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สารบัญ  
เร่ือง  หนา  

 การออกใบอนุญาต         1 

 การจัดการเหตุรำาคาญ         5 

 การออกหนังสือรบัรองการแจง        13  
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การออกใบอนุญาต 

1. วัตถุประสงค เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการอนุญาต 
การประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดอยางถูกตอง 

2. ขอบเขต ครอบคลุมการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในการดำเนินการอนุญาต       
การประกอบ กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแตขั้นตอนการรับคำขอ การตรวจ
เอกสาร การตรวจสอบ กิจการกอนออกใบอนุญาต จนถึงการออกใบอนุญาต  

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เอกสารอางอิง  

4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
4.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4.3 พระราชบัญญัติวิธี 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
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5. แผนภูมิการทำงาน 

ลำดับ ผังกระบวน 
ระยะเวลา  
(วันทำการ) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1 วัน - - 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

2 
 

1 วัน - - 
เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

3 

 ไมเกิน  
15 วัน  

นับจากวันท่ี
ไดรับคำขอ 

พ.ร.บ. สธ. 
มาตรา 19 
มาตรา 54 

และ 
มาตรา 56 
วรรคแรก 

มีการแจง 
ใหยื่น 

เอกสารเพ่ิม 
หรือ 

คืนคำขอ 

เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 

4 

 ภายใน 
30 วัน 

นับแตวันท่ี 
เอกสาร 
ครบถวน 

มาตรา 56 
วรรคสอง 

- เจาพนักงาน 
สาธารณสุข 

หรือ 
ผูซ่ึงไดรับ
การแตงตั้ง 

5 

 ไมเกิน 
 15 วัน 

มาตรา 56 
วรรคสาม 

มีการแจง
ออก

ใบอนุญาต 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
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กำหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

รับคำขออนุญาตประกอบกิจการ 

ตรวจเอกสาร 

เอกสารไมครบครั้งท่ี 1 เอกสารครบ 

แจงเรื่องใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 

ตรวจ

เอกสาร 

เอกสารไมครบครั้งท่ี 2 คืนคำขอ 

ตรวจ 

สุขลักษณะ 

ไมผาน ผาน 

อนุญาต 
แจงคำสั่ง 

ไมอนุญาต 



 6.รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการอนุญาต/การออก
หนังสือรับรองการแจง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

6.1 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายเจาหนาที่ของทองถิ่นหรือใหผูรับผิดชอบ 
ในการดำเนินการออกใบอนุญาต  

6.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับคำขออนุญาต/คำขอตออายุใบอนุญาตที่ผูประกอบการยื่นขอตอเจา
พนักงานสวนทองถ่ิน  

6.3 ตรวจเอกสาร เจาหนาที่ตรวจเอกสารใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน ตามมาตรา 54, มาตรา 
56 วรรคแรก รวมถึงเอกสารประกอบท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  • หากเอกสารไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามที่กำหนดในขอบัญญัติทองถิ่น ผูรับผิดชอบตอง 
เสนอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อแจงไปยังผูขออนุญาตใหมายื่นเอกสารที่แกไขถูกตองสมบูรณเพิ่มเติม และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบเสร็จภายในสิบหาวัน  
  • หากเอกสารถูกตองสมบูรณจะเขาสูข้ันตอนการตรวจสอบกิจการตามขอบัญญัติสวนทองถ่ิน 
  • หากเอกสารยังไมถูกตองสมบูรณอีกเปนครั ้งที ่ 2 ใหผู ร ับผิดชอบสงคืนคำขอ 6.4 
ผูรับผิดชอบจะตองตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามขอบัญญัติสวนทองถิ่น และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกำหนด
ในขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 56 วากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไมตามขอบัญญัติทองถ่ิน เม่ือผูรับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสภาพดานสุขลักษณะแลว ใหทำรายงานและเสนอความเห็นตอเจาพนักงานทองถิ่นไดเปน 2 
กรณี ดังนี้  
  (ก) กรณีที่มีสภาพถูกตองครบถวนตามที่กำหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นและ กฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวของ หรือถูกตองครบถวนแตสมควรใหมีการปฏิบัติการใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดไวใน ขอบัญญัติทองถ่ิน
เปนเฉพาะราย ใหเสนอความเห็นวา “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออก ใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข” ได  
  (ข) กรณีท่ีมีสภาพไมถูกตองครบถวนตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของ ใหผูรับผิดชอบที่ทำการตรวจสภาพมีคำแนะนำ ใหผูขออนุญาตแกไขปรับปรุงให ถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลาอันสมควร ถาผูขออนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง ตามคำแนะนำใหเสนอความเห็นวา 
“ไมสมควรออกใบอนุญาต” พรอมดวยเหตุผลดังกลาว 

6.5 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวย เหตุผล 
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน ตามท่ี
กำหนด ในขอบัญญัติทองถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายในกำหนดเวลาขางตน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 
ครั้งๆ ละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ
กอนสิ้นกำหนดเวลาดังกลาว หรือตามที่ไดขยายเวลาแลวนั้นแลวแตกรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหมีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต 
ทราบ โดยกำหนดใหผูขออนุญาตตองไปรับใบอนุญาตที่สำนักงานราชการสวนทองถิ่น ภายในระยะเวลา อัน
สมควร (ทั้งนี ้ไมควรเกินกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง) หากพนกำหนด 27 วัน ใหถือวาไม 
ประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
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(ข) กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะไมออกใบอนุญาต กอนที่จะมีคำสั่งไมออกใบอนุญาตนั้น  
เจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีหนังสือแจงขอเท็จจริงและเหตุที่จะไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพื่อใหผูขอ 
อนุญาตไดมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือชี้แจงแสดงหลักฐานของตนภายในกำหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) โดยหากลวงเลยกำหนดเวลาดังกลาว แลวผูขอ
อนุญาตไมแจงความเห็นใดๆ หรือมีการแจงความเห็นแตผูรับผิดชอบเห็นวาไมมีเหตุผลเพียงพอ เจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงออก “คำสั่งไมอนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองระบุ กรณีการใชสิทธิ
อุทธรณ (มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ตอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไวในคำสั่งดังกลาวดวย 

หมายเหตุ  
1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและให 

ใชไดเพียง ในเขตอำนาจของราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนผูออกใบอนุญาตนั้นเทานั้นตามมาตรา 55  
2) การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคำขอ (ตามข้ันตอน

ที่ 2) พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต หากมายื่นขอตอใบอนุญาตแลวไมชำระคาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตตามกำหนด เจาพนักงาน
ทองถิ ่นมีอำนาจ ปรับฐานชำระคาธรรมเนียมลาชา (ใหดูที ่กระบวนงาน การเปรียบเทียบปรับและการ
ดำเนินคดี)  

3) หากยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ตองดำเนินการขออนุญาตใหม 
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การจัดการเหตุรำคาญ 
ความหมาย การจัดการ หมายถึง กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 

(Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองคการ
และการใช ทรัพยากรตางๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคการกำหนดไว (นิยาม James A.F.Stoner)  

เหตุรำคาญ เหตุรำคาญ (มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) หมายถึง เหตุหนึ่ง
เหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนของประชาชนผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
กระทำดังตอไปนี้ 

  • แหลงน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ สวม หรือที่ใสมูล หรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยูใน
ทำเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมม สิ่งของมีการเททิ้งสิ ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือ 
ละอองเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที ่เพาะพันธุ พาหะนำโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปน 
อันตรายตอสุขภาพ  

• การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเปน เหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน 
อันตรายตอสุขภาพ  

• อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ีประกอบ การใดไมมีการระบายอากาศ 
การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก กลิ่นเหม็น
หรือละออง สารพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

• การกระทำใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสีเสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน 
ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุ ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

• เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการวินิจฉัยกรณีของเหตุรำคาญ 
จะยึดตามบทบัญญัติมาตรา ๒๕ เปนหลักโดยมีสิ่งสำคัญที่ตองพิจารณาคือ ตองบงชี้ไดวาการกระทำดังกลาว 
อาจเปนเหตุใหเสื่อมหรือกอใหเกิดผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพได ซึ่งจำเปนตองอาศัย องคความรู      
ที่เกี่ยวของหลายดาน และดุลพินิจของเจาพนักงาน สาธารณสุข โดยมุงเนนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
สงบสุขของชุมชน ใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิและไมเบียดเบียน ซ่ึงกันและกันเปนหลัก 
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อำนาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 
เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สำหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูวาราชการ กรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมือง พัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา 
นายกองคการบริหารสวนตำบล สำหรับเขตองคการบริหารสวนตำบล หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการ- 
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นสำหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
โดยกฎหมายกำหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการระงับ ปองกัน แกไข จัดการ รวมท้ัง สั่งหาม
ใชสถานท่ีท่ีกอปญหาเหตุรำคาญ ดังนี้  

๑. ออกคำสั่งใหผู ใดหรือผูประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในมาตราตางๆ ของหมวด ๓ ถึง หมวด ๙ เพ่ือแกไขหรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระทำการเพ่ือปองกัน
เหตุรำคาญ และปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือขอกำหนด ของทองถ่ิน  

๒. ตามมาตรา ๒๖ กำหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจในการ ออกคำสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับกำจัด 
และควบคุมเหตุรำคาญตางๆ  

๒.๑ หามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือ สถานที่เอกชน รวมทั้งการ
ระงับเหตุรำคาญดวย  

๒.๒ ใหผูหนึ่งผูใด ดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาบรรดาถนนทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คูคลอง 
และสถานท่ีตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรำคาญ  

๓. ตามมาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจา 
พนักงานทองถ่ินมีอำนาจ  

๓.๑ ออกคำสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเก่ียวของกับ การกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รำคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรโดยสามารถระบุในคำสั่งใหบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุ
หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรำคาญ กระทำการโดยวิธีใดเพื่อระงับ หรือปองกันเหตุรำคาญ
นั้น หรือกำหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรำคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต  

๓.๒ ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
และเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยาง รายแรงตอสุขภาพใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้น
และอาจจัดการตามความจำเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือ
เก่ียวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรำคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสำหรับการจัดการนั้น  

๔. ตามมาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีมีเหตุรำคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจ  
๔.๑ ออกคำสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรำคาญภายในเวลา

อันสมควร โดยสามารถระบุในคำสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่กระทำการโดยวิธีใดเพื่อระงับ หรือ
ปองกันเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการ เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรำคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต  

๔.๒ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจ ระงับ
เหตุรำคาญนั้น และอาจจัดการตามความจำเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรำคาญ
เกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั ้น เจาของหรือ        
ผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสำหรับการนั้น 
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๔.๓ ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ในสถานที่เอกชนอาจ     
เกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคำสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของ หรือผูครอบครองใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมี การระงับเหตุ
รำคาญนั้นแลวก็ได 

ข้ันตอนการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุรำคาญ การดำเนินงานกรณีเกิดเหตุรำคาญ จะประกอบดวย
ข้ันตอนหลักๆ ดังนี้  

๑. การรับแจงเหตุรำคาญ/เรื่องรองเรียน เมื่อมีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ประชาชนที่อยูขางเคียงหรือ 
ไดรับผลกระทบ มีสิทธิที ่จะรองเรียนตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ หรือ 
หนวยงานราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของได โดยอาจแจงดวยตนเอง ทางโทรศัพท 
ทางหนังสือ หรือทางจดหมาย หรืออื่นๆ เจาหนาที่จะตองบันทึกรายละเอียดที่ไดรับแจงไว เพื่อเปนขอมูลใน
การวางแผนติดตามตรวจสอบตอไป ในบางกรณีเจาหนาที่อาจประสบเหตุดวยตนเองจากการตรวจพื้นท่ี
รับผิดชอบ หรือรับทราบจากการ ติดตามขอมูลขาวสารในสื่อตางๆ 8 การจัดการเหตุร าคาญ และกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ คูมือการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ดานวิชาการและ
ปฏิบัติการ ดวยการชวยประสานงานกับหนวยงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเปนที่ปรึกษาใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยบทบาทการทำงานควรมีการเตรียมความพรอมสำหรับรองรับการรับเรื่องรองเรียน
ปญหาเหตุรำคาญ เกี่ยวกับการเปดชองทางรับเรื่องรองเรียน กำหนดเจาหนาที่รับผิดชอบ มีขั้นตอนการดำ 
เนินงานหรือประสานงาน เปนตน หนวยงานควรจัดใหมีเอกสาร แบบฟอรมการทำงานและการจัดทำรายงาน
เหตุรำคาญ ดังนี้ 

 - แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียนสำหรับใหผูรองเรียนไดกรอกขอมูลดวยตนเอง หรือสำหรับ
เจาหนาท่ีกรอกขอมูลกรณีการติดตอดวยวาจาอันประกอบดวยขอมูลผูรองเรียน คือ ชื่อ - สกุล ท่ีอยู ท่ีสามารถ
ติดตอได รายละเอียดปญหาเหตุรำคาญที่รองเรียน ผลกระทบที่ไดรับชวงเวลาที่ได รับผลกระทบรวมถึงขอมูล 
ผูถูกรองเรียน คือ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู และการกระทำหรือการดำเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาเหตุรำคาญ เปนตน 
(ดังตัวอยางท่ี ๑)  

- จัดทำรายงานสรุปประเด็นการรับเรื่องรองเรียนปญหาเหตุรำคาญ ใหกับผูบริหารหนวยงาน
รับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการติดตามการทำงานไดอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดสงรายงานใหกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดเปนขอมูล ในการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. การตรวจสอบหาขอเท็จจริง การตรวจสอบเหตุรำคาญมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวามี 
เหตุรำคาญที่กอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือไมพรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของ ซ่ึง
จะเปนประโยชนในการวางแผนแกไขและระงับเหตุรำคาญ ในกรณีที ่ไดรับการรองเรียนจากประชาชน        
เจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุขของหนวยงานที่ไดรับการรองเรียนตองทำการพิจารณา 
ขอเท็จจริงจากคำรองท่ีไดรับทำการบันทึกขอมูลเบื้องตน ท่ีไดท้ังหมดสำหรับใชประกอบการตรวจวินิจฉัย และ
ดำเนินการตรวจสอบ ขอเท็จจริง ในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะตองอาศัยบุคลากรและทีมงานที่มี ความรู 
แบบบันทึก กลองบันทึกภาพ และเครื่องมืออุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของดังนั้นจึงตองมีการเตรียมการอยางรอบคอบและระมัดระวังเพื่อใหได
ขอเท็จจริง ท่ีเปนประโยชนและมีความเปนธรรมกับท้ังผูรองเรียนและผูไดรับผลกระทบ  
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีหนาท่ีใหการสนับสนุนการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอาจลงพื้นที่รวมตรวจสอบขอเท็จจริงใหขอเสนอแนะ หรือใหคำแนะนำแกเจาหนาที่ทองถิ่น ซึ่งในการลง
ตรวจสอบเหตุรำคาญเพ่ือหาขอเท็จจริงนั้น มีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 

(๑) การเตรียมการตรวจสอบ – เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนจะตองพิจารณาดูคำรองวาผูแจงมี
ตัวตนจริง หรือไมพรอมที่จะใหขอมูลที่เกิดขึ้น หรือไมรวมทั้งตรวจสอบไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เกิด
เหตุนั้นๆ วาขอมูลเปนอยางไร โดยตองสอบถามใหไดขอมูลที่ชัดเจนในเรื่องหรือประเด็นท่ีรองเรียน รวมท้ัง
ขอมูลที่ เปนประโยชนสำหรับใชในการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อวินิจฉัยเหตุรำคาญใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

- การตรวจสอบปญหาเหตุรำคาญในบางกรณีอาจจำเปน ตองทำการตรวจวัดปริมาณสาร 
มลพิษที ่ปนเป อนในสิ ่งแวดลอม ดังนั ้นควรเตรียมเครื ่องมือหรืออุปกรณสำหรับการตรวจวัดทางดาน 
สิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาขอรองเรียนนั้น โดยตองทำการศึกษาวิธีการใชงาน เครื่องมือ 
แตละประเภท ตลอดจนศึกษาขอกฎหมายที่เกี ่ยวของ ผลการตรวจวัด ที่ไดจะตองนำมาเปรียบเทียบกับ      
คามาตรฐานหรือขอกำหนดทางวิชาการ เพื่อวิเคราะหวาปริมาณสารมลพิษที่ตรวจวัดได จะสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัย ของประชาชนหรือสงผลตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนหรือไม และเพื่อใหการตรวจสอบ
สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดชัดเจน ลดความขัดแยง และเปนท่ียอมรับของทุกฝายนั้น ควรพิจารณา
วามีมาตรฐานใดที่จะนำมาใชอางอิงไดบาง โดยพิจารณาเลือกใชมาตรฐานที่ใชบังคับตามกฎหมายกอนเปน   
ลำดับแรก รองลงมาเปนมาตรฐานท่ีเปนขอเสนอแนะ ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานกำหนดไว อาจใชขอกำหนดหรือ
ขอมูลทางวิชาการ หรือใชวิธีเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในพื้นที่อื่นๆ ที่ไมไดรับผลกระทบจากมลพิษชนิด
นั้นๆ สำหรับคาที่ไดจากการตรวจวัด และนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน จะตองเปนหนวยเดียวกัน โดยมี
วิธีการ หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง และการตรวจวัด เปนไปตามขอกำหนดในมาตรฐาน หากใช
วิธีการหรือเครื่องมือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงหรือเทียบเทาจะตองมีการระบุหรืออางอิงแหลงท่ีมาดวย 

- การเตรียมความพรอม โดยมีการเตรียมทีมตรวจสอบ ซึ่งจะตองมีการประสานงานกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมตรวจสอบขอเท็จจริง เชน เจาหนาที่ทองถิ่นผูมีอำนาจในการตรวจสอบ ในบาง
กรณีอาจตองการบุคลากรผูตรวจสอบที่มีความรู ทักษะ และประสบการณการเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวของและ
จำเปนตองในการเก็บขอมูล เชน แผนที่ แบบบันทึกตางๆ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เชน กลอง
บันทึกภาพ เทปวัดระยะทาง เปนตน สำหรับอุปกรณ เครื ่องมือทางวิทยาศาสตรที ่ใช ในการตรวจวัด 
สภาพแวดลอม จะตองมีสภาพที่ใชการไดดีเหมาะสมกับสภาพที่จะนำไปใช มีความเที่ยงตรง และมีการ
ปรับเทียบความถูกตองของเครื่องมือ (Calibration) ใหไดตามมาตรฐานทุกครั้ง 

(๒) การลงพื้นที่ตรวจสอบ ในการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงควรตรวจสอบทั้งสถานที่ ที่ถูก
รองเรียน สถานท่ีไดรับผลกระทบ (ผูรองเรียน) รวมถึงสถานท่ีท่ีคาดวานาจะไดรับผลกระทบดวยมีการรวบรวม 
ขอมูลหลักฐานทางเอกสาร วัตถุ ภาพถาย หรือวีดีทัศนแมแตพยานบุคคลหรืออ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
วินิจฉัย ดังนี้ 

(ก) ขอมูลทางกายภาพ สามารถทำไดโดยการสัมภาษณสอบถามขอมูลแวดลอม จาก
ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียงแหลง หรือสถานที่เกิดเหตุรองเรียน รวมทั้งผูประกอบกิจการ หรือเจาของ
อาคารสถาน ประกอบกิจการ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความครอบคลุมและถูกตองมากที่สุด (ดังตัวอยาง ที่ ๒) 
ขอมูลท่ีควรสอบสวน ไดแก 
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- ขอมูลบุคคลท่ีรองเรียน หรือผูท่ีไดรับความเดือดรอน ไดแก บานเลขท่ี ตำแหนง ระยะหาง
ระหวางสถานที่ตั้งของที่พักอาศัยกับ แหลงกอเหตุรำคาญปญหาเหตุรำคาญที่ไดรับคืออะไร เกิดจากสาเหตุ
อะไร เหตุรำคาญเกิดขึ้นบริเวณไหน ชวงเวลาที่ไดรับผลกระทบ ความถ่ี หรือลักษณะการเกิดเปนอยางไร 
แผนผังของแหลงกำเนิดเหตุรำคาญ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบหรือไดรับความเดือดรอน เปนตน ทั้งนี้ควร
สอบถามขอมูลจาก ประชาชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง และในบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ โดยรอบใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการหรือแหลงที่เปน สาเหตุของขอรองเรียน ไดแก ที่ตั้ง 
ของสถานประกอบกิจการ ทิศทางโดยรอบ อาคารสถานประกอบกิจการ ชื ่อผู ประกอบการ ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน หรือพระราชบัญญัติ การ สาธารณสุข 
เปนตน กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ สารเคมีที่ใช ลักษณะมลภาวะที่เกิดขึ้น แหลงกำเนิดมลภาวะ
หรือจุดที่กอใหเกิดปญหาจำนวนคนงาน ชวงเวลาปฏิบัติงาน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูล การ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานประกอบกิจการ ระบบบำบัดมลพิษ แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
เปนตน รวมท้ังอาจมีการเก็บ ตัวอยางตามความจำเปน และเหมาะสมในกรณีท่ีสามารถดำเนินการได  

- ขอมูลทั่วไป เชน จำนวนผูที่ไดรับผลกระทบความรุนแรงมากนอยแคไหน กอใหเกิดความ
เสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือไมอยางไร เปนตน 

(ข) ขอมูลจากการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร ภายหลังจากไดทราบขอมูลทาง
กายภาพดวยการสอบถามและสังเกตการณแลว เจาหนาที ่จะตองดำเนินการตรวจวิเคราะหทางดาน 
สิ่งแวดลอมดวยการ ใชเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อนำผลที่ไดเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัย เหตุรำคาญ และ
เพื่อใหการแปรผลมีความนาเชื่อถือ สามารถนำมาเปรียบเทียบ กับคามาตรฐานไดอยางถูกตอง ควรมีการ
เตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ ไดแก วิธีการใชงานเครื่องมือ การปรับเทียบความถูกตองของ เครื่องมือการ 
กำหนดจุดเก็บตัวอยาง ระยะเวลาในการตรวจวัดตามกฎหมาย การจดบันทึกสภาพแวดลอมโดยรอบขณะ
ตรวจวัด และการสงผลการเก็บตัวอยางเพื่อวินิจฉัยทางเคมีหรือชีวภาพใน หองปฏิบัติการ จากนั้นเมื่อไดผล
การตรวจวัดแลว จึงนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีเก่ียวของตอไป 

3. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานท่ี 
และพฤติกรรมที่คาดวาจะกอใหเกิดเหตุรำคาญตามที่ไดรับแจงแลว นำขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอมูลจากการตรวจวัดทางดานสิ่งแวดลอมหรือการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการ (ถามี) มาสรุปวิเคราะหเพ่ือ
วินิจฉัยเรื่องรองเรียนดังกลาววาเปน เหตุรำคาญหรือไม และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ปญหาเหตุรำคาญ
แจง ผูเก่ียวของทราบ ดังนี้ 

(๑) การดำเนินการตรวจสอบเหตุรองเรียนทุกกรณีจะตองมีการสรุปผลการดำเนินการ    
ทุกข้ันตอน เพ่ือรายงานใหกับผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ  

(๒) ในกรณีที่มีผูรองเรียนที่เปนทางการ ใหแจงผลการตรวจสอบ และการดำเนินการของ 
หนวยงานใหผูรองเรียนทราบ  

(๓) การรายงานผลตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกคำสั่ง 
ใหผูถูกรองเรียนดำเนินการแกไข โดยสำเนาบันทึก ผลการตรวจสอบเบื้องตนท่ีไดสงใหผูถูกรองเรียนทราบ  

(๔) ในกรณีสภาพปญหาที่พบไมสามารถแกไขไดใหดำเนินการ รายงานผลการตรวจสอบ 
เบื้องตนไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหา ในแตละกรณีเพื่อประสานงานในการตรวจสอบและ ระงับ
เหตุรำคาญตอไป 
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4. การระงับเหตุรำคาญ 
4.1 กรณีที่วินิจฉัยแลวพบวาไมเปนเหตุรำคาญ เจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุข ตองแจงใหผูรองทราบ (ถาผูรองแจงท่ี อยูใหทราบ) เรื่องรองเรียนถือเปนอันยุติ  
๔.๒ กรณีท่ีวินิจฉัยแลวพบวาเปนเหตุรำคาญ ใหบันทึกขอเท็จจริง ท่ีตรวจพบ และขอแนะนำ 

เพื่อการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดังตัวอยางที่ ๓) และสำเนาใหผูกอเหตุรำคาญ ทราบหาก
ครบกำหนดให ปรับปรุงแกไขตามระยะเวลาที่ระบุในแบบตรวจแนะนำแลว ผูกอเหตุรำคาญ ยังไมปรับปรุง
แกไขเพื่อระงับเหตุรำคาญ เจาพนักงานสาธารณสุขมีหนาที่ตองเสนอใหเจาพนักงานทองถิ่นที่มีอำนาจในเขต
ทองถิ่นนั้น ออกคำสั่งเปน หนังสือใหผู ที่กอเหตุ (กรณีที่เกิดในที่หรือทางสาธารณะ) หรือใหเจาของ หรือ        
ผูครอบครองสถานที่เอกชน (กรณีที่เกิดในสถานที่เอกชน) เพื่อใหปรับปรุงแกไข หรือระงับเหตุรำคาญ ซึ่งใน
คำสั่งตองมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

- ชื่อหนวยงาน ชื่อเจาพนักงาน พรอมตำแหนง และวันเดือน ปท่ีออกคำสั่ง  
- อางอิงขอกฎหมาย ที่ใหอำนาจในการออกคำสั่ง เชน อาศัยอำนาจตามมาตรา..... แหง 

พระราชบัญญัติ...... เปนตน 
- อธิบายขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหตองออกคำสั่ง ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
- สั ่งใหดำเนินการปรับปรุงแกไข หรือระงับ หรือกำหนดวิธ ีการเพื ่อการปองกัน            

เหตุรำคาญในอนาคตตามหลักวิชาการที่สอดคลองกับเหตุการณขอเท็จจริงเรื่องนั้น พรอมทั้งตองกำหนด
ระยะเวลาท่ี ตองดำเนินการ 

5. การติดตามผลการแกไขเหตุรำคาญ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ใหไวในคำสั่ง เจาพนักงาน 
สาธารณสุขตอง ไปตรวจสอบวามีการปรับปรุงแกไขหรือไมอยางไรในกรณีที่ไมมีการแกไข โดยเหตุผลอัน 
สมควรก็เปนอำนาจของเจาพนักงานฯ ที่จะผอนผันระยะเวลา ตามขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม แตหาก
เปนกรณีที่ผู รับคำสั่งไมใสใจ หรือไมนำพาตอคำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นก็อาจ 
ดำเนินการได ๒ กรณีคือ (ก) กรณีที ่เหตุรำคาญเกิดในที ่หรือทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ ่น และ          
เจาพนักงานสาธารณสุข ตองพิจารณาวาเหตุรำคาญนั้นยังคงเกิดขึ้น และกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ 
สุขภาพหรือไม 

- ถาไมเปนอันตรายอยางรายแรงก็ใหดำเนินการลงโทษ ผู กอใหเกิดเหตุรำคาญนั้น โดย       
เจาพนักงานทองถ่ินอาจดำเนนิการเปรียบเทียบ ปรับ หรือดำเนินคดีทางศาลแลวแตกรณีตามอำนาจใน มาตรา 
๘๕ วรรค ๓  

- ถาเปนอันตรายอยางรายแรง ใหเจาพนักงานทองถิ ่น รวมกับเจาพนักงานสาธารณสุข 
ดำเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนตอไป โดยคิดคาใชจายท้ังหมด จากผูท่ี 
กอเหตุรำคาญนั้น แลวใหเจาพนักงานทองถิ่นดำเนินการเปรียบเทียบ ปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แลวแต
กรณีตามอำนาจในมาตรา ๘๕ วรรค ๓ และหากผูที ่กอเหตุไมยินยอมเสียคาใชจายดังกลาว เจาพนักงาน
ทองถ่ินก็สามารถ ฟองเรียกคาใชจายทางศาลไดดวย 
 (ข) กรณีที่เหตรำคาญเกิดในสถานที่เอกชน เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ตอง
พิจารณาวาเหตุรำคาญนั้นยังคงเกิดข้ึน และกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพหรือไม 
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-  หากเหตุรำคาญยังคงเกิดขึ้น แตไมเปนอันตรายอยางรายแรง เจาพนักงานทองถิ่น และ    
เจาพนักงานสาธารณสุข อาจรวมกันดำเนินการแกไขในสถานท่ีเอกชนนั้นได โดยคิดคาใชจายจากเจาของ หรือ 
ผูครอบครองสถานที่นั ้น แลวใหเจาพนักงานทองถิ่นดำเนินการลงโทษ โดย การเปรียบเทียบ ปรับ หรือ
ดำเนินคดีทางศาล แลวแตกรณี ตามอำนาจใน มาตรา ๘๕ วรรค ๓ และหากผู ที ่กอเหตุไมยินยอมเสีย 
คาใชจายดังกลาว เจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถฟองเรียกคาเสียหายทางศาลไดดวย  

- หากเหตุรำคาญยังคงเกิดขึ้น และเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ นอกจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะดำเนินการลงโทษ โดยการเปรียบเทียบ ปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แลวแตกรณี ตามอำนาจใน 
มาตรา ๘๕ วรรค ๓ ตอเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนนั้นแลว เจาพนักงานสาธารณสุข อาจเสนอให
เจาพนักงานทองถ่ินออกคำสั่งเปนหนังสือหามมิใหใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้นท้ังหมดหรือบางสวน 
จนกวาจะไดมีการระงับเหตุรำคาญนั้นแลวก็ได ซ่ึงกรณีนี้ก็จะมีผลคลาย กับการสั่งใหหยุดดำเนินกิจการนั่นเอง 
 

สรุปแนวทางการออกคำสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหระงับเหตุรำคาญตามกฎหมายวาดวยการ 
สาธารณสุข  

ในการออกคำสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือระงับ
เหตุรำคาญสามารถดำเนินการไดโดยการพิจารณาสถานการณของการเกิดปญหาเหตุรำคาญ ตามมาตราท่ี
เก่ียวของ สรุปไดดังนี้  

๑. มาตรา ๒๗ กรณีเหตุรำคาญท่ีเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ (ดังตัวอยางท่ี ๔) หรือ  
๒. มาตรา ๒๘ กรณีเหตุรำคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน (ดังตัวอยางท่ี ๕) หรือ  
๓. มาตรา ๒๘ วรรค ๓ กรณีที่เกิดเหตุรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอความเปน  

อยูท่ี เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ใหมีคำสั่งหามใชอาคารทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาจะสามารถ 
ระงับเหตุรำคาญนั้นได (ดังตัวอยางท่ี ๖)  

๔. มาตรา ๔๕ กรณีผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ ขอก าหนดของ
ทองถิ่น ประกาศ หรือค าสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงาน ทองถิ่นมีอ านาจสั่งใหผูประกอบกิจการ
ปรับปรุง แกไขปญหาใหถูกตอง (ดังตัวอยางที่ ๗) หากผูประกอบกิจการมิไดปฏิบัติตามค าสั่งเจาพนักงาน 
ทองถิ่น ภายในเวลาที่ก าหนดไวในค าสั่ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอ านาจสั่งการใหหยุดด าเนินกิจการไวทันที
เปนการ ชั่วคราวจนกวาจะไดด าเนินการใหปราศจาก อันตรายแลว (ดังตัวอยางที่ ๘) และหากพบวากิจการ
ดังกลาว กอใหเกิด เหตุสงสัยวาอาจจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน สามารถสั่งการใหหยุดด 
าเนิน กิจการนั้นไวทันที เปนการชั่วคราว จนกวาจะ ปราศจากอันตราย (ดังตัวอยางท่ี ๙) 

๕. มาตรา ๔๖ หากพบเหตุไมถูกตอง หรือมีการกระทำฝาฝน พระราชบัญญัตินี้ หรือขอกำ 
หนด ทองถิ่นเจาพนักงานสาธารณสุขตองรีบแจง เจาพนักงานทองถิ่นโดยเรงดวน และหากพบวาเหตุนั้นมี 
อันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจสั่งการใหผูกระทำการนั้น แกไข 
หรือระงับเหตุนั้น แลวจึงแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบตอไป 
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แผนผังแนวทางการควบคุมกรณีเกิดเหตุรำคาญ 
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ประชาชนผูประสบเหตุ

 

เจาพนักงานทองถ่ิน/เจาพนักงานสาธารสุข 

ไมเปนเหตุรำคาญ 

รองเรียน 

เปนเหตุรำคาญ 

แจงผูรองเรียน 

เรื่องยุติ 
เกิดในท่ี/ทางสาธารณะ เกิดในสถานท่ีเอกชน 

ผูกอเหตุรำคาญ เจาของ/ผูครอบครอง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ออกคำสั่ง 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ออกคำสั่ง 
 

เรื่องยุติ ถาไมแกไข ถาไมแกไข ถาแกไข 
 

ถาแกไข 
 

เจาพนักงานทองถ่ินเปรียบเทียบปรับ/ดำเนินคดีทางศาล 

กรณีท่ีไมเปน 
อันตรายรายแรง 

กรณีท่ีไมเปน 
อันตรายรายแรง 

กรณีท่ีไมเปน 
อันตรายรายแรง 

กรณีท่ีไมเปน 
อันตรายรายแรง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ควบคุมมิใหเกิดข้ึนอีก 

เจาพนักงานทองถ่ินเขาระงับเหตุไดตาม 
ความจำเปนและคิดคาใชจายจากผูกอเหตุนั้น 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ออกคำสั่งหามมิให 
หรือยินยอมใหใช 

สถานท่ีนั้น 



การออกหนังสือรับรองการแจง 

๑. วัตถุประสงค เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการ
ออกหนังสือรับรองการแจง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดอยางถูกตอง 

2. ขอบเขต ครอบคลุมการดำ เนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการออก
หนังสือรับรองการ แจงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแตข้ันตอนการรับคำขอการออกใบ
รับแจง การตรวจเอกสารจนถึงการออกหนังสือรับรองการแจง 

๓. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. เอกสารอางอิง 

๔.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕o 
๔.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๔.๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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แผนภูมิการทำงาน 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันทำการ) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1 วัน - - 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

2 
 

1 วัน - - 
เจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ 

3  
ภายใน 
7 วัน 
ทำการ 

มาตรา 48 
วรรคสอง 

- 
เจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ 

4 

 

ภายใน 
7 วัน 
ทำการ 

มาตรา 48 
วรรคสาม 

- 
เจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ 

5 

 

ภายใน 
7 วัน 
ทำการ 

มาตรา 48 
วรรคหา 

มีการ
ออก

หนังสือ
แจงใหผู
ยื่นคำขอ
ทราบ 

เจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 ภายใน 

7 วัน 
ทำการ 

- 

มีการ
ออก

หนังสือ
แจงคำสั่ง 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
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กำหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

รับคำขอ 

 

ตรวจเอกสาร 

ไมถูกตอง ถูกตอง 

ออกหนังสือ 

รับรองการแจง 
แจงใหแกไข 

แกไข ไมแกไข 

ออกใบรับแจง 

แจงคำสั่งใหการแจง 

เปนอันสิ้นผล 



๖. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการอนุญาต/การออกหนังสือ 
รับรองการแจง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖.๑ ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายเจาหนาที่ของทองถิ่นใหรับผิดชอบใน
การดำเนินการออกหนังสือรับรองการแจง 

๖.๒ ผูรับผิดชอบรับคำขอแจง ท่ีผูประกอบการยื่นขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
๖.๓ ออกใบรับแจงภายในวันท่ีรับแจง ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
๖.๔ ตรวจเอกสาร 
๖.๕ ออกหนังสือรับรองการแจง หรือแจงใหแกไข ๑๖ การออกหนังสือรับรองการแจง 

๖.๕.๑ หากเอกสารถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง ภายในเจ็ดวัน 
นับจาก วันท่ีไดรับแจง ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม 

๖.๕.๒ หากเอกสารไมถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสอืแจงใหผูยื่นคำขอทราบและ
ใหผู แจงมายื่นเอกสารภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา ๔๘ 
วรรคหา เมื่อผูยื่นคำขอแจงไดยื่นเอกสารถูกตองสมบูรณเจาพนักงานทองถิ่น ออกหนังสือรับรองการ
แจงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับการแจงใหมายื่นเอกสารใหม 

๖.๖ หากผูแจงไมดำ เนินการแกไขเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหการแจงของผูแจง เปนอันสิ้นผล 
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