ
ด าเนินงานในแต่ละข้อ 

3.2 กรณีที่พักรวมมลูฝอยท่ัวไปเป็นภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปที่มีขนาดใหญอมีปริมาตรต้ังแตอ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  

(1) ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป มีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม  
(2) ภาชนะรองรับ มีลักษณะสะดวกต่อการขนถ่าย 
(3) มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอย 
(4) สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(5) ก าหนดให้ท าความสะอาด อย่างน้อยสัปดาหล์ะ                  

1 ครั้ง 

- เอกสารแสดงคณุลักษณะ ปรมิาตร ปริมาณการเก็บพัก
มูลฝอย ของภาชนะรองรับมลูฝอยทั่วไปท่ีมีขนาดใหญ่ 
รวมถึงภาพถ่าย 

 

3.3 ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปตั้งอยู่ในสถานท่ีที่สะดวกต่อการ
เก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทัว่ไป 

- แสดงมาตรการหรือภาพถ่ายบริเวณที่พักรวมมลูฝอย
ทั่วไป 

3.4 ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปตั้งอยู่หา่งจากแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่ายและระยะหา่งจาก
แหล่งน้ า 

 
3.5 มีมาตรการคัดแยกมูลฝอยชนิดอื่นๆ เพื่อปูองกันไม่ให้
น ามาเผารวมกับมูลฝอยท่ัวไป  

- แสดงมาตรการคัดแยกมูลฝอยชนิดอื่นๆ ก่อนน าเข้า
ระบบเตาเผา เพื่อปูองกันไม่ให้น ามาเผาร่วมกับมลูฝอย
ทั่วไป 

3.6 มีมาตรการบันทึกปริมาณมลูฝอยท่ัวไปรายวันท่ีน าเข้าไป
ก าจัด 

- แสดงการเตรยีมการหรือเอกสารส าหรับบันทึกปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปรายวันท่ีน าเข้าไปก าจัด 

4. ระบบเตาเผาและการควบคุมการเผาไหม้  

4.1 เตาเผา ใช้ส าหรับการเผามูลฝอยท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติ
ของเตาเผาเท่านั้น โดยเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
850 องศาเซลเซียส 

- แสดงมาตรการและการเตรียมเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ
เตาเผา 

4.2 มีเจ้าหน้าที่และระบบควบคุมสภาวะห้องเผาไหม้  - แสดงมาตรการและการเตรียมเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบ
เตาเผา 

5. ระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ีปลออยออกจากปลอองเตาเผา 
5.1 มีระบบควบคุมคณุภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง
เตาเผามลูฝอยท่ัวไป 

- ภาพถ่ายระบบควบคุมคณุภาพอากาศหรือแบบแปลน
ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ 

6. การจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย 

6.1 มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- แสดงมาตรการและการเตรียมเจ้าหน้าท่ีดูแลการจัดการ
เถ้าหนักและเถ้าลอย  
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
6.2 มีระบบในการน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  

- กรณสี่งเถ้าไปก าจัดให้ แสดงช่ือและที่อยู่บริษัทที่รับ
ก าจัด  

6.3 มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
6.4 มีระบบในการน าเถ้าลอยไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้
วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)  

7. การจัดการน้ าเสีย และการระบายสูอแหลองน้ าสาธารณะ 

7.1 มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้มาตรฐานตามกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้อง 

- แสดงมาตรการหรือภาพถ่ายระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

8. ระบบระบายน้ าฝนและป้องกนัน้ าทอวม 

8.1 มีระบบระบายน้ าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมน้ า
เสียหรือน้ าชะมูลฝอย  

- แสดงมาตรการหรือภาพถ่ายระบบระบายน้ าฝนหรือ
การออกแบบสถานท่ี 

8.2 มีมาตรการดูแลไม่ให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบ
กิจการ 

แสดงมาตรการ 

9. สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ  

9.1 โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน มี
การด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย 

9.2 มีน้ าดื่มที่ได้คณุภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

- แสดงมาตรการจัดหาน้ าดื่ม บอกแหล่งที่มาของน้ าดื่ม
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน  

9.3 น้ าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน้ าที่สะอาด 
ปราศจากการปนเปื้อน และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้
ในแต่ละวัน โดยมีระบบน้ าส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

- แหล่งที่มาของน้ าท่ีใช้ในการประกอบกิจการและระบบ
น้ าส ารอง 

9.4 มีห้องน้ า/ห้องส้วม อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ ที่เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ ตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสม 

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย  

9.5 มีภาชนะรองรับมลูฝอยท่ีเกดิขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการอย่างเพียงพอ และมฝีาปดิมิดชิด  

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย 

9.6 มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย 

9.7 มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
9.8 มีความเข้มของแสงสว่างในแต่ละแผนก เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- แสดงมาตรการหรือภาพถ่าย หรือผลการตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่าง  

10. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

10.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร 
(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือข้อก าหนด

ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับได ้
(2) จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และ

ปลอดภัย 

- แสดงมาตรการหรือ แสดงภาพถ่าย หรือเอกสารที่แสดง
ให้เห็นว่ามีมาตรการในการด าเนินงาน 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(3) ติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟูา และระบบ

ปูองกันอันตรายจากไฟฟูารั่ว 
(4) มีก าหนดการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรฯ อย่างสม่ าเสมอ 

10.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 
 

- แสดงมาตรการหรือ แสดงภาพถ่าย หรือข้อมูลการ
เตรียมการที่แสดงได้ว่ามีแผนหรือจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
รับการอบรม 

10.3 การปูองกันและระงับอัคคีภยั 
(1) มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อม

แผนผังแสดงโดยต้องมีปูายแสดงให้เห็นเด่นชัด สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

(2) มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 
(3) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
(4) มีแผนการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
(5) มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- มีข้อมูลแสดงการมีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ เช่น จัดหาหน่วยงานฝึกอบรม หรือ
แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 

10.4 การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(1) มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล 
(2) มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจ าปีและการ

อบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยฯ 

- แสดงมาตรการหรือ หรือแผนแสดงการประสานงานกับ
สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสขุภาพพนักงาน 

- มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานเพื่ออบรมให้ความรู้
พนักงาน 

11. ความรับผิดชอบตออสังคม 

11.1 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังระบบการบันทึก
ข้อมูลและวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 

- ระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อติชมของกิจการ 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ 

- มีระบบบันทึกข้อมลูการร้องเรียน 
11.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) - แผนการท ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบ

ต่อสังคม (ถ้ามี) 
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ตัวอยอางและแนวทางการกรอกข้อมูลแบบรายการตรวจสอบฯ  
ส าหรับกิจการการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีการฝังกลบอยอางถกูหลักสุขาภิบาล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการฝังกลบอยอางถูกหลักสุขาภิบาล 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 
1) ช่ือสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุ ช่ือสถานประกอบกิจการ 
2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ - กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ระบุ ช่ือ-สกุล เจ้าของกิจการ  

- กรณีเป็นนติิบุคคล ระบุชื่อกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว ้
3) ปีท่ีเริ่มด าเนินการ - ระบุปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินกิจการ 
4) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ - ระบุท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 
5) ขนาดพื้นท่ีสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุขนาดพื้นท่ีของสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็น 

1. ระบุพื้นท่ีทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ (ไร่) 
2. ระบุพื้นท่ีประกอบกิจการเฉพาะพื้นท่ีที่มีกิจกรรม (ตารางเมตร) 

6) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ ให้ระบุเวลาท างานปกติของแต่ละแผนก สามารถเพิ่มแผนกได้  
7) จ านวนผู้ปฏิบัติงาน - ระบุจ านวนรวมของผู้ปฏิบตัิงาน 

- จ านวนผู้ปฏิบตัิงานประจ าในแต่ละแผนก แยกเพศหญิง/ชาย  
8) ปริมาณและประเภทมูลฝอยท่ัวไป 
การคาดการณ์ปริมาณมลูฝอยในอนาคต 
ประเภทและปริมาณของมูลฝอยท่ัวไปต่อวัน 

- ให้ระบุปรมิาณและประเภทมลูฝอยทั่วไปตามทีไ่ด้ออกแบบและ
คาดการณ์ไว้ ดังนี ้
1. (9.1) ประเภทและปริมาณมลูฝอยสูงสุดทีร่องรับไดต้่อวัน 
2. (9.2) การคาดการณ์ปริมาณมลูฝอยในอนาคต 

(9) การออกแบบบ่อฝังกลบมูลฝอยทั่วไป    -   แสดงแบบแปลนการออกแบบ 
(10) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ประกอบกิจการ (นอกจากตัวเตาเผา) 

ให้บันทึกในแบบบัญชีรายการชนดิของเครื่องจักร ขนาด/ก าลัง/แรงม้า และ
จ านวน จัดท าเป็นเอกสารแนบ  

(11) ชนิดของวัตถุดิบหรือสารเคมทีี่ใช้และปริมาณ
การจัดเก็บ 

- ให้จัดท าบัญชีรายการวัตถดุิบที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ จดัท าเปน็
เอกสารแนบ  

- ให้จัดท าบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ จดัท าเปน็
เอกสารแนบ 

(12) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง 
อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานท่ีก าจัด                 
มูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการเผาในเตาเผาในรัศมี                    
1กิโลเมตร 

แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ สามารถใช้แผนที่ Google Map, Google 
Earth หรือแผนท่ีอื่นใด ท่ีสามารถแสดงที่ตั้ง อาณาเขต โดยรอบในรศัมี               
1 กิโลเมตร โดยจะต้องระบสุถานที่ส าคัญ ต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนี ้

1. ที่ตั้งสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการเผาในเตาเผา 
2. ศาสนสถาน  
3. โรงพยาบาล  
4. สถานศึกษา  
5. สถานเลี้ยงเด็ก  
6. สถานดูแลผูสู้งอายุหรือผู้ปุวยพกัฟื้นหรือผู้พกิาร 
7. สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

(13) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบ
กิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 

แนบแผนผังกระบวนการผลติของโรงงาน ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้   
- กระบวนการผลิต ตั้งแตก่ารรับมูลฝอย คัดแยก รวบรวมมูลฝอย 

กระบวนการเผาในเตาเผา การจัดการน้ าชะมูลฝอย มลพิษอากาศ                
การจัดการขี้เถา้และของเสียที่เกิดขึน้   
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สอวนที่ 2 รายการตรวจสอบสถานประกอบกจิการ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการฝังกลบอยอางถูกหลักสขุาภิบาล 
สถานประกอบกิจการได้ด าเนินการแล้ว ให้  ใน ช่อง “ใช่”  กรณยีังไม่ได้ด าเนินการหรือไมเ่กี่ยวข้องให้  ใน ช่อง “ไม”่                
(ข้อมูลรายการตรวจสอบในตารางเป็นการย่อความมา สามารถดูรายการตรวจสอบฉบับสมบูรณไ์ด้ในภาคผนวกที่ 4)   
 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการฝังกลบอยอางถูกหลกัสขุาภิบาล 

มีเจ้าหน้าที่ควบคมุก ากับการจัดการมูลฝอยท่ัวไป อย่างน้อย 2 คน 
โดยมีคณุสมบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
คุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการ   มลูฝอยท่ัวไป 
พ.ศ. 2560 

แนบทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมก ากับสถานท่ีก าจดั
มูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบ พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี ้

- คุณวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ี  
- ช่ือการอบรมและวันเดือนปีท่ีมีการอบรมตาม

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
กรณียังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้บันทึกเหตุผลประกอบ
พร้อมแผนที่จะด าเนินการ 

สถานที่ต้ังและลักษณะ 

สถานที่ต้ังต้องไมออยูอในพื้นที่ ดังตออไปนี้ 
(1) พื้นที่ชุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ตามมตคิณะรัฐมนตร ี
(2) เขตอนุรักษ ์
(3) พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดบันานาชาติและระดับชาต ิ
(4) แหล่งธรรมชาติอันควรอนรุักษ์ 
(5) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่และน้ าปาุไหลหลากตามที่              

กรมทรัพยากรธรณีประกาศก าหนด 
(6) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(7) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(8) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร 
(9) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ าและพื้นที่ท่ีมี

โอกาสถูกน้ ากัดเซาะ 
(10) พื้นที่ทีม่ีรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่                  

กรมทรัพยากรธรณีประกาศก าหนด รวมทั้งมีโพรงหิน 
และพื้นที่ท่ีมีสภาพไม่มั่นคง 

 

- ภาพถ่าย 
- พื้นที่ตั้งต้องไม่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

สถานที่ต้ังต้องหอางจากพ้ืนที่ สถานที่ หรือเขตดังตออไปนี้ 
(1) อยู่หา่งจากแนวขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า  

5,000 เมตร 
(2) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร จาก 

(2.1) แนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 
(2.2) พื้นที่ชุ่มน้ าช้ันท่ี 1 
(2.3) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
(2.4) เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาตอิันควรอนุรักษ์ 
(2.5) เขตชุมชน เว้นแต่ในระยะทีชุ่มชนให้ความยินยอม 

(3) อยู่ห่างจากบ่อน้ าดื่มของประชาชน หรือโรงผลิตน้ าประปา 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร 

- ภาพถ่าย 
- พื้นที่ตั้งต้องห่างจากพื้นที่ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
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ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(4) อยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ 

ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ  
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

(5) ไม่เป็นพ้ืนท่ีทีน่้ าท่วมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดน้ าท่วมซ้ า
ในช่วงระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา เว้นแต่จะมรีะบบหรือ
มาตรการปูองกันไม่ใหเ้กิดการพดัพามูลฝอยออกไป
ภายนอกพ้ืนท่ีฝังกลบ 

สถานที่ต้ังต้องมีลักษณะ ดังตออไปนี ้
(1) มีลักษณะเป็นพ้ืนดินต่อเนื่องผนืเดียวและมีขนาดเพียงพอ

ต่อปริมาณมลูฝอยท่ีท าการศึกษา 
(2) สามารถออกแบบความลึกของก้นบ่อสูงกว่าระดับน้ าใต้ดิน

ไม่ต่ ากว่า 1 เมตร แตห่ากต่ ากว่า 1 เมตร ได้จัดใหม้ีมาตรการ
ปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินตามหลักสุขาภิบาล 

(3) เป็นพื้นทีท่ี่ช้ันดินหรือช้ันหินตามธรรมชาติมีความมั่นคง
แข็งแรงเพียงพอที่สามารถรองรับน้ าหนักและปริมาณมลูฝอย 
ได้ตามหลักวิศวกรรม 

- ภาพถ่าย 
- ความเหมาะสมของพื้นที่และสถานท่ีตั้ง เป็น

ข้อมูลที่อยู่ในรายงานการศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ อาจจะอ้างอิงข้อมูลจากใน
รายงานดังกล่าว 

ระบบฝังกลบและการคัดแยกมูลฝอย 

มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสรา้ง
ระบบก าจดัมูลฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการฝังกลบอยา่ง 
ถูกหลักสุขาภิบาล 

- ระบุช่ือรายงานการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูล
ฝอยท่ัวไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล และมีเล่มรายงานประกอบเป็น
หลักฐาน 

มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบ              
มูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และ 
รางระบายน้ าผิวดินเพื่อปูองกันปัญหาด้านทัศนียภาพ 
จากการฝังกลบและกลิ่นรบกวน 

- แบบแปลนหรือภาพถ่ายของสถานประกอบ
กิจการที่แสดงให้เห็นพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบ 
พื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ า
ผิวดิน ให้ชัดเจน 

มีมาตรการในการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน ามูลฝอย
ทั่วไปไปฝังกลบ โดยปิดทับหน้าบอ่ฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย  
60 เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสม 

- ภาพถ่าย 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการจัดการ 

การน ามลูฝอยไปฝังกลบ 
มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมลูฝอย โดยมี
การอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

- ภาพถ่าย 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ

ด าเนินงาน 
มีการตรวจสอบคณุภาพของระบบก่อนการใช้งานพร้อมทั้งแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพระบบเป็นระยะ 

- ภาพถ่าย 
- มีเอกสารประกอบการตรวจสอบคณุภาพ 
- มีเลม่รายงานแบบแผนการตรวจสอบระบบโดย

ระบุ วันเดือนปีท่ีมีการตรวจสอบ 
มีแผนปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบมูลฝอยเตม็ - แสดงมาตรการ 
มีการตดิตั้งบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน จ านวน
อย่างน้อย 3 บ่อ ประกอบด้วย บ่ออ้างอิง 1 บ่อ และบ่อติดตาม
ตรวจสอบ 2 บ่อ ท้ัง 3 บ่ออยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการไหลของน้ า
ใต้ดิน และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะ

- ภาพถ่าย 
- แสดงแผนที่ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 
- มีเอกสารเลม่รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ า  

ใต้ดินประกอบเป็นหลักฐานในการด าเนินงานโดย
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ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
และเงื่อนไขการปูองกนัการปนเปือ้นของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย 
และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใตด้ินจากสถานท่ีฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

ระบุวันเดือนป ี
 

มีแผนการตรวจสอบคณุภาพน้ าใตด้ินบริเวณพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย 
โดยก าหนดการเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะห์น้ าจาก บ่อติดตาม
ตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 

- แสดงแผนการตรวจสอบคณุภาพน้ าใต้ดินบริเวณ
พื้นที่ฝังกลบ 

- แสดงภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ าก่อนหลังท่ี
น ามาวิเคราะห์และตรวจสอบโดยระบุช่วงเวลาวัน
เดือนปีท่ีมีการเก็บตัวอย่างน้ า 

- แสดงเอกสารประกอบ เช่น มีกราฟโดยมีการ
เปรียบเทยีบตัวอย่างน้ าในแตล่ะชว่งปีท่ีมีการเก็บ
ตัวอย่าง 

มีมาตรการคดัแยกของเสียทีเ่ป็นผลิตภณัฑเ์สื่อมคณุภาพ และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

- แสดงมาตรการในการคัดแยก มูลฝอยแตล่ะ
ประเภทออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

มีระบบการคัดแยกมูลฝอยชนิดอืน่ๆ เช่น สิ่งของไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ หรือมลูฝอยเป็นพิษ
เพื่อปูองกันไม่ให้น ามาฝังกลบร่วมกับมูลฝอยทั่วไป  

- แสดงมาตรการในการคัดแยก มูลฝอยแตล่ะ
ประเภทออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

มีมาตรการบันทึกปรมิาณมูลฝอยรายวันท่ีน าเข้าไปก าจดั - แสดงเอกสารประกอบการบันทึกปริมาณมูลฝอย
ที่น าเข้ามาก าจัดเป็นรายวัน โดยแยกแต่ละ
ประเภทๆ 

มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค กลิ่น เสียง  
ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- แสดงเอกสารมาตรการในการปูองกันเหตุร าคาญ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

- ระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนท่ี
ได้รับความเดือนร้อนในละแวกใกล้เคียง เช่น 
เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ  

- มีระบบบันทึกข้อมลูการร้องเรียน 
การจัดการน้ าเสีย และการระบายสูอแหลองน้ าสาธารณะ 
มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ า
เสียที่สามารถปอูงกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน 

- แสดงมาตรการในการจัดการบ าบดัน้ าเสยีของ
สถานประกอบการ 

มีระบบสูบน้ าชะมลูฝอยเพื่อการบ าบัดและล้างสิ่งอุดตันให้เพียงพอ
กับปริมาณมลูฝอยท่ีเกดิขึ้น โดยออกแบบและก่อสร้างให้แข็งแรง
และสามารถรองรับแรงกระท าจากกระบวนการฝังกลบ 

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย 

ออกแบบระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและเง่ือนไขการปูองกันการปนเปื้อนของ
น้ าใต้ดินจากน้ าชะมลูฝอยและการรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ
น้ าใต้ดินจากสถานท่ีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

- ภาพถ่าย 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ

ด าเนินงาน 

มีแผนการติดตามตรวจสอบการท างานและบ ารุงรักษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งแผนการตรวจสอบการอดุตันของท่อ
รวบรวมน้ าชะมูลฝอย 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
มีมาตรการในการตรวจสอบคณุภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่พื้นที่
สาธารณะ โดยต้องผา่นเกณฑ์คุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

ระบบระบายน้ าฝนและป้องกนัน้ าทอวม 

มีระบบระบายน้ าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมน้ าเสยีหรือน้ า
ชะมูลฝอย  

- แสดงมาตรการหรือแสดงภาพถ่าย 

มีมาตรการดูแลไม่ให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ - เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

การควบคุมมลพิษอากาศท่ีระบายออกจากหลมุฝังกลบ 
มีระบบรวบรวมและระบายกา๊ซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบ
เผาท าลายก๊าซหรือมีระบบน าก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

มีระบบตรวจสอบและควบคุมก๊าซจากหลุมฝังกลบ เพื่อปูองกันการ
เกิดไฟไหม้และกลิ่นรบกวน 

- แสดงมาตรการทีม่ีการตรวจสอบและควบคุมกา๊ซ
จากหลุมฝังกลบ 

สุขลกัษณะสถานประกอบกจิการ 
โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ใหบ้ริการแกผู่้ปฏิบัติงาน มีการ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีน้ าดื่มทีไ่ด้คณุภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มส าหรับผู้ปฏิบตัิงานอย่าง
เพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

น้ าท่ีใช้ในสถานประกอบกิจการตอ้งเป็นน้ าท่ีสะอาด ปราศจากการ
ปนเปื้อน และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้ในแต่ละวัน โดยมี
ระบบน้ าส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉนิ 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีห้องน้ า/ห้องส้วม อ่างล้างมือ พรอ้มสบู่ ที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ ตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสม 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีภาชนะรองรับมูลฝอยจากท่ีเพียงพอ และมีฝาปดิมิดชิด - แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคที่เหมาะสมถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีการระบายอากาศในส านักงานท่ีเหมาะสม - แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

มีความเข้มของแสงสว่างในแต่ละแผนก เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
มีแผนในการจดัการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างานแก่ผู้ปฏิบัตงิาน 

- แสดงแผนการอบรมให้ความรูด้้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานแก่ผูป้ฏิบัติงานจากผู้
ที่มีความรู้และเช่ียวชาญ 

จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
มีแผนการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบตัิงานแรกรับเข้าท างาน และแผนการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ท้องถิ่นก าหนด 

- มีประสานงานกับสถานพยาบาลทีใ่ห้บริการตรวจ
สุขภาพพนักงาน 

มีมาตรการในการด าเนินการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- มีข้อมูลแสดงการมีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น จัดหาหน่วยงาน
ฝึกอบรม หรือแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจ าป ี

จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พรอ้มใช้งานตลอดเวลารวมถึง 
มีระบบส่งต่อผู้ปุวยกรณีเกิดเหตุฉกุเฉินได้ทันท่วงที 

- มีแผนท่ีแสดงระบบส่งต่อผู้ปุวยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ความปลอดภัยของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ 
มาตรฐานงานโครงสร้าง งานถนน งานไฟฟูา งานประปางาน
เครื่องกล การปูองกันอัคคีภยั เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ
ข้อก าหนดของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับได ้

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

- จัดหาหน่วยงานฝึกอบรม หรือแผนการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟเป็นประจ า 

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณร์วมถึงสวิตซ์และสายไฟต้อง
จัดเก็บอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เป็นสดัส่วน และปลอดภยั 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟูาที่เปลือกนอกเป็นโลหะต้องติดตั้ง
สายดินตามมาตรฐานการไฟฟูาและระบบปูองกันอันตรายจากไฟฟูารั่ว 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

ก าหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย และก าหนดการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบไฟฟูา ภายในสถาน
ประกอบการอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

ความรับผิดชอบตออสังคม 

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลและ
วิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

- ระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อติชมของ
กิจการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

- มีระบบบันทึกข้อมลูการร้องเรียน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) - แผนการท ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
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ตัวอยอาง และแนวทางการกรอกรายละเอียด 

แบบรายการตรวจสอบฯ ส าหรับกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 

(1) ช่ือสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุ ช่ือสถานประกอบกิจการ  
(2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ - กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ระบุ ช่ือ-สกุล เจ้าของกิจการ  

- กรณีเป็นนติิบุคคล ระบุชื่อกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว ้
(3) ปีท่ีเริ่มด าเนินการ - ระบุปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินกิจการ 
(4) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ - ระบุท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 
(5) ขนาดพื้นท่ีสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุขนาดพื้นท่ีของสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็น 

1. ระบุพื้นท่ีทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ (ไร่) 
2. ระบุพื้นท่ีประกอบกิจการเฉพาะพื้นท่ีที่มีกิจกรรม (ตาราง

เมตร) 
(6) จ านวนผู้ปฏิบัติงาน - ระบุจ านวนรวมของผู้ปฏิบตัิงาน 

- จ านวนผู้ปฏิบตัิงานประจ าในแต่ละแผนก แยกหญิง/ชาย ตาม
แบบฟอร์ม 

(7) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุเวลาท างานปกติของแต่ละแผนก สามารถเพิ่มแผนกได้ 
กรณีมหีลายแผนกหรือมีการท างานล่วงเวลาให้ (OT) ต่อท้าย
แผนกนั้นๆด้วย 

(8) ปริมาณมลูฝอยติดเชื้อสูงสุดที่เตาเผารองรับได้ -   ระบุปริมาณมลูฝอยติดเชื้อสูงสดุที่รองรับได้ หน่วยเป็นกิโลกรมัตอ่
วัน 

(9) ปริมาณมลูฝอยติดเชื้อที่รับก าจัดในปัจจุบัน - ระบุปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีรับก าจัดในปัจจุบัน หน่วยเป็น
กิโลกรมัต่อวัน 

(10) สถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อสามารถรองรับ            
มูลฝอยสูงสดุ 

-    ระบุความสามารถของสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อในการรองรับ               
มูลฝอยติดเชื้อสูงสุดต่อวัน หน่วยเป็นกิโลกรมั 

(11) ข้อมูลระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ข้อมูลอย่างน้อยที่ต้องมีประกอบไปด้วย 
1. จ านวนเตาเผาทั้งหมด 
2. รายละเอียดเตาเผา ต้องมีหรือระบุข้อมูล ดังนี้ 

- ชนิดเตาเผา 
- ช่ือรุ่น 
- บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ 
- เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผา 
- ความสามารถในการรองรับมลูฝอยสูงสุดต่อวัน 
- อัตราการเผา หน่วยเป็นกิโลกรัมตอ่วัน 
- อุณหภูมิของห้องเผา 
- ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

(12) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ (นอกจากเตาเผา) - ให้บันทึกในแบบบัญชีรายการชนดิของเครื่องจักร ขนาด/ก าลัง/



69 
 

 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
แรงม้า และจ านวน จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

(13) ชนิดเช้ือเพลิง และสารเคมีทีใ่ช้ในกระบวนการ
เผา และปรมิาณการจัดเก็บ 

- ให้บันทึกในแบบบัญชีรายการเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการ และ
ปริมาณการจดัเก็บ จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

(14) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง 
อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานท่ีก าจัดมลู
ฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผาในเตาเผาในรัศมี               
1 กิโลเมตร 

- แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ สามารถใช้แผนที่ Google Map, 
Google Earth หรือแผนท่ีอื่นใด ที่สามารถแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต 
และการใช้ที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจะต้องระบุ
สถานท่ีส าคญัต่างๆ (ถ้ามี) ดังนี ้
1. ท่ีตั้งสถานท่ีก าจัดมลูฝอยติดเชือ้โดยวิธีการเผาในเตาเผา 
2. ศาสนสถาน  
3. โรงพยาบาล  
4. สถานศึกษา  
5. สถานเลี้ยงเด็ก  
6. สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ 
7. สถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

- กรณไีด้แนบแผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต 
และการใช้ที่ดินโดยรอบทีม่ีรายละเอียดตามข้างต้น ให้  ใน 
 

(15) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบ
กิจการ พร้อมชี้แจงรายละเอียด 

แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต ต้องมีข้อมลูอย่างน้อย ดงันี้
การรับมลูฝอย คัดแยก รวบรวมมลูฝอย กระบวนการเผาในเตาเผา การ
จัดการน้ าชะมูลฝอย มลพิศอากาศ การจัดการขี้เถ้าและของเสียที่
เกิดขึ้น   

 
 
สอวนที่ 2 รายการตรวจสอบสถานประกอบกจิการ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

• สถานประกอบกิจการได้ด าเนินการแล้ว ให้  ใน ช่อง “ใช่”  
• กรณียังไม่ได้ด าเนินการหรือไมเ่กี่ยวข้องให้  ใน ช่อง “ไม่” 
(ข้อมูลรายการตรวจสอบในตารางเป็นการย่อความมา สามารถดูรายการตรวจสอบฉบับสมบูรณไ์ด้ในภาคผนวกที่ 4)   
 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
1. เจ้าหน้าที่รับผิดขอบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
1.1 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ ดูแลระบบการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ พร้อมระบุข้อมลู
ต่อไปนี ้

- คุณวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ี 
- กรณียังไม่ได้ด าเนินการ ให้บันทึกเหตุผล

ประกอบพร้อมแผนท่ีจะด าเนินการ 

1.2 ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ได้รับการอบรม
หลักสูตรการปูองกัน และระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ ดูแลระบบการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ ระบุช่ือการอบรม
และวันเดือนปีท่ีมีการอบรมหลักสตูรการปูองกัน และ
ระงับการแพรเ่ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
ติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

2. สถานที่ต้ังและลกัษณะ 
2.1 สถานที่ตั้งเหมาะสม มีพื้นที่และขนาดที่ดินเพียงพอต่อการ
ประกอบกิจการและการขยายตัวในอนาคต 

ความเหมาะสมของพื้นที่และสถานท่ีตั้ง เป็นข้อมูลที่
อยู่ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ฯ อาจจะอ้างอิงข้อมูลจากในรายงานดังกล่าว 

2.2 มีพื้นที่แนวกันชนภายในอาณาเขตของสถานที่ตั้ง โดยพิจารณา
ปลูกต้นไม้ริมรั้ วตามความเหมาะสม เพื่อปูองกันปัญหาด้าน
ทัศนียภาพ เสียงดัง กลิ่นรบกวน เป็นต้น 

แบบแปลนหรือภาพถ่ายของสถานประกอบกิจการที่
แสดงให้เห็นพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบ พ้ืนท่ีส าหรับ
ปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน ให้ชัดเจน 

3. ระบบรับและพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
3.1 ที่พักรวมมูลฝอยเป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่น
และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก าจัด 

 

แบบแปลนการก่อสร้างที่พักรวมมลูฝอยท่ัวไปกรณี
เป็นอาคารหรือห้องแยก รวมถึงภาพถ่ายที่แสดงให้
เห็นการด าเนินงานในแต่ละข้อ 

3.2 ที่พักรวมมูลฝอยมีพื้นและผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย - แสดงภาพถ่ายบรเิวณที่พักรวมมลูฝอย 
3.3 ที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดเพียงพอส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้
อย่างน้อย 2 วัน (ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่
อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียล) 

-  แสดงภาพถ่ายบริเวณที่พักรวมมลูฝอย และ
เอกสารแสดงปรมิาณการเก็บพักมลูฝอย 

3.4 จัดให้มีการปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไปภายในที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

3.5 จัดให้มีการปูองกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถท่ีจะเข้าไปได้ - แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

3.6 จัดให้มีรางหรือท่อระบายน้ าเสีย เช่ือมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย - แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

3.7 มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า                  
“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

3.8 รถเข็นหรือรถท่ีใช้เคลื่อนมูลฝอยติดเชื้อไปยังเตาเผาต้องมีพื้นและ
ผนัง ทึบ ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่ายด้วยน้ า และมีฝาปิดมิดชิด
ปูองกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ และมีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น” 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

3.9 มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเช้ือที่
แน่นอน 

-  เอกสารแสดงตารางก าหนดเวลาและเส้นทางการ
เคลื่อนย้าย 

3.10 มีบริเวณที่จัดไว้เฉพาะส าหรับล้างรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ และน้ า
เสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบ าบัด          
น้ าเสีย 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

4. ระบบเตาเผาและการควบคุมการเผาไหม้  
4.1 ก าหนดให้มีการเผามูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด แต่ต้องไม่ เกิน 30 วัน นับจากวั นที่ขนมาจาก
แหล่งก าเนิด 

แสดงมาตรการการก าหนดให้มีการเผามูลฝอยตดิเช้ือ
ภายในระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
4.2 เตาเผามีการออกแบบให้มีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือ โดยเผาที่
อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส 

ภาพถ่ายระบบควบคุมคณุภาพอากาศหรือแบบแปลน
ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ 
 

4.3 เตาเผามีการออกแบบให้มีห้องเผาควัน โดยเผาควันด้วยอุณหภูมิ
ไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส 

ภาพถ่ายระบบควบคุมคณุภาพอากาศหรือแบบแปลน
ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ 

4.4 ก าหนดให้มีบันทึกการควบคุมการเผาไหม้ เช่น การควบคุม
อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณอากาศ เป็นต้น 

เอกสารแสดงการบันทึกการควบคมุการเผาไหม ้ที่ระบุ
ข้อมูล เช่น อุณหภมูิแตล่ะห้องเผา ความดันอากาศ 
ปริมาณอากาศ เป็นต้น 

5. ระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ีปลออยออกจากปลอองเตาเผา 
5.1 มีระบบบ าบัดมลพิษอากาศที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ภาพถ่ายระบบควบคุมคณุภาพอากาศท่ีปล่อยออกจาก
ปล่องเตาเผามลูฝอยท่ัวไป ซึ่งไดร้บัการออกแบบตาม
มาตรฐานทีเ่ป็นที่ยอมรับ 

5.2 ก าหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอ่งจากเตาเผาให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อ 

แสดงมาตรการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อง
จากเตาเผา 

6. การจัดการเถ้าที่เหลือหลังจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ 
6.1 เถ้าที่เหลือจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ น าไปก าจัดด้วยวิธีก าจัดมูล
ฝอยท่ัวไป เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- แสดงมาตรการและการเตรียมเจ้าหน้าท่ีดูแล
การจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย  

- ภาพถ่ายพ้ืนท่ีเก็บเถ้าหนักหรือเถ้าลอย  
- กรณสี่งเถ้าไปก าจัดให้ แสดงช่ือและที่อยู่บริษัท

ที่รับก าจัด 
7. การจัดการน้ าเสีย และการระบายสูอแหลองน้ าสาธารณะ 
7.1 จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพ - ภาพถ่ายระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
7.2 จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัด             
น้ าเสีย 

- ภาพถ่ายระบบรวบรวมน้ าชะมลูฝอย 

7.3 มีแผนการติดตามตรวจสอบการท างานและบ ารุงรักษา รวมทั้ง
แผนการตรวจสอบการอุดตันของท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอย 

- เอกสารที่แสดงแผนหรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบการท างาน 

8. ระบบระบายน้ าฝนและป้องกนัน้ าทอวม 
8.1 มีระบบระบายน้ าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมน้ าเสียหรือ
น้ าชะมูลฝอย  

-   แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ   
  แสดงภาพถ่าย 

8.2 มีมาตรการดูแลไม่ให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ - แสดงมาตรการ 
9. สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ  
9.1 โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ 
     แสดงภาพถ่าย 

9.2 มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน 

- แหล่งที่มาของน้ าดื่มส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
- ภายถ่ายสถานท่ีตั้งของแหล่งน้ าดืม่ 

9.3 น้ าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน้ าที่สะอาด ปราศจาก
การปนเปื้อน และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้ในแต่ละวัน โดยมี

- ข้อมูลแหล่งที่มาของน้ าท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการและระบบน้ าส ารอง 



72 
 

 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
ระบบน้ าส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
9.4 มีห้องน้ า/ห้องส้วม อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ ที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ ตั้งอยู่ในท่ีเหมาะสม 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ 
     แสดงภาพถ่าย 

9.5 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ
อย่างเพียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด  

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

9.6 มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคที่เหมาะสมถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

9.7 จัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การระบายอากาศ แสงสว่าง 
เสียง ความร้อน ท่ีเหมาะสม 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือแสดง
ภาพถ่าย 

10. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
10.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร 

(1) มาตรฐานงานโครงสร้าง งานถนน งานไฟฟูา งานประปา 
งานเครื่องกล การปูองกันอัคคีภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได้ 

(2) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ 
ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และปลอดภัย 

(3) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟูา ที่เปลือกนอกเป็นโลหะ 
จะต้องติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟูา และระบบปูองกัน
อันตรายจากไฟฟูารั่ว 

(4) มีก าหนดการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ระบบไฟฟูา ภายในสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

10.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 
(2) จัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ 

- ข้อมูลการเตรยีมการที่แสดงได้ว่ามีแผนหรือจะ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 

10.3 การจัดสวัสดิการและการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
(1) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อดูแลผู้ประสบ

อุบัติเหตุหรือเจ็บปุวย รวมถึงมีระบบส่งต่อผู้ปุวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ได้ทันท่วงท ี

(2) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง 

 

- มีประสานงานกับสถานพยาบาลทีใ่ห้บริการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน 

- มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานเพื่อ
อบรมให้ความรู้พนักงาน 

11. ความรับผิดชอบตออสังคม 

11.1 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลและ
วิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

- ระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อติชมของ
กิจการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

- มีระบบบันทึกข้อมลูการร้องเรียน 
11.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) - แผนการท ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
รับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
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ตัวอยอางและแนวทางการกรอกรายละเอียด 
แบบรายการตรวจสอบฯ ส าหรับกิจการในข้อ 3 แหองประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายตออสุขภาพ พ.ศ. 2558 
 

สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
สอวนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 
1) ช่ือสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุ ช่ือสถานประกอบกิจการ  
2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ - กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ระบุ ช่ือ-สกุล เจ้าของกิจการ  

- กรณีเป็นนติิบุคคล ระบุชื่อกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว ้
3) วัน เดือน ปี ที่เริ่มด าเนินการ - ระบุปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินกิจการ 
4) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ - ระบุท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 
5) ลักษณะการประกอบกิจการและผลติภณัฑ ์ - ระบุรายละเอียดการประกอบกิจการ 
6) ขนาดพื้นท่ีสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุขนาดพื้นท่ีของสถานประกอบกิจการ แบ่งเป็น 

1. ระบุพื้นท่ีทั้งหมดของสถานประกอบกิจการ (ไร่) 
2. ระบุพื้นท่ีประกอบกิจการเฉพาะพื้นท่ีที่มีกิจกรรม (ตาราง

เมตร) 
7) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ - ให้ระบุเวลาท างานปกติของแต่ละแผนก สามารถเพิ่มแผนกได้ 

กรณีมหีลายแผนกหรือมีการท างานล่วงเวลาให้ (OT) ต่อท้าย
แผนกนั้นๆด้วย 

8) จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า - ระบุจ านวนรวมของผู้ปฏิบตัิงาน 
- จ านวนผู้ปฏิบตัิงานประจ าในแต่ละแผนก แยกเพศหญิง/ชาย 

ตามแบบฟอร์ม 
9) ชนิดของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต และปริมาณการจดัเก็บ 

- ให้จัดท าบัญชีรายการวัตถดุิบที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

- ให้จัดท าบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

10) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ให้จัดท าบัญชีรายการชนิดของเครือ่งจักร ขนาด/ก าลัง/แรงม้า 
และจ านวนเครื่องจักร จดัท าเป็นเอกสารแนบ  

(11) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง 
อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบ
กิจการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

- แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต และการใช้
ที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร จะต้องท าเครื่องหมายระบุ
สถานท่ีต่างๆอย่างน้อยดังน้ี 

1. ท่ีตั้งสถานท่ีก าจัดมลูฝอยติดเชือ้โดยวิธีการเผาในเตาเผา 
2. ศาสนสถาน  
3. โรงพยาบาล  
4. สถานศึกษา  
5. สถานเลี้ยงเด็ก  
6. สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ 
7. สถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

- กรณไีด้แนบแผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต 
และการใช้ที่ดินโดยรอบทีม่ีรายละเอียดตามข้างต้น ให้  ใน 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
(12) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและ
ผลิตภณัฑ ์

- แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ ต้องมีข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
1. การรับวัตถุดิบ 
2. การเตรยีมวัตถุดบิ 
3. กระบวนการผลิต 
4. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด ้

- กรณไีด้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ 
พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว ให้  ใน  

 

 
สอวนที่ 2 รายการตรวจสอบสถานประกอบกจิการ กิจการที่เป็นอันตรายตออสุขภาพ พ.ศ.2558 

• สถานประกอบกิจการได้ด าเนินการแล้ว ให้  ใน ช่อง “ใช่”  
• กรณียังไม่ได้ด าเนินการหรือไมเ่กี่ยวข้องให้  ใน ช่อง “ไม่” 
(ข้อมูลรายการตรวจสอบในตารางเป็นการย่อความมา สามารถดูรายการตรวจสอบฉบับสมบูรณไ์ด้ในภาคผนวกที่ 4)   

 

ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
1. สถานที่ต้ังและลกัษณะอาคาร 
1.1 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หา่งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล 
สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสู้งอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรอืผู้พิการ 
หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 

- อ้างอิงข้อมูลจากส่วนที่ 1 ข้อ 11 แผนที่หรือ
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต และ
การใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบกิจการใน
รัศมี 1 กิโลเมตร 

1.2 อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภาพถ่าย 
- เอกสารแสดงแผนผังโครงสร้างอาคาร 

1.3 อาคารมีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อมแผนผัง
แสดง โดยต้องมีแสงสวา่งเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
และทางออกฉุกเฉินมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขดัข้อง ทั้งนี้             
มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

1.4 อาคารมีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศที่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- เอกสารแสดงผลการตรวจวดัแสงสว่างและ
การระบายอากาศ 

1.5 อาคารมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคมุอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษา
ความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสขุลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

2. การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ 
2.1 สถานประกอบกิจการมีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่
เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

- เอกสารแสดงปรมิาณมูลฝอยท่ีเกดิขึ้นจาก
สถานประกอบการ 

2.2 สถานประกอบกิจการมีการก าจัดมูลฝอย - ระบุวิธีการก าจดัมลูฝอยของสถาน
ประกอบการ ให้  ใน  

- เอกสารแสดงวิธีการก าจัดมลูฝอย 
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ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
แนวทางการบันทึกข้อมลู 

และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
2.3 สถานประกอบกิจการมีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็น
พาหนะน าโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- เอกสารแสดงแนวทางการก าจดัแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะน าโรค 

2.4 สถานประกอบกิจการมีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการ
ประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหาร ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
และด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและตามข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่น 

- แสดงมาตรการหรือแผนท่ีจะด าเนนิงาน 
- เอกสารแสดงผลการตรวจสุขลักษณะของโรง

อาหารหรือห้องครัว (ถ้ามี) 
- เอกสารแสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

อาหารทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ (ถ้ามี) 
2.5 สถานประกอบกิจการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
เป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและ
อนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

- แสดงมาตรการ หรือแผนท่ีจะด าเนินการ หรือ
แสดงภาพถ่าย 

2.6 สถานประกอบกิจการจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน 
รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่ม
ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- แสดงมาตรการหรือแผนท่ีจะด าเนนิงาน 
- เอกสารแสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

น้ าดื่ม (ถ้ามี) 

2.7 สถานประกอบกิจการมีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการ (ไม่รวมถึงน้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต) 

- เอกสารแสดงปรมิาณน้ าที่ใช้นอกเหนือจาก
กระบวนการผลติ 

- เอกสารแสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
น้ า (ถ้ามี) 

3. การควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 

3.1 มลพิษทางน้ า หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
น้ า ให้แสดงมาตรการหรือแนวทางการจัดการมลพิษ
ทางน้ า 

3.2 มลพิษทางอากาศ หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ให้แสดงมาตรการหรือแนวทางการจัดการ
มลพิษทางอากาศ 

3.3 มลพิษทางเสียง หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
เสียง ให้แสดงมาตรการหรือแนวทางการจัดการ
มลพิษทางเสียง 

3.4 ความสั่นสะเทือน หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดการ
สั่นสะเทือน ให้แสดงมาตรการหรอืแนวทางการ
จัดการการสั่นสะเทือน 

3.5 ของเสียอันตราย หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดของเสีย
อันตราย ให้แสดงมาตรการหรือแนวทางการจัดการ
ของเสียอันตราย 

3.6 วัตถุอันตราย หากเป็นสถานกระกอบกิจการที่ก่อให้เกิดวัตถุ
อันตราย ให้แสดงมาตรการหรือแนวทางการจัดการ
วัตถุอันตราย 
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ประเด็นตามรายการตรวจสอบฯ 
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และเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสขุอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

4.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร 
(1) สถานประกอบกิจการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่

มีสภาพที่ปลอดภัยส าหรับการใช้งานฯ 
(2) การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้อง

เป็นระเบียบไม่กีดขวางฯ 
(3) มีระบบการปูองกันอันตราย และปูายค าเตือนหรือค าแนะน าใน

การปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรฯ 

- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

4.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(1) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมี

มาตรฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(2) มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

(3) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

(4) มีปูาย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย 

- ข้อมูลการเตรยีมการที่แสดงได้ว่ามีแผนหรือ
จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 

4.3 การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
      (1) จัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการ
ดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอ 

(2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยมีจ านวนที่เหมาะสม
และติดตั้งให้เหมาะกับประเภทของเพลิง  

(3) มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(4) มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

- เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องดบัเพลิงและ
ระบบน้ าดับเพลิง 

- เอกสารแสดงแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

4.4 การจัดสวัสดิการและการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
(1) มีสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามที่

ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(2) มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ 

- มีประสานงานกับสถานพยาบาลทีใ่ห้บริการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน 

- มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
เพื่ออบรมให้ความรู้พนักงาน 

5. ความรับผิดชอบตออสังคม 

5.1 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลและวิธีการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียน 

- ระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อติชมของ
กิจการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

- มีระบบบันทึกข้อมลูการร้องเรียน 
5.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) - เอกสารแสดงแผนการท ากิจกรรมที่แสดงให้

เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 5 

รายชื่อกิจการตามกฎหมายวอาด้วยการสาธารณสุข 
ทีเ่ข้าขอายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามกฎหมายวอาด้วยการสองเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแหองชาติ 
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ตาราง แสดงรายช่ือกิจการตามกฎหมายวอาด้วยการสาธารณสุขท่ีเข้าขอายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวอาด้วยการสองเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหองชาติ 
 

 
 

ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

กิจการเกี่ยวกับมูลฝอย 3 ประเภท  

1 กิจการรับท าการก าจัดมลูฝอยทัว่ไปด้วยวิธีการ
เผาในเตาเผา 

 - - 

2 
 

กิจการรับท าการก าจัดมลูฝอยทัว่ไปด้วยวิธีการ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 - - 

3 กิจการรับท าการก าจัดมลูฝอยตดิเชื้อด้วยวิธีการ
เผาในเตาเผา 

 - - 

กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายตออสุขภาพ พ.ศ. 2558 

4 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร  - - 
5 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  - - 
6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจนุ้ ามันจากพืช  - - 
7 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  - - 
8 การสีข้าว นวดขา้วด้วยเครื่องจักร  - - 
9 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
 - - 
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

10 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด    
(ยกเว้น 

กิจการที่เข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการ

ประเมินผลกรระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

1. อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มี
ก าลังการผลิตแต่ละชนิด หรือรวมกันตั้งแต่ 
100 ตันต่อวันขึ้นไป 
2. อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอม
โลหะ ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน ต่อ
วันขึ้นไป 

อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะดังต่อไปนี้ 
1. อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก ที่มีปริมาณแร่

ปูอน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 5,000 
ตัน / วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ปูอน ( input) 
เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตัน /วัน 
ขึ้นไป 

2. อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน 
coke หรือที่มีกระบวนการ sintering ทุกขนาด  

3. อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค าหรือ
สังกะสี ที่มีปริมาณแร่ปูอน (input)เข้าสู่กระบวน
ผลิต 1,000 ตัน /วัน ขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ปูอน 
(input) เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกัน1,000 ตัน / 
วัน ขึ้นไป 

4. อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว ทุกขนาด 
5. อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็ก และ

อะลูมิเนียม) ขนาดก าลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 
50 ตัน/วันขึ้นไป หรือมีก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 
50 ตัน/วันขึ้นไป 

6. อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ขนาดก าลังการ
ผลิต(output) ตั้งแต่ 10 ตัน/วันขึ้นไป หรือมีก าลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ 10 ตัน/วันขึ้นไป 
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

11 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูา 

 - - 

12 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดบีุก 
โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 

 - - 

13 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้าง
แร่ 

 
(ยกเว้น 

กิจการที่เข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการ

ประเมินผลกรระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
1. เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้  

1.1 เหมืองแร่ถ่านหิน ทุกขนาด 
1.2 เหมืองแร่โพแทช  ทุกขนาด 
1.3 เหมืองแร่เกลือหิน  ทุกขนาด 
1.4 เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ ทุกขนาด 
1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด  

2. เหมืองแร่ใต้ดิน ทุกขนาด 
3. เหมืองแรที่มีการใช้วัตถุระเบิด ทุกขนาด 
4. เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่
ดังต่อไปนี้  

4.1 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชัน้ 1 ตาม
มติ คณะรัฐมนตรี ทุกขนาด 

4.2 ปุาอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรี ทุกขนาด 

4.3 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง

การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ดังนี้ 
1. เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้าง

มีการยุบตัวภายหลังการท าเหมืองโดยไม่มีค้ า
ยันและไม่มีการใส่คืนวัสดุทดแทนเพื่อปูองกัน
การยุบตัว ทุกขนาด 

2. เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมือง
แร่โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะกั่ว
ไนเตรต ในกระบวนการผลิตหรือเหมืองแร่
โลหะอื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์(arsenopyrite) 
เป็นแร่ประกอบ (associated  mineral)             
ทุกขนาด 

3. เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการล าเลียงแร่ถ่าน
หินออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์ ขนาด
ตั้ งแต่  200 ,000 ตัน / เดือน หรือ ตั้ งแต่ 
2,400,000 ตัน /ปี ขึ้นไป 

4. เหมืองแร่ในทะเล ทุกขนาด 
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

ประเทศ ทุกขนาด 
4.4 พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตรห์รืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายวา่ด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกที่
ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตาม อนุสัญญา
ระหว่างประเทศในระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ทุกขนาด 

14 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พน่สี หรือพ่นสาร
กันสนิมยานยนต ์

 - - 

15 การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร 
เครื่องกล ระบบไฟฟาู ระบบปรบัอากาศหรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 - - 

16 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 - - 

17 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่ง
ส าเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวายชานอ้อย 

 - - 

18 การปั่นดา้ยกรอด้าย ทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักร  - - 
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

19 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วย
เครื่องจักร 

 - - 

20 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ  - - 
21 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  - - 
22 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  - - 
23 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่กรด ด่าง สาร

ออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
 - - 

24 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่ก๊าซ  
(ยกเว้น 

กิจการที่เข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการ

ประเมินผลกรระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติ ทุกขนาด 

 

25 การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม 

 
(ยกเว้น 

กิจการที่เข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการ

ประเมินผลกรระทบ
สิ่งแวดล้อม) 

1. การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียม 

1.1 การส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการ
เจาะส ารวจ ทุกขนาด 

1.2 การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด 
 

2. โครงการระบบขนสง่ปโิตรเลียมและ
น้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ทุกขนาด  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้ 
1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ทุกขนาด 

หรือที่มีการขยายก าลังการผลิตตั้งแต่ร้อยละ 35 
ของก าลังการผลิตเดิมข้ึนไป 

2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง  
2.1 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี หรือใช้

วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 
ก าลังผลิต 100 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีขยายก าลัง
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการ
ผลิตทางเคมี ที่มีก าลังการผลิตตัง้แต่ 100 
ตัน ต่อวันขึ้นไป 
4. อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม   
ทุกขนาด 

ผลิตรวมกันแล้ว>100 ตัน/วัน 
2.2  อุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี หรือใช้

วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 
ก าลังผลิต 700 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีการขยาย
ก าลังผลิตรวมกันแล้ว >700 ตัน/วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

26 การพ่นสี (ทีไ่ม่ใช่การพน่สีในกิจการ การต่อ 
ประกอบ เคาะ ปะผุ พน่สี  
หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์) 

 - - 

27 การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยาง
เทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ 
วัตถุที่คล้ายคลงึ  

 - - 

28 การผลิต ลา้งฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  - - 
29 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสตกิ เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 - - 

30 การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ 

 - - 

31 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

 - - 

32 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช
หรือพาหะน าโรค 

 
(ยกเว้น 

กิจการที่เข้าข่ายต้อง

อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่
ใช้ปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้

- 
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ล าดับ รายชื่อกิจการตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 1  

 
จัดรับฟังความ

คิดเห็นตามประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุขฯ 2 

เป็นกิจการที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เข้าขอายกิจการที่ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(รายงาน EIA) 3 

เข้าขอายกิจการที่อาจท าให้เกิดผลกระทบตออ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อยอางรุนแรง (รายงาน EHIA) 4 

จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกรระทบ

สิ่งแวดล้อม) 

กระบวนการทางเคมี ทุกขนาด 

หมายเหตุ  

1. กิจการที่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยังต้องจัดรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561  

2. อ้างอิงกฎหมาย  
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561  
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 

3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนนิการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 นอกจากรายชื่อประเภทกิจการทีร่ะบุในตารางแล้ว โครงการหรือกิจการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นลุม่น้ าช้ัน 1 ต้องจัดท ารายงาน EIA 

4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมกีารทบทวนรายชื่อโครงการหรือกิจการทุก 5 ปี ประเภทโครงการหรือกิจการข้างต้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง ซ่ึงสามารถติดตามรายชื่อโครงการที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : www.onep.go.th/eia   
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ภาคผนวก 6 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนญุาต 

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
และ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 6.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนญุาต 

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  และหลกัเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไข 

ที่ผู้ขออนญุาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนญุาต   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน 
เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุข  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บั งคับเมื่ อพ้นก าหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“กิจการ”  หมายความว่า  กิจการใดหรือการกระท าใดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคหนึ่ง  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดตามประกาศนี้ 
“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ประเภทหรือขนาดของกิจการที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณา 

ออกใบอนุญาต  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ๑ 
ข้อ ๕ ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อ  ๔  ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   
(๑) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ  

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ๒ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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(๒) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้แก่ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๔  ที่รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
ประเภทหรือขนาดของกิจการที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนนิการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

๑. กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
    (๑) การเผาในเตาเผา  
    (๒) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
๒. กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการเผาในเตาเผา  
๓. กิจการในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังต่อไปน้ี 
    (๑) กิจการตาม ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
         (๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด เฉพาะการเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และ 
การอนุบาลสุกร 
    (๒) กิจการตาม ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
         (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
    (๓) กิจการตาม ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
         (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
         (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
         (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เฉพาะการสีข้าว 
นวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
    (๔) กิจการตาม ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
         (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
         (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
         (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
         (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
         (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
    (๕) กิจการตาม ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
         (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
         (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
    (๖) กิจการตาม ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
         (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
         (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวายชานอ้อย 
    (๗) กิจการตาม ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
         (๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก เฉพาะการปั่นด้าย
กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
         (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 

นิย

นิยดา   ร่าง 
นิยดา   พ/ท 
............    ตรวจ
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  ๒ 
 

         (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
         (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
    (๘) กิจการตาม ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
    (๙) กิจการตาม ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
         (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
         (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
         (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
         (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
         (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือ วัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
         (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
         (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
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  ๓ 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๒ 
แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีผูข้ออนุญาตจะต้องดําเนินการ 

ก่อนการพิจารณาออกใบอนญุาต 
๑. กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

(๑) การเผาในเตาเผา 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

(๑) ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................... 
(๒) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ ................................................................................................................. 
(๓) ปีที่เริ่มดําเนินการ พ.ศ. ............................................................................................................................... 
(๔) ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ  เลขที่................. หมู่ที่ .................. ซอย................. ถนน................................. 

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร........................................... 

(๕) ลักษณะการประกอบกิจการ 
 กําจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยพลังงานความร้อน โดยวิธีการเผา 
 กําจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วยพลังงานความร้อน โดยวิธีการเผา ร่วมกับมีการผลิตพลังงาน 
 ................................................................................................................................................................ 

(๖) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
(๖.๑) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร่ 
(๖.๒) พ้ืนที่ประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 

(๗) เวลาทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๗.๑) แผนก................................ เริ่มต้ังแต่เวลา..................น.  ถึง...................น.  รวม.............วัน/สัปดาห์  
(๗.๒) แผนก............................... เริ่มต้ังแต่เวลา...................น.  ถึง...................น.  รวม.............วัน/สัปดาห์  
(๗.๓) แผนก............................... เริ่มต้ังแต่เวลา...................น.  ถึง...................น.  รวม.............วัน/สัปดาห์ 

(๘) จํานวนผู้ปฏิบัติงาน รวม....................คน  
(๘.๑) แผนก................................................   รวม.....................คน  (ชาย............. คน  หญิง............. คน) 
(๘.๒) แผนก................................................   รวม.....................คน  (ชาย............. คน  หญิง............. คน) 
(๘.๓) แผนก................................................   รวม.....................คน  (ชาย............. คน  หญิง............. คน) 
(๘.๔) แผนก................................................   รวม.....................คน  (ชาย............. คน  หญิง............. คน) 

(๙) แหล่งกําเนิดและปริมาณมูลฝอยทั่วไป  
(9.1) แหล่งที่มาของมูลฝอยทั่วไปที่รับกําจัด............................................................................................ 
(๙.2) ปริมาณมูลฝอยสูงสุดที่รองรับได้ต่อวัน …………………………………..……………………….………………….. 
(๙.3) การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต………………………………..………………..…………………………… 
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  ๔ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

(๑๐) ข้อมูลระบบเตาเผา 
จํานวนเตาเผาทั้งหมด………….เตา 
เตาเผาที่ ๑  

๑. ชนิดเตาเผา................................................................................................................................... 
๒. ช่ือรุ่น............................................................................................................................................ 
3. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
4. เช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา.................................................................................................................. 
5. ความสามารถในการรองรับมูลฝอยสูงสุดต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
6. อัตราการเผาต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
7. ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

เตาเผาที่ ๒  
๑. ชนิดเตาเผา................................................................................................................................... 
๒. ช่ือรุ่น............................................................................................................................................ 
3. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
4. เช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา.................................................................................................................. 
5. ความสามารถในการรองรับมูลฝอยสูงสุดต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
6. อัตราการเผาต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
7. ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
(๑๑) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการประกอบกจิการ (นอกจากตัวเตาเผา) 
 ได้แนบบัญชีรายการชนิดของเครื่องจักร ขนาด/กําลัง/แรงม้า และจาํนวน 

(๑๒) ชนิดของวัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้และปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมปริมาณการจดัเก็บ 
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  ๕ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

(๑๓) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ทีดิ่นโดยรอบสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป
โดยวิธีการเผาในเตาเผาในรัศมี ๑ กิโลเมตร 
 ได้แนบแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๔) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 
 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว 
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  ๖ 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๑ เจ้าหน้าทีค่วบคุมกํากบัสถานที่กาํจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
๑.๑ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการ

เผาในเตาเผา อย่างน้อย ๒ คน โดยมีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๒ สถานทีต่ัง้และลกัษณะ 
๒.๑ มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบกําจัด

มูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
   

๒.๒ มีสถานที่ ต้ั ง เหมาะสม  มีขนาดและ พ้ืนที่ เหมาะสม กับ
กระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป 

   

๒.๓ มี พ้ืนที่ แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่
เผามูลฝอยทั่วไปในเตาเผา เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่สําหรับปลูกต้นไม้ 
ถนน และรางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
จากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 

   

3 การออกแบบระบบรบั เกบ็ พกัรวมมูลฝอยทั่วไป 
3.1 กรณีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปเป็นอาคารหรือห้องแยก    

 (1) อาคารหรือห้องแยกมีการป้องกันนํ้าฝน    
(2) มีพ้ืนและผนังเรียบ มีการป้องกันนํ้าซึมหรือนํ้าเข้า ทําด้วย
วัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะนําโรคและมีการระบายอากาศ 

   

(3 ) มีรางหรือท่อระบายนํ้าเสียหรือระบบบําบัดนํ้าเสีย
เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   

(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้ตาม
สะดวก 

   

(5) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ต้ังของสถานที่พักรวมมูล
ฝอยทั่วไป มีข้อความท่ีมีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูล
ฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 

   

3.2 กรณีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป เป็นภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปท่ีมี
ขนาดใหญ่มีปริมาตรต้ังแต่ ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  

   

 (1) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มีความแข็งแรง ทนทาน
ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ
นําโรคได้ 

   

(2) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มีลักษณะสะดวกต่อการขน
ถ่ายมูลฝอยและสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย 
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  ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

(3) มีระบบรวบรวมและป้องกันนํ้าชะมูลฝอยไหลปนเป้ือน
สู่สิ่งแวดล้อม 

   

(4) สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน    
(5) กําหนดให้มีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละหน่ึงครั้ง 

   

3.3 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้ังอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

   

3.4 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด 

   

3.5 มีมาตรการคัดแยกมูลฝอยชนิดอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้นํามาเผา
ร่วมกับมูลฝอยทั่วไป เช่น สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต  ของเสียที่ เป็นผลิตภัณ ฑ์
เสื่อมคุณภาพและข้อเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

   

3.6 มีมาตรการบันทึกปริมาณมูลฝอยทั่วไปรายวันที่นําเข้าไปกําจัด    
4 ระบบเตาเผาและการควบคมุการเผาไหม้  

4.๑ เตาเผา ใช้สําหรับการเผามูลฝอยที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติของ
เตาเผาเท่าน้ัน โดยเผามูลฝอยทั่วไปที่ อุณหภูมิไม่ ตํ่ากว่า
๘๕๐ องศาเซลเซียส 

   

4.๒ มีเจ้าหน้าที่และระบบควบคุมสภาวะการเผาในห้องเผาไหม้ 
เช่น  อุณหภูมิภายในห้องเผา การควบคุมการไหลและ
การกระจายตัวของอากาศ  ปริมาณอากาศ การควบคุม
ความดันในเตาเผา เป็นต้น 

   

5 ระบบควบคุมมลพษิอากาศทีป่ล่อยออกจากปล่องเตาเผา 
5.๑ มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผา  

มูลฝอยทั่วไป ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ และมีการควบคุมให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 

   

6 การจัดการเถ้าหนกัและเถ้าลอย 
6.๑ มี พ้ื นที่ สํ าห รับ เก็บ เถ้ าห นักที่ มี ก ารป้ องกันผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
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  ๘ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

6.๒ มีระบบในการนําเถ้าหนักไปกําจัดเป็นประจํา โดยใช้วิธีการฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการ
ป้องกันนํ้าชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดิน หรือ
มีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

   

6.๓ มี พ้ืนที่ สําหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   

6.๔ มีระบบในการนําเถ้าลอยไปกําจัดเป็นประจํา โดยใช้วิธีการฝัง
กลบอ ย่างปลอด ภัย  (Secured Landfill) ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถ้าลอยไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน 

   

7 การจัดการน้าํเสีย และการระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
7.1 มีการบําบัดนํ้าเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ภายในสถานที่กําจัดให้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

   

8 ระบบระบายน้าํฝนและป้องกันน้ําท่วม 
8.๑ มีระบบระบายนํ้าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมนํ้าเสีย

หรือนํ้าชะมูลฝอย  
   

8.2 มีมาตรการดูแลไม่ให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ    
9 สุขลักษณะสถานประกอบกจิการ  

9.๑ โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการ
ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

9.๒ มีนํ้าด่ืมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการนํ้าด่ืมต้องต้ังอยู่ใน
บริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเป้ือน 

   

9.๓ นํ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการต้องเป็นนํ้าที่สะอาด ปราศจาก
การปนเป้ือน และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ในแต่ละวัน 
โดยมีระบบนํ้าสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

   

9.๔ มีห้องนํ้า/ห้องส้วม อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ ที่ เพียงพอและ  
ถูกสุขลักษณะ ต้ังอยู่ในที่เหมาะสม 

   

9.๕ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ
อย่างเพียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด  

   

9.6 มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคที่เหมาะสมถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

   

9.7 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน    
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  ๙ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

9.8 มีความเข้มของแสงสว่างในแต่ละแผนก เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

   

10 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผูป้ฏบิตัิงาน 
10.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักร 

 (1) มาตรฐานงานโครงสร้าง งานถนน งานไฟฟ้า งานประปา 
งานเครื่องกล การป้องกันอัคคีภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน หรือข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับได้ 

   

(2) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ
ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และปลอดภัย 

   

(3) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เปลือกนอกเป็นโลหะ 
จะต้องติดต้ังสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้า และระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 

   

(4) มีกําหนดการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ระบบไฟฟ้า ภายในสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ 

   

10.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 (1) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสําหรับงานที่มี

ระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนด ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย 
รองเท้า และถุงมือ สําหรับป้องกันความร้อน 

   

(2) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสําหรับงานที่มี
แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่
มีแสงจ้า ส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือ
กระบังหน้าลดแสง 

   

(3) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสําหรับงานที่
ทําในสถานท่ีมืด ทึบ และคับแคบ ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มี
อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 

   

(4) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสําหรับงานที่มี
ระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่
ครอบหูลดเสียง 

   

(5) มีแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

   

(6) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

(7) มีป้าย เครื่องหมาย หรือข้อแนะนํา ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก 
ถุงมือ แว่นตาป้องกันสารเคมี 

   

(8) มีป้ายหรือประกาศเตือนอันตรายจากแหล่งความร้อน 
โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

   

10.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 (1) มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อม

แผนผังแสดงโดยต้องมี ป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  

   

(2) มีระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการ
ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วน
ของอาคาร โดยมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(3 ) มี เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยมีจํานวนที่
เหมาะสมและติดต้ังให้เหมาะกับประเภทของเพลิง ทั้งน้ี เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(4) มีแผนการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(5) มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 

   

10.4 การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 (1) มี เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล ให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
   

(2) มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจําปีและการอบรมให้
ความรู้ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนด 
 

   

๑1 ความรบัผดิชอบต่อสังคม 
๑1.๑ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูล

และวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน  
   

๑1.๒ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)    
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  ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

 
คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้อมูลที่ ให้ ไว้และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ 

 
ลายมือชื่อ _________________________ผู้ขออนญุาต

 
ชื่อ-สกลุ ___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 

วันที่______________________________________ 
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  ๑๒ 
 

(๒) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล

(๑) ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................................................................................. 
(2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ …………………………….................................................................................... 
(3) ปีที่เริ่มดําเนินการ พ.ศ. ................................................................................................................................... 
(4) ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ  เลขที่................ หมู่ที่ .................. ซอย................. ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร......................................... 

(๕) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
(๕.๑) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร่ 
(๕.๒) พ้ืนที่ประกอบกิจการ....................................................... ตารางเมตร 

(๖) เวลาทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๖.๑) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  
(๖.๒) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  
(๖.๓) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์ 

(๗) จํานวนผู้ปฏิบัติงานประจํา รวม....................คน (ชาย....................... คน   หญิง............................. คน) 
(๗.๑) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 
(๗.๒) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 
(๗.๓) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 

(๘) ปรมิาณและประเภทมูลฝอยทั่วไป 
(๘.1) การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต……………………………………………….……………………………..... 
(๘.2) ประเภทและปริมาณของมูลฝอยทั่วไปต่อวัน  

(8.2.1) ประเภท....................................ปริมาณ..........................................................กิโลกรัมต่อวัน 
(8.2.2) ประเภท....................................ปริมาณ...........................................................กิโลกรัมต่อวัน 
(8.2.3) ประเภท....................................ปริมาณ...........................................................กิโลกรัมต่อวัน 

(๙) การออกแบบบ่อฝังกลบมูลฝอยทั่วไป 
(9.1) อายุบ่อฝังกลบมูลฝอยทั่วไปตามที่คาดการณ์ไว้..........................................ปี 
(9.2) ปริมาณมูลฝอยทั่วไปสูงสุดที่บ่อฝังกลบรองรับได้ ……………………………………ตันต่อปี 

 (9.3) ความสามารถในการรองรับมูลฝอย/อัตราการฝังกลบต่อวัน 
         (๙.3.1) ปริมาณมูลฝอยนําเข้าทั้งหมด................................................................................................ 
         (๙.3.2) ปริมาณมูลฝอยที่ทําการฝังกลบ.............................................................................................. 
 (9.4) แหล่งและประเภทวัสดุกลบทับ............................................................................................................. 
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  ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล
(๙.5) ระบบบําบัดนํ้าชะขยะจากหลุมฝังกลบ 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………....

(๑0) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ 
 ได้แนบบัญชีรายการชนิดของเครื่องจักร ขนาด/กําลัง/แรงม้า และจาํนวน 

(๑1) ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการฝังกลบ พร้อมปริมาณการจัดเก็บ (ถ้ามี) 
 ได้แนบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ใช้พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมปริมาณการจดัเก็บ 

(๑๒) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ทีดิ่นโดยรอบในรัศมี ๑ กิโลเมตร  
         ได้แนบแผนที่หรอืภาพถ่ายทางอากาศ แสดงที่ต้ัง อาณาเขตและการใช้ทีดิ่นโดยรอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๓) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 
         ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว 
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  ๑๔ 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๑ เจ้าหน้าทีค่วบคุมกํากบัสถานที่กาํจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล 
๑.๑ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับการจัดการมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อย 

๒ คน โดยมีคุณสมบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับในการจัดการ  
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๒ สถานทีต่ัง้และลกัษณะ 
๒.๑ สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าช้ันที่ ๑ และช้ันที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒) เขตอนุรักษ์ 
(๓ ) พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ

ระดับชาติตามท่ีหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้กําหนด 
(๔) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
(๕ ) พ้ืนที่ เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากตามท่ี

กรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด 
(๖) พ้ืนที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(๗) พ้ืนที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๘ ) พ้ืนที่ห้ ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร 
(๙ ) พ้ืนที่ ซึ่ งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางนํ้า

และพ้ืนที่ที่มีโอกาสถูกนํ้ากัดเซาะ 
(๑๐ ) พ้ืนที่ที่มีรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่

กรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด รวมทั้งมีโพรงหิน 
และพ้ืนที่ที่มีสภาพไม่มั่นคง 

   

๒.๒ สถานที่ตั้งต้องห่างจากพื้นที่ สถานที่ หรือเขตดังต่อไปนี้ 
(๑) อยู่ห่างจากแนวขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า 

๕,๐๐๐ เมตร 
(๒) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จาก 

(๒.๑) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน 
(๒.๒) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าช้ันที่ ๑  
(๒.๓) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒.๔) เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
(๒ .๕ ) เขตชุมชน  เว้นแต่ในระยะที่ ชุมชนให้ความ

ยินยอม 
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  ๑๕ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

(๓ ) อยู่ห่างจากบ่อนํ้าด่ืมของประชาชน หรือโรงผลิต
นํ้าประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร 

(๔) อยู่ห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะ แหล่งนํ้าที่ใช้ประโยชน์
ของแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ  หรือแหล่ งนํ้ าธรรมชาติ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 

(๕) ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ นํ้าท่วมถึง โดยพิจารณาจากการเกิด
นํ้ าท่ วม ซ้ํ า ใน ช่ ว งระย ะ เวล า  ๓๐  ปี  ที่ ผ่ าน ม า 
เว้นแต่จะมีระบบหรือมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการ
พัดพามูลฝอยออกไปภายนอกพ้ืนที่ฝังกลบ 

๒.๓ สถานที่ตั้งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีลักษณะเป็นพ้ืนดินต่อเน่ืองผืนเดียวและมีขนาด

เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่ทําการศึกษา 
(๒) สามารถออกแบบความลึกของก้นบ่อสูงกว่าระดับนํ้า

ใต้ดินไม่ตํ่ากว่า ๑ เมตร แต่หากตํ่ากว่า ๑ เมตร ได้จัดให้มี
มาตรการป้องกันการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินตามหลักสุขาภิบาล 

(๓) เป็นพ้ืนที่ที่ช้ันดินหรือช้ันหินตามธรรมชาติมีความมั่นคง
แข็งแรงเพียงพอที่สามารถรองรับนํ้าหนักและปริมาณมูลฝอย
ได้ตามหลักวิศวกรรม 

   

๓ ระบบฝังกลบและการคดัแยกมูลฝอย    
๓.๑ มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทําการ

ก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

   

๓.๒ มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่สําหรับปลูกต้นไม้ ถนน และ
รางระบายนํ้าผิวดิน เพ่ือป้องกัน ปัญหาด้านทัศ นียภาพ
จากการฝังกลบและกลิ่นรบกวน 

   

๓.๓ มีมาตรการในการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการนํา
มูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนา
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม 

   

๓.๔ มีระบบป้องกันการปนเป้ือนของนํ้าใต้ดินจากนํ้าชะมูลฝอย 
โดยมีการอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วย
แผ่นวัสดุกันซึม 
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  ๑๖ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๓.๕ มีการตรวจสอบคุณภาพของระบบก่อนการใช้งานพร้อมทั้ง
แผนการตรวจสอบคุณภาพระบบเป็นระยะ 

   

๓.๖ มีแผนปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบมูลฝอยเต็ม    
๓.๗ มีการติดต้ังบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของนํ้าใต้ดิน 

จํานวนอย่างน้อย ๓ บ่อ ประกอบด้วย บ่ออ้างอิง ๑ บ่อ และ
บ่อติดตามตรวจสอบ ๒ บ่อ ทั้ง ๓ บ่ออยู่ในแนวเดียวกับ
ทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน และเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเง่ือนไขการป้องกันการปนเปื้อน
ของนํ้าใต้ ดินจากนํ้าชะมูลฝอย และการรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

   

๓.๘ มีแผนการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ
มูลฝอย โดยกําหนดการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์นํ้าจาก
บ่อติดตามตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ครอบคลุมในช่วง
ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

   

๓.๙ มีมาตรการคัดแยกของเสียที่ เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอย
ติดเช้ือ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ออกจาก
มูลฝอยทั่วไป 

   

๓.๑๐ มีระบบการคัดแยกมูลฝอยชนิดอ่ืนๆ เช่น สิ่งของไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ 
หรือมูลฝอยเป็นพิษเพ่ือป้องกันไม่ให้นํามาฝังกลบร่วมกับมูล
ฝอยทั่วไป  

   

๓.๑๑ มีมาตรการบันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันที่นําเข้าไปกําจัด    
๓.๑๒ มี การป้ องกันสั ต ว์และแมลงพาหะนํ าโรค  กลิ่ น  เสี ย ง 

ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุ
รํ าคาญหรือผลกระทบ ต่อสุ ขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   

๔  การจัดการน้าํเสีย และการระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะ    
๔.๑ มีระบบรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบําบัด

นํ้าเสียที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนนํ้าใต้ดิน 
   

๔.๒ มีระบบสูบนํ้าชะมูลฝอยเพ่ือการบําบัดและล้างสิ่งอุดตัน
ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้น โดยออกแบบและ
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  ๑๗ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

ก่อสร้างให้แข็ งแรงและสามารถรองรับแรงกระทํ าจาก
กระบวนการฝังกลบ 

๔.๓ ออกแบบระบบบําบัดนํ้าชะมูลฝอย ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกัน
การปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากนํ้าชะมูลฝอยและการรายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๔.๔ มีแผนการติดตามตรวจสอบการทํางานและบํารุงรักษา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมท้ังแผนการตรวจสอบการอุดตัน
ของท่อรวบรวมนํ้าชะมูลฝอย 

   

๔.๕ มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยสู่พ้ืนที่
สาธารณะ โดยต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพนํ้าทิ้งตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

   

๕ ระบบระบายน้าํฝนและป้องกันน้ําท่วม    
๕.๑ มีระบบระบายนํ้าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมนํ้าเสีย

หรือนํ้าชะมูลฝอย  
   

๕.๒ มีมาตรการดูแลไม่ให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ 
 

   

๖ การควบคุมมลพษิอากาศทีร่ะบายออกจากหลุมฝังกลบ    
๖.๑ มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และ

มีระบบเผาทําลายก๊าซหรือมีระบบนําก๊าซไปใช้เป็นเช้ือเพลิง
หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

   

6.2 มีระบบตรวจสอบและควบคุมก๊าซจากหลุมฝังกลบ เพ่ือป้องกัน
การเกิดไฟไหม้และกลิ่นรบกวน 

   

๗ สุขลักษณะสถานประกอบกจิการ 
๗.๑ โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการ

ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
   

๗.๒ มีนํ้าด่ืมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการนํ้าด่ืมต้องต้ังอยู่ใน
บริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเป้ือน 

   

๗.๓ นํ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการต้องเป็นนํ้าที่สะอาด ปราศจาก
การปนเป้ือน และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ในแต่ละวัน 
โดยมีระบบนํ้าสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
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  ๑๘ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๗.๔ มีห้องนํ้า/ห้องส้วม อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ ที่ เพียงพอและ  
ถูกสุขลักษณะ ต้ังอยู่ในที่เหมาะสม 

   

๗.๕ มีภาชนะรองรับมูลฝอยจากที่เพียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด    
๗.๖ มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคที่เหมาะสมถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
   

๗.๗ มีการระบายอากาศในสํานักงานที่เหมาะสม    
7.8 มีความเข้มของแสงสว่างในแต่ละแผนก เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

   

๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
๘.๑ มีแผนในการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   

๘.๒ จัดให้มี อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ ได้
มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงาน 

   

๘.๓ มีแผนการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานแรกรับเข้าทํางาน และแผนการ
ตรวจสุขภาพประจําปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ท้องถิ่นกําหนด 

   

๘.๔ มีมาตรการในการดําเนินการด้านความปลอดภัยที่เก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   

๘.๕ จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึง
มีระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

   

๙ ความปลอดภยัของเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ ์
๙.๑ มาตรฐานงานโครงสร้าง งานถนน งานไฟฟ้า งานประปา

งานเครื่องกล การป้องกันอัคคีภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน หรือข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับได้ 

   

๙.๒ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ ต้อง
จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และปลอดภัย 

   

๙.๓ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เปลือกนอกเป็นโลหะ
ต้องติดต้ังสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้าและระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 

   

๙.๔ กําหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย และกําหนดการ
ซ่อมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์  และระบบไฟฟ้า 
ภายในสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ 
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  ๑๙ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
           สุขาภิบาล 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๑๐ ความรบัผดิชอบต่อสังคม 
๑๐.๑ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูล

และวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
   

๑๐.๒ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
 

   

 
คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้อมูลที่ ให้ ไว้และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ 

 
ลายมือชื่อ _________________________ผู้ขออนุญาต

 
ชื่อ-สกุล ___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่______________________________________ 
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  ๒๐ 
 

 ๒. กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

(๑) ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................................................................................................................
(2) ช่ือเจ้าของสถานประกอบกิจการ ……………………………....................................................................................
(3) ปีที่เริ่มดําเนินการ พ.ศ. ...................................................................................................................................
(4) ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ  เลขที่............... หมู่ที่ .................. ซอย................. ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์............................................โทรสาร........................................... 

(๕) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
(๕.๑) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร่ 
(๕.๒) พ้ืนที่ประกอบกิจการ....................................................... ตารางเมตร 

(๖) จํานวนผู้ปฏิบัติงานประจํา รวม....................คน (ชาย....................... คน   หญิง............................. คน) 
(๖.๑) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 
(๖.๒) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 
(๖.๓) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 
(๖.๔) แผนก................................................    รวม.............คน (ชาย............. คน   หญิง................. คน) 

(๗) เวลาทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๗.๑) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  
(๗.๒) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  
(๗.๓) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  
(๗.๔) แผนก................................. เริ่มต้ังแต่เวลา....................น.  ถึง.................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์  

(๘) ปรมิาณมูลฝอยติดเช้ือสูงสุดที่เตาเผารองรับได้ ………………………………………………………..…….. กิโลกรัม/วัน  
(๙) ปรมิาณมูลฝอยติดเช้ือที่รับกําจัดในปัจจุบัน ……………………………………….………………………….. กิโลกรัม/วัน 
(๑๐) สถานทีพั่กมูลฝอยติดเช้ือสามารถในการรองรับมูลฝอยสูงสุด ................วัน (รวม................. กิโลกรมั) 
(๑๑) ข้อมูลระบบเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 

(๑๑.๑) จํานวนเตาเผาทั้งหมด................................ เตา 
(๑๑.๒) รายละเอียดเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 
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  ๒๑ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

 
เตาเผาที่ ๑  

๑. ชนิดเตาเผา............................................................................................................................ 
๒. ช่ือรุ่น................................................................................................................................... 
3. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
4. เช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา.................................................................................................................. 
5. ความสามารถในการรองรับมูลฝอยสูงสุดต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
6. อัตราการเผาต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
7. อุณหภูมิของห้องเผา  
                 - ห้องเผาขยะ..........................องศาเซลเซียส 
                 - ห้องเผาควัน..........................องศาเซลเซียส 
8. ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 
เตาเผาที่ 2  

๑. ชนิดเตาเผา............................................................................................................................ 
๒. ช่ือรุ่น................................................................................................................................... 
3. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
4. เช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา.................................................................................................................. 
5. ความสามารถในการรองรับมูลฝอยสูงสุดต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
6. อัตราการเผาต่อวัน..................................................กิโลกรัม 
7. อุณหภูมิของห้องเผา  
                 - ห้องเผาขยะ..........................องศาเซลเซียส 
                 - ห้องเผาควัน..........................องศาเซลเซียส 
8. ระบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 
 
(๑๒) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ (นอกจากตัวเตาเผา) 
 ได้แนบบัญชีรายการชนิดของเครื่องจักร ขนาด/กําลัง/แรงม้า และจาํนวน 

(๑๓) ชนิดเช้ือเพลิง และ สารเคมี ทีใ่ช้ในกระบวนการเผา และปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการเช้ือเพลิงที่ใช้ในกระบวนการ พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
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  ๒๒ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

 ได้แนบบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
(๑๔) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ทีดิ่นโดยรอบสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
โดยวิธีการเผาในเตาเผาในรัศมี ๑ กิโลเมตร 
 ได้แนบแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๕) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 
 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว 
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  ๒๓ 
 

 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๑ เจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบการกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 
๑.๑ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ซึ่ งมี วุฒิ การศึกษาปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

   

๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ได้รับการอบรม
หลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

   

๒ สถานทีต่ัง้และลกัษณะ 
๒.๑ สถานที่ ต้ังเหมาะสม มี พ้ืนที่และขนาดที่ ดินพอเพียงต่อการ

ประกอบกิจการและการขยายตัวในอนาคต 
   

๒.๒ มีพ้ืนที่แนวกันชนภายในอาณาเขตของสถานที่ต้ัง โดยพิจารณา
ปลูกต้นไม้ริมรั้วตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาด้าน
ทัศนียภาพ เสียงดัง กลิ่นรบกวน เป็นต้น 

   

๓ ระบบรับและพกัรวมมูลฝอยตดิเชื้อ 
๓.๑ ที่พักรวมมูลฝอยเป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่น 

และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกําจัด 
   

๓.๒ ที่พักรวมมูลฝอยมีพ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย    
๓.๓ ที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้

อย่างน้อย ๒ วัน (ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ต้องให้
อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส)  

   

๓.๔ จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไปภายในที่ พักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ 

   

๓.๕ จัดให้มีการป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปได้    
๓.๖ จัดให้มีมีรางหรือท่อระบายนํ้าเสีย เช่ือมต่อกับระบบบําบัดนํ้าเสีย    
๓.๗ มีข้อความเป็นคําเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวม

มูลฝอยติดเช้ือ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
   

๓.๘ รถเข็นหรือรถที่ใช้เคลื่อนใช้มูลฝอยติดเช้ือไปยังเตาเผาต้องมี
พ้ืนและผนัง ทึบ ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนํ้า และ
มีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้ และมีข้อความสีแดง
ที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือห้ามนําไปใช้ในกิจการอ่ืน” 

   

๓.๙ มีการกําหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ
ที่แน่นอน 

   

๓.๑๐ มีบริเวณที่จัดไว้เฉพาะสําหรับล้างรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ และนํ้าเสีย    
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  ๒๔ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

ที่เกิดจากการล้างทําความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบําบัด
นํ้าเสีย  

๔ ระบบเตาเผาและการควบคมุการเผาไหม้ 
๔.๑ กําหนดให้มีการเผามูลฝอยติดเช้ือภายในระยะเวลาที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นกําหนด แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ขนมาจาก
แหล่งกําเนิด 

   

๔.๒ เตาเผามีการออกแบบให้มีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือ โดยเผาที่
อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส  

   

๔.๓ เตาเผามีการออกแบบให้มีห้องเผาควัน โดยเผาควันด้วยอุณหภูมิ
ไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส 

   

๔.๔ กําหนดให้มีบันทึกการควบคุมการเผาไหม้ เช่น การควบคุม
อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณอากาศ เป็นต้น 

   

๕ ระบบควบคุมมลพษิอากาศทีป่ล่อยออกจากปล่องเตาเผา 
๕.๑ มีระบบบําบัดมลพิษอากาศที่ เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
   

๕.๒ กําหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากเตาเผา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยติดเช้ือ 

   

๖ การจัดการเถ้าที่เหลือหลังจากการเผามูลฝอยตดิเชื้อ 
6.1 เถ้าที่เหลือจากการเผามูลฝอยติดเช้ือ นําไปกําจัดด้วยวิธีกําจัด

มูลฝอยทั่วไป เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
   

๗ การจัดการน้ําเสีย และการระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
๗.๑ จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพ     
๗.๒ จัดให้มีระบบรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยเพ่ือส่งไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย    
๗.3 มีแผนการติดตามตรวจสอบการทํางานและบํารุงรักษา รวมทั้ง

แผนการตรวจสอบการอุดตันของท่อรวบรวมนํ้าชะมูลฝอย 
   

๘ ระบบระบายน้าํฝนและป้องกันน้ําท่วม 
๘.๑ มีระบบระบายนํ้าฝน ซึ่งแยกออกจากระบบรวบรวมนํ้าเสีย

หรือนํ้าชะมูลฝอย  
   

๘.๒ มีมาตรการดูแลไม่ให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ    
๙ สุขลักษณะสถานประกอบกจิการ  

๙.๑ โรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการ
ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

๙.๒ มีนํ้าด่ืมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง    
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  ๒๕ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

เพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการนํ้าด่ืมต้องต้ังอยู่ในบริเวณที่ไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเป้ือน 

๙.๓ นํ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการต้องเป็นนํ้าที่สะอาด ปราศจากการ
ปนเป้ือน และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ในแต่ละวัน โดยมี
ระบบนํ้าสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

   

๙.๔ มีห้ องนํ้ า/ห้องส้วม  อ่ างล้ างมือ  พร้อมส บู่  ที่ เพี ยงพอและ
ถูกสุขลักษณะ ต้ังอยู่ในที่เหมาะสม 

   

๙.๕ มีภาชนะรองรับมูลฝอยจากที่เพียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด    
๙.๖ มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคท่ีเหมาะสมถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
   

9.7 จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง 
ความร้อน ที่เหมาะสม 

   

๑๐ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
๑๐.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักร 

 (1) มาตรฐานงานโครงสร้าง งานถนน งานไฟฟ้า งานประปา 
งานเครื่องกล  การป้องกันอัคคี ภัย  เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์ 
มาตรฐาน หรือข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐที่ เก่ียวข้อง หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับได้ 

   

(2) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ
ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และปลอดภัย 

   

(3) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เปลือกนอกเป็นโลหะ 
จะต้องติดต้ังสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้า และระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 

   

(4) มีกําหนดการซ่อมบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ระบบไฟฟ้า ภายในสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ 

   

๑๐.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 (๑) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน  
   

(๒) จัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเช้ือ 

   

๑๐.๓ การจัดสวัสดิการและการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
 (๑) จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ

หรือเจ็บป่วย รวมถึงมีระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้
ทันท่วงที 

   

114



  ๒๖ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อด้วยวิธกีารเผาในเตาเผา 

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดําเนินการ หลกัฐาน
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

(๒) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี หรือตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง 

   

๑๑ ความรบัผดิชอบต่อสังคม 
๑๑.๑ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลและ

วิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน  
   

๑๑.๒ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)    
 
คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้อมูลที่ให้ไว้และเอกสารหลักฐานประกอบ 

เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 
ลายมือชื่อ _________________________ผู้ขออนญุาต

 
ชื่อ-สกลุ ___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่______________________________________ 
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  ๒๗ 
 

๓. กิจการในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 

(๑) ชื่อสถานประกอบกิจการ_________________________________________________________
(๒) ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ____________________________________________________
(3) วัน เดือน ปี ที่เริ่มดําเนินการ ______________________________________________________
(4) ทีต่ั้งสถานประกอบกิจการ 

เลขที่_________หมู่ที ่__________ ซอย_______________ ถนน___________________________ 
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_________________จังหวัด___________________ 
รหัสไปรษณีย์_____________โทรศัพท์_____________________โทรสาร_____________________ 

(5) ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(๖) ขนาดพืน้ทีส่ถานประกอบกิจการ 

๖.๑ พ้ืนที่ทั้งหมด_____________________________ไร่ 
๖.๒ พ้ืนที่ประกอบกิจการ_______________________ตารางเมตร 

(๗) เวลาทํางานของสถานประกอบกิจการ 
๗.๑ ส่วนงานสาํนักงาน เริ่มเวลา____________น.  ถึง____________ น. รวม_________วัน/สัปดาห์ 
๗.๒ ส่วนงานการผลิต   เริ่มเวลา____________น.  ถึง____________ น. รวม_________วัน/สัปดาห์ 
๗.๓ ส่วนงานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ 

- ส่วนงาน____________เริม่เวลา____________น.  ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 
- ส่วนงาน____________เริม่เวลา____________น.  ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 
- ส่วนงาน____________เริม่เวลา____________น.  ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 

(๘) จํานวนผูป้ฏบิตังิานประจํา 
๘.๑ รวม__________________คน   
๘.๒ งานสํานักงาน    ชาย____________คน  หญิง____________คน 
๘.๓ งานการผลิต      ชาย____________คน  หญิง____________คน 
๘.๔ งานอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

- งาน_____________________________  ชาย___________คน  หญิง___________คน 
- งาน_____________________________  ชาย___________คน  หญิง___________คน 
- งาน_____________________________  ชาย___________คน  หญิง___________คน 

116



  ๒๘ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 

(๙) ชนิดของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
 ได้แนบบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 

(๑๐) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 ได้แนบบัญชีรายการชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมจํานวน 

(๑๑) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบกิจการ
ในรัศมี ๑ กิโลเมตร  
 ได้แนบแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ัง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบ

กิจการในรัศมี ๑ กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๒) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
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  ๒๙ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๑ สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร     
๑.๑ สถานประกอบกิจการต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล 

สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพัก
ฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็นพิเศษ  

   

๑.๒ อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบ
กิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

   

๑.๓ อาคารมีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พร้อม
แผนผังแสดง โดยต้องมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน และทางออกฉุกเฉินมีไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ทั้ งน้ี  มีลักษณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

   

๑.๔ อาคารมีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศที่เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง 

   

๑.๕ อาคารมีห้องนํ้าและห้องส้วม ตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน 

   

๒ การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ    
2.1 สถานประกอบกิจการมีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ
หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะน้ันอยู่เสมอ 

   

2.2 สถานประกอบกิจการมีการกําจัดมูลฝอย 
 ไม่ได้กําจัดเอง 
 มีการกําจัดมูลฝอยเอง และได้รับความเห็นชอบจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งดําเนินการได้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   

๒.3 สถานประกอบกิจการมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่
เป็นพาหะนําโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ     

๒.4 สถานประกอบกิจการมีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับ
การประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหาร    
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  ๓๐ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

สําหรับผู้ปฏิ บั ติงาน  และดําเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

๒.5 สถานประกอบกิจการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะและอนามัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   

๒.6 สถานประกอบกิจการจัดให้มีนํ้าด่ืมสะอาดที่มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์คุณภาพนํ้าบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับนํ้าด่ืมที่
สะอาดและปราศจากส่ิงปนเป้ือนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และสถานท่ีต้ังนํ้าด่ืมและลักษณะการนํานํ้ามาด่ืมต้องไม่เกิด
การปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   

๒.7 สถานประกอบกิจการมีนํ้าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม
ต่อการประกอบกิจการ (ไม่รวมถึงนํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต)    

๓ การควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
๓.๑ มลพิษทางนํ้า 

 ไม่มีมลพิษทางนํ้า 
 มีมลพิษทางนํ้า โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
     (๑) มีบ่อดักไขมัน 
     (๒) มีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
     (๓) มีการระบายนํ้าทิ้ง 
     (๔) มีระบบระบายนํ้าฝน 
     (๕) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

      

๓.๒ มลพิษทางอากาศ 
 ไม่มีมลพิษทางอากาศ 
 มีมลพิษทางอากาศ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
     ๑) มีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  
     ๒) มีการระบายอากาศ 
     ๓) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________
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  ๓๑ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๓.๓ มลพิษทางเสียง 
 ไม่มีมลพิษทางเสียง 
 มีมลพิษทางเสียง โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
     (๑) ต้นกําเนิดเสียง 
     (๒) ทางผ่านของเสียง 
     (๓) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

   

๓.๔ ความสั่นสะเทือน 
 ไม่มีความสั่นสะเทือน 
 มีความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

   

๓.๕ ของเสียอันตราย  
 ไม่มีของเสียอันตราย 
 มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ ของเสียอันตราย โดยมีแนว
ทางการจัดการ ดังน้ี 
     (๑) รวบรวม จัดเก็บ  
     (๒) กําจัด  
     (๓) อ่ืนๆ ระบุ  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

   

๓.๖ วัตถุอันตราย 
 ไม่มีวัตถุอันตราย 
 มีวัตถุอันตราย โดยมีการจัดการ ดังน้ี 
     (๑) รวบรวม จัดเก็บ  
     (๒) กําจัด  
     (๓) อ่ืนๆ ระบุ  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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  ๓๒ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

๔ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
๔.๑ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเคร่ืองจักร 

 (๑) สถานประกอบกิจการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสําหรับการใช้งานในสถาน
ประกอบกิจการ และมีการติดต้ังในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง
และปลอดภัย  

   

(๒ ) การจัดวางหรือการจัดเก็บ อุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือ
เครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่ กีดขวางทางเดินและการ
ปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

   

(๓) มีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคําเตือนหรือคําแนะนําใน
การป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ
เตือนอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

   

๔.๒ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 (๑) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม

และมีมาตรฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(๒) มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย    

(๓) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล    

(๔) มีป้าย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย     

๔.๓ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 (๑) จัดให้มีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการ

ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วน
ของอาคาร โดยมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(๒) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยมีจํานวนที่
เหมาะสมและติดต้ังให้เหมาะกับประเภทของเพลิง โดยเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

   

(๓ ) มี การฝึ กอบรมการดับ เพลิ งขั้ น ต้ นแก่ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
โดยหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ป ฏิ บั ติ เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้ วย    
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  ๓๓ 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  

ลําดบั รายการตรวจสอบ การดาํเนินการ หลกัฐาน 
ประกอบ ใช ่ ไม่ 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๔) มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ    

๔.๔ การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑) มีสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

ตามท่ีกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง    

(๒ ) มีการตรวจสุขภาพผู้ ปฏิ บั ติ งานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
หรือตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด 

   

๕ ความรบัผดิชอบต่อสังคม 
๕.๑ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูล

และวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน    

๕.๒ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)    
 
คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้ อมู ลที่ ให้ ไ ว้และ เอกสารห ลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ 

 
ลายมือชื่อ ________________________ผู้ขออนุญาต

 
ชื่อ-สกลุ ___________________________________

(ตัวบรรจง) 
วันที่______________________________________
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ภาคผนวก 6.2 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กิจการ”  หมายความว่า  กิจการใดหรือการกระท าใด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต   

“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต   

“ประชาชนที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ  จากการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกีย่วข้อง  ให้ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  และให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
รับความคิดเห็นไปจัดท ามาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  
หรือผลกระทบต่อสภาวะความเปน็อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม 

(๒) ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
ต้องด าเนินการ   

 (ก) จัดท าเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม  (๓)   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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 (ข) ประกาศให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องและราชการส่วนท้องถิ่นทราบถึงวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยปิดประกาศอย่างน้ อย  ณ  สถานที่ตั้ง 
ของสถานประกอบกิจการและที่ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต 

 (ค) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมก่อนด าเนินการ   

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องเผยแพร่  ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 

 (ก) ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต  สถานที่ตั้ง  ประเภทกิจการ  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น   
 (ข) แสดงผังการประกอบกิจการ  และขั้นตอนกระบวนการผลิต 
 (ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภท 
หรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อน  
การพิจารณาออกใบอนุญาต   

 (ง) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่ งแวดล้อม   
และการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 (จ) ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน  (ถ้ามี) 
(๔) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ให้ด าเนินการ 
 (ก) กรณีที่กิจการนั้นเข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้ถือว่า  ได้ด าเนินการ 
ตามประกาศนี้แล้ว 

 (ข) กรณีกิจการนอกเหนือจาก  (ก)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้   

  (๑) การส ารวจความคิดเห็น  ซึ่งอาจท าได้โดย 
   (๑.๑) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (๑.๒) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์   โทรสาร   

หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
   (๑.๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

ต่อการประกอบกิจการ 
   (๑.๔) การสนทนากลุ่มย่อย 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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  (๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจท าได้โดย 
   (๒.๑) การอภิปรายสาธารณะ 
   (๒.๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
   (๒.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (๒.๔) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(๕) เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ตามข้อ  ๔  (๔)  แล้วให้ผู้ขออนุญาต

ประกอบกิจการด าเนินการ 
 (ก) กรณีด าเนินการตามข้อ  ๔  (๔)  (ก)  ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการน ารายงานการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 (ข) กรณีด าเนินการตามข้อ  ๔  (๔)  (ข)  ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัดท าสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
เกี่ยวข้องแนบท้ายประกาศ  และส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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เอกสารแนบท้าย 
แบบสรปุผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

________________________________________ 

๑. สถานประกอบกิจการเป็นกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  สถานประกอบกิจการได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้แนบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกอบการ
พิจารณาอนุญาตมาพร้อมน้ีแล้ว 

๒. กรณีสถานประกอบกิจการนอกเหนือจาก ๑. 
  ได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) วิธีการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
(๑.๑) การสํารวจความคิดเห็น  
 การสัมภาษณ์รายบุคคล 
 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการ

ประกอบกิจการ 
 การสนทนากลุ่มย่อย 

(๑.๒) การประชุมปรึกษาหารือ  
 การอภิปรายสาธารณะ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง  

(๒ ) การกําหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชนท่ี เก่ียวข้อง 
โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยดา   ร่าง 
นิยดา   พ/ท 
............    ตรวจ 
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๒ 
 

 

(๓) ผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  
 

 
 
 
 

(๔) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม และการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ที่กําหนดเพิ่มเติมหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้อมูลที่ให้ไว้และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็น
จริงทุกประการ 

 
ลายมือชื่อ ________________________ผู้ขออนุญาต
 
ชื่อ-สกุล___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่______________________________________ 
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