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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการประกาศพื้นที่ควบคุม 
เหตุรําคาญ  เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  28/1  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ .ศ .  2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓ )  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“เหตุรําคาญ”  หมายความว่า  เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
“พื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ปรากฏเหตุรําคาญเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนหรือชุมชนจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก  และครอบคลุมพื้นที่
เป็นบริเวณกว้าง  โดยต้องมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ มีสถานประกอบกิจการใด ๆ  หรือการกระทําใด ๆ   
ที่เป็นแหล่งกําเนิดของเหตุรําคาญนั้น  มากกว่า  ๑  แหล่งขึ้นไป 

“สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน”  หมายความว่า  สภาพของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ชีวภาพ  หรือเคมีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน  และหมายความ
รวมถึงสภาวะที่ไม่ทําให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นปกติสุขของประชาชน 

ข้อ ๔ เม่ือปรากฏว่ามีเหตุรําคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ของสาธารณชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ 

ข้อ ๕ การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  ต้องมีองค์ประกอบ  ๓  องค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๑) มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น 
(๒) แหล่งกําเนิดเหตุรําคาญตาม  (๑)  ทั้งที่เป็นสถานประกอบกิจการ  หรือการกระทําใด ๆ  

ต้องมีจํานวน  มากกว่า  ๑  แหล่งขึ้นไป 
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(๓) มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นจํานวนมาก  โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ 
เป็นบริเวณกว้าง 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ  ๕  (๓)  ต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือสภาวะ 
ที่ทําให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นปกติสุขของประชาชนท่ีคาดว่าน่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหา 
เหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในพื้นที่เห็นควรควบคุม 

(๒) มีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษอยู่ในระดับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนดบ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีคาดว่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเหตุรําคาญ 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เห็นควรควบคุม  ทั้งนี้  วิธีการตรวจวัดและค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๓) มีผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ บ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือปรากฏโรคหรือการเจ็บป่วยของประชาชนที่คาดว่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่เห็นควรควบคุม  ทั้งนี้  วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพให้ใช้วิธีตามที่องค์การอนามัยโลก
กําหนดหรือวิธีอื่นที่กรมอนามัยกําหนดหรือเห็นชอบ   

ข้อ ๗ ขั้นตอนในการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งกําเนิดเหตุรําคาญ  สภาพพื้นที่
ที่เกิดเหตุ  ขอบเขตบริเวณพื้นที่เกิดเหตุรําคาญ  และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 

(๒) วิเคราะห์  สรุปผล  และประเมินสถานการณ์ปัญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เห็นควรควบคุม 
(๓) พิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นว่าสมควรประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญหรือไม่  โดยพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามข้อ  ๕  และลักษณะบ่งชี้ตามข้อ  ๖ 
(๔) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุรําคาญตามเกณฑ์  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  

ให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  และในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรประกาศ
เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  ให้ดําเนินการระงับเหตุรําคาญตามมาตรา  ๒๗  หรือ  ๒๘  แล้วแต่กรณี 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการป้องกันระงับเหตุรําคาญในพื้นที่ที่ประกาศ
ควบคุมเหตุรําคาญ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยขอบเขตพื้นที่ที่เห็นควรควบคุม  ประเภทสถาน
ประกอบกิจการ  หรือการกระทําใด ๆ  ที่ต้องควบคุม  และมาตรการป้องกันหรือระงับเหตุรําคาญ  ทั้งนี้  
อาจให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ก่อเหตุรําคาญรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศพ้ืนที่ควบคุม 
เหตุรําคาญได้ 
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(๖) ปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย  ณ  สถานที่ทําการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณ 
ที่จะกําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ   และแจ้งให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ ก่อเหตุรําคาญ 
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญในพื้นที่ประกาศควบคุมเหตุรําคาญรับทราบและถือปฏิบัติ 

(๗) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการติดตาม  กํากับ  การดําเนินการของสถานประกอบกิจการ
หรือผู้ก่อเหตุรําคาญให้เป็นไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ 

(๘) กรณีที่ เหตุ รําคาญในพื้นที่ตามประกาศได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ของสาธารณชนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๘ การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญและการประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ  
ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 ส ำเนำ ส ำเนำ 
(แบบ) 

ประกำศ.........(ชื่อรำชกำรสว่นท้องถิ่น).......... 
เรื่อง ก ำหนดพื้นทีค่วบคุมเหตุร ำคำญ 

พ.ศ. .... 

 ด้วยสถานการณ์ภายในเขตพื้นที่ ...(ระบุสถานการณ์ปัญหาและข้อเท็จจริง)... ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
เป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกประกาศไว ้ดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑ ให้บริเวณตั้งแต่ …(ระบุขอบเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเหตุร าคาญและต้องการควบคุม) .. ถึง ... 
(ระบุขอบเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาเหตุร าคาญและต้องการควบคุม)... เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ  

 ข้อ ๒ ให้ ...(ระบุประเภทสถานประกอบกิจการหรือการกระท าใดๆ)... เป็นแหล่งก่อเหตุร าคาญ
ในพื้นที่ตามข้อ ๑   

 ข้อ ๓ ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญตามข้อ ๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับ
เหตุร าคาญ ดังนี้ (ก าหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการป้องกันหรือระงับเหตุร าคาญในพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ) 

๑. ............................................................................ 
๒. ............................................................................ 
๓. ............................................................................ 
๔. ............................................................................  

ข้อ ๔ ก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม (ระบุ เช่น ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ส านักงาน..         
(ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น).. และบริเวณที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุร าคาญ
รับทราบแล้ว 

 

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

 

                                               (                                     ) 

                                                 .....(เจ้าพนักงานท้องถิ่น).....  
                           
 



๒ 

 (แบบ) 
ประกำศ..........(ชื่อรำชกำรสว่นท้องถิ่น)............ 

เรื่อง ยกเลิกประกำศก ำหนดพื้นทีค่วบคุมเหตุร ำคำญ พ.ศ. .... 
พ.ศ. ..(พ.ศ. ที่ประกำศยกเลิก).. 

 เนื่องจากสถานการณ์ภายในเขตพื้นที่ ...(ระบุสถานที่เกิดปัญหาตามประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุม
เหตุร าคาญ)... ไดร้ะงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๗ (๘) แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศยกเลิก
ประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

  

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

 

                                               (                                     ) 

                                          .....(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..... 
 
 
                                                        
 


