
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



(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



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



  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 
 
 
 
 



  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………………………………..………………..…………………………… 
 



  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 

 
 



  ๕ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๔) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 
 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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 

   



  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 
   



  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    



  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 

   



  ๑๐ 
 

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)    



  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______________________________________ 
 
 



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



  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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



  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 

   



  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 
 

   



  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

   



  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 

   



  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 

   



  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______________________________________ 



  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 
 



  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 



  ๒๒ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๕) แผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด 
 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการประกอบกิจการ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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    



  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    



  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 

   



  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______________________________________ 

 
 
 
 
 



  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 



  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  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    



  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 

_______________________________________ 
_______________________________________

   



  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  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

   



  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    



  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______________________________________

 
 


