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บันทึกการตอบขอหารือกรมอนามัย
เรื่อง แนวทางการกําหนดระยะหางและวัดระยะหางระหวางสถานประกอบกิจการกับชุมชน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
------------------------------สํานักงาน ก เพื่อขอยกเลิกกําหนดการประชุมและขอใหชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก ไดเชิญทานเขารวมประชุมหารือแนวทางในการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียน กรณีองคการบริหารสวนตําบล ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อกอสรางอาคารสําหรับเลี้ยงไก
โดยที่ยั งไมมีการทําประชาคมตามขอบัญญั ติองค การสวน เรื่อง การควบคุ ม เลี้ยงสัตว ปลอยสัตว พ.ศ. 2561
ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํานักงาน ก โดยไดรับมอบหมายจากประธาน ขอเรียนวาเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) อันเปนโรคติดตอ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติด ตอ อัน ตราย (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.
2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และสํานักงาน ก ไดมีประกาศ เรื่อง มาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –
19)) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอทุกฝายที่เกี่ยวของ สํานักงาน ก จึงมีความจําเปนตอง
ขอยกเลิกการประชุมดังกลาว อยางไรก็ดี เพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยเกิดความเปนธรรมและไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง
ครบถวน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (1) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดิน พ.ศ. 2560 ขอใหกรมอนามัยใหความเห็นในประเด็นดังตอไปนี้
1. การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงออกขอบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงโดยใชบังคับกับการควบคุม เลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวทุกประเภท ซึ่งในทางปฏิบัติสัตว
แตละประเภทกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแตกตางกัน นั้น สัตวแตละประเภทตามที่กําหนดในขอบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงผลความเดือดรอนแตกตางกันหรือไม ประการใด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
ออกขอบัญญัติแยกประเภทสัตวแตละประเภท โดยอาจออกขอบัญญัติเฉพาะประเภทสัตวตองมีการควบคุมเลี้ยง
สัตว หรือปลอยสัตวตามแตละทองถิ่นนั้น ๆ หรือไม ประการใด
2. การที่องค กรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติโดยไมแยกสัตวแตละประเภท ทําใหการ
กําหนดระยะหางไมสอดคลองกับประเภทและจํานวนสัตว ซึ่งไมเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
เชน คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขดานสุขลักษณะสําหรับกิจการเลี้ยงไก
พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถานประกอบกิจการเลี้ยงไกตองอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดย
ตองมีระยะห างจากสถานที่ดังกลาวสําหรั บสถานประกอบกิ จการเลี้ยงไกเกิ น 1,000 ตั วขึ้นไป ควรมีระยะหาง
ไมนอยกวา 1,000 เมตร แตขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว ปลอยสัตว พ.ศ.
2561 กําหนดใหสถานที่เลี้ยงสัตวที่กําหนดในขอบัญญัติตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ และไมกอเหตุรําคาญตอ
ชุมชนโดยตองมีระยะหางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร เปนตน ระยะหางดังกลาวกําหนดโดยใชเกณฑใด และการที่
องค กรปกครองส วนท องถิ่ นกํ าหนดระยะหางไม เป นไปตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการสาธารณสุขจะทํ าให

๑

สํานักงาน ก

ส งพร อมหนั งสื อ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/ 5473 ลงวั นที่ 7 สิ งหาคม 2563 ซึ่ งกรมอนามั ยมี ถึ ง

-๒ข อบั ญญั ติดังกล าวสามารถป องกั นหรื อแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นไดหรือไม ประการใดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีวิธีแกไขเปนประการใด
3. ปญหาการวัดรัศมีของระยะหางที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน
ตองวัดจากจุดใด เพราะเหตุใด
กรมอนามัยไดวิเคราะหขอกฎหมายและประเด็นขอหารือประกอบการพิจารณาใหความเห็นดังนี้
1. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 29 ๒ กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเปนเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตวได อาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม
เกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูภายใตมาตรการอยาง
ใดอยางหนึ่งก็ได
2) กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
หมวด 1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ 6 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก
สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชนเปน
พิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน หรือตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
การกําหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกําหนดระยะหาง และการกําหนดใหมีระบบปองกันตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน
2. ความเห็นในประเด็นขอหารือ
ขอหารือที่ 1 : องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพที่เกี่ยวกับสัตวโดยใชบังคับกับการควบคุม เลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวทุกประเภท ซึ่งในทางปฏิบัติสัตวแตละ
ประเภทกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแตกตางกัน นั้น สัตวแตละประเภทตามที่กําหนดในขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสงผลความเดือดรอนแตกตางกันหรือไม ประการใด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรออก
ขอบัญญัติแยกประเภทสัตวแตละประเภท โดยอาจออกขอบัญญัติเฉพาะประเภทสัตวตองมีการควบคุมเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตวตามแตละทองถิ่นนั้น ๆ หรือไม ประการใด
ความเห็ น : เมื่ อได พิ จารณาประเด็ นข อหารื อและข อเท็ จจริ งดั งกล าวแล วมี ความเห็ นว า
การเลี้ยงสัตวแตละประเภทอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด จํานวน ระยะเวลาการเลี้ยงสัตว
วิธีการหรือกระบวนการเลี้ยงสัตวประเภทนั้น ๆ ซึ่งการเลี้ยงสัตวที่ไมถูกสุขลักษณะมีความเสี่ยงหรือผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการ
เพื่อประกอบกิจการ เชน โครงสรางอาคารไมมั่นคงแข็งแรง ชํารุด ทรุดโทรม พื้นลื่น อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
1

๒

มาตรา 29เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
หองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดใหสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวได
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวบาง
ชนิดหรือบางประเภทตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได

-๓สถานที่ตั้งไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดกลิ่นเหม็น เหตุรําคาญกับผูพักอาศัยบริเวณใกลเคียง การเก็บสะสมอาหาร
สําหรับเลี้ยงสัตวที่ไมถูกสุขลักษณะอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน แมลงสาบ
เปนตน 2) ขั้นตอนกระบวนการผลิตการใหบริการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ในการประกอบกิจการ เชน กิจกรรม
ที่ต องคลุ กคลี หรื อใกล ชิดกั บสั ตวอาจเกิ ดการแพรเชื้อโรคจากสัตวสูคน เสีย งรบกวนจากการร องของสั ต ว
3) ขั้ น ตอนการขนส ง อาจมี ผ ลกระทบจากยานพาหนะที่ ใ ช ใ นการขนสั ต ว ไ ม มี ก ารป ด คลุ ม ให มิ ด ชิ ด อาจ
มีการตกหลน รั่วไหลออกจากยานพาหนะอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และ4) ขั้นตอนภายหลังจากกระบวนการผลิต
การใหบริการหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว น้ําเสียที่เกิดจากการลางคอก ลางตัวสัตว เปนตน
สํ า หรั บ การควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพประเภทการเลี้ ย งสั ต ว แม ว า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะไดประกาศรายชื่อกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข แตก็ยังไมมีผลบังคับใช ในเขตราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติมาตรา 32(1)
กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติ “กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการ
หรือทุกกิจการใหเ ปนกิจ การที่ตองควบคุมในทองถิ่นนั้น” ก็ได ซึ่งหมายความวา กิจการที่เป นอันตรายต อ
สุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะมีผลใชบังคับในทองถิ่นใด ราชการสวนทองถิ่นนั้นจะตองออกขอบัญญั ติ
ทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในทองถิ่นนั้นเสียกอนและไมจําเปนตองกําหนดทุกประเภทกิจการ
กล าวคือจะกําหนดกิ จการที่เ ปน อัน ตรายตอสุขภาพทั้ งหมดหรื อเพีย งบางสว นเปน กิจ การที่ ตองควบคุมใน
ทองถิ่นก็ ได ทั้งนี้ ขึ้ นอยูกับ วากิ จการนั้ นเปนป ญหาในเขตทองถิ่น นั้นหรือไม ซึ่งการออกขอบั ญญั ติทองถิ่ น
อาจกําหนดได 2 แบบ คือแบบรวมกิจการ และแบบแยกกิจการ โดยราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดขนาดของ
กิจการที่ประสงคจะควบคุมไวในขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายก็ได ดังนั้น
เมื่อพิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2535 ประเภท
กิจการที่ 1(1) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด ราชการสวนทองถิ่นจึงอาจออกขอบัญญัติไดดังนี้
แบบที่ 1 ออกขอบัญญัติแบบรวมกิจการ โดยกําหนดประเภทสัตวที่ตองการควบคุมหลาย ๆ
ชนิดไวในขอบัญญัติทองถิ่นฉบับเดียวกันและอาจกําหนดขนาดของกิจการแตละประเภทที่ประสงคจะควบคุม
ในรายชื่อประเภทกิจการแตละประเภท และใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของกิจการแตละประเภทอยาง
เหมาะสม (เชน กําหนดตามขนาดพื้นที่ จํานวน ขนาดความเสี่ยง เปนตน) ไวแนบทายขอบัญญัติทองถิ่นดวย
ตัวอยาง การออกขอบัญญัติแบบรวมกิจการ
(ราง) เทศบัญญัติเทศบาล........ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ....
ขอ… ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
(1) การเพาะพันธุ เลี้ยง อนุบาลสัตวทุกชนิด ตั้งแต 5 ตัวขึ้นไป
(2) การสะสมหนังสัตว ขนสัตว ตั้งแต 10 ชิ้นขึ้นไป
(3) ...................
หรืออาจกําหนดเปน
(1) การเลี้ยงโค ตั้งแต 5 ตัวขึ้นไป
(2) การเลี้ยงไก ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
(3) ...................
แบบที่ 2 ออกขอบัญญัติแบบแยกประเภทกิจการ โดยกําหนดประเภทสัตวที่ตองการควบคุม
เปนการเฉพาะและอาจกําหนดขนาดกิจการที่ประสงคจะควบคุมโดยกําจัดความไวในคํานิยามก็ได เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาตองการควบคุมขนาดเทาใดขึ้นไป และใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอยางเหมาะสมไวแนบทาย
ขอบัญญัติทองถิ่นดวย

-๔ตัวอยาง การออกขอบัญญัติแบบแยกประเภทกิจการ
(ราง) เทศบัญญัติเทศบาล...........ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง
และอนุบาลไก พ.ศ. ....
ขอ... ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
(1) การเพาะพันธุไก ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
(2) การอนุบาลไก ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
(3) การเลี้ยงไก ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
ขอหารือที่ 2 : การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติโดยไมแยกสัตวแตละประเภท
ทําใหการกําหนดระยะหางไมสอดคลองกับประเภทและจํานวนสัตว ซึ่งไมเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุข เชน คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขดานสุขลักษณะสําหรับ
กิ จ การเลี ้ ย งไก พ.ศ. 2553 กํ า หนดใหส ถานประกอบกิจ การเลี ้ย งไกต อ งอยู ห า งจากชุม ชน วัด
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ
และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวสําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไกเกิน
1,000 ตัวขึ้นไป ควรมีระยะหางไมนอยกวา 1,000 เมตร แตขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
ควบคุม เลี้ยงสัตว ปลอยสัตว พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานที่เลี้ยงสัตวที่กําหนดในขอบัญญัติตั้งอยูหางจากแหลง
ชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผล
ตอสุขภาพ และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร เปนตน ระยะหางดังกลาว
กํ าหนดโดยใช เกณฑ ใด และการที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นกํ าหนดระยะห างไม เป นไปตามคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจะทําใหขอบัญญัติดังกลาวสามารถปองกันหรือแก ไขปญหาความเดือดร อนที่เกิดขึ้ น
ไดหรือไม ประการใดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีวิธีแกไขเปนประการใด
ความเห็น : ตามมาตรา 32 (2) ใหอํานาจราชการสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่น ในการ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูประกอบกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ โดยหลักการออกขอบัญญัติตองสอดคลองกับ
สภาพปญหาและบริบทของพื้ นที่ อีกทั้งตองไม ขัดหรือแย งกับกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ดวย โดยในกฎกระทรวงฯ ขอ 6 วรรคสอง “การกําหนดระยะหาง ของสถาน
ประกอบกิจการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา”และในบทเฉพาะกาล ข อ 23 “ในระหวางที่ยั งไม มีประกาศของรัฐมนตรีเพื่อกํ าหนดหลักเกณฑตาม
กฎกระทรวงนี้ในเรื่องใด ใหราชการสวนทองถิ่นนําหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาปรับใชโดยอนุโลมจนกวาจะมีประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ”
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดระยะหางของสถานประกอบกิจการดังกลาว ดังนั้น
หากราชการสวนทองถิ่นใดเห็นสมควรจะกําหนดระยะหางระหวางสถานประกอบกิจการกับชุมชนตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
32(2) พระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม อย างไรก็ ตามกฎหมายว าด วยการ
สาธารณสุขมุงคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะและการอนามั ยสิ่งแวดลอม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมซึ่ง
ครอบคลุม ทั้งกิจกรรม การกระทําทุกอยาง และกิจการประเภทตาง ๆ โดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ ทั้งนี้ สัตวแตละประเภทมีลักษณะกายภาพ รูปแบบ วิธีการเลี้ยงที่
แตกตางกันทําใหความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประชาชนและชุมชนแตกตางกัน ประกอบกับยังไมมี
บทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดหลักเกณฑไว
ดังนั้นการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดระยะหางระหวางสถานที่ตั้งประกอบกิจการกับชุมชนตองทําการศึกษา วิจัย
สืบคนขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวแตละประเภท เพื่อมาประกอบการพิจารณาออกขอบัญญัติ

-๕ทองถิ่นดวย อยางไรก็ตามการกําหนดระยะหางเปนเพียงมาตรการอยางหนึ่งเทานั้น การจะปองกันและแกไขความ
เดือดรอนหรือผลกระทบนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองกําหนดมาตรการอื่น ๆ รวมดวย เชน หลักเกณฑ
เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก การจัดการของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการแหลงเพาะพันธุสัตว
พาหะและแมลงพาหนะนําโรคและหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย และการปองกันเหตุรําคาญ เปนตน
สําหรับคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 3/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร และคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขดานสุขลักษณะสําหรับกิจการเลี้ยง
ไก พ.ศ. 2553 นั้น เปนเพียงแนวทางหรือแนวปฏิบัติสําหรับราชการสวนทองถิ่นในการดําเนินงานตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุ ข คําแนะนํ าดั งกลาวมิใช กฎหมายและไม มีสภาพบังคั บ ซึ่ งหากราชการสวนท องถิ่นมี ความ
ประสงค ใหคํ าแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุขมี สภาพบั งคั บในทางกฎหมาย ราชการส วนทองถิ่ นจะตองนํ า
หลักเกณฑหรือแนวทางตามคําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุขในเรื่องนั้น ๆ มากําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น
ก อนจึ งสามารถใช บั งคั บในทางกฎหมายได โดยอาจพิ จารณานํ าหลั กเกณฑ ในคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขมากําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
ขอหารือที่ 3 : ปญหาการวัดรัศมีของระยะหางที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญ
ตอชุมชนตองวัดจากจุดใด เพราะเหตุใด
ความเห็น : กรมอนามัย ไดนําเสนอประเด็นขอหารือดังกลาวตอคณะอนุกรรมการบริห าร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดว ยการสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 9-2/2563 เมื่อวัน ที่
26 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง ที ่ป ระชุม ไดพิจ ารณาและมีค วามเห็น ดัง นี้ จากการวิเ คราะหบ ทบัญ ญัติ
กฎหมายวา ดว ยการสาธารณสุข ไมไดกํา หนดหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารวัด ระยะหางระหวา งสถานประกอบ
กิจ การกับ ชุม ชน ประกอบกับ เมื ่อ เทีย บเคีย ง บัน ทึก สํ า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า เรื่อ ง ปญ หา
ขอกฎหมายเกี่ย วกับ พนักงานตรวจโรคสัตว และหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัต วและ
โรงพักสัต ว(เรื่องเสร็จ ที่ 551/2558) ซึ่งไดมีความเห็น เกี่ย วกับ หลักเกณฑและวิธีการวัด ระยะหางจาก
สถานประกอบกิจ การกับ แหลง ชุม ชนหรือ ชุม ชน ตามกฎกระทรวงกํ า หนดหลัก เกณฑ วิธ ีก าร และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. 2555 โดยในกฎกระทรวงดังกลาว ไมได
กํา หนดหลักเกณฑแ ละวิธีก ารวัด ระยะหา งไว จึงเปน ดุล พินิจ ของพนัก งานเจา หนาที่ใ นการวัด ระยะหา ง
ซึ่งตองพิจารณาข อเท็จจริงเปน รายกรณีไป
ดังนั้น จึงเห็นวาการวัดระยะหางระหวางสถานประกอบกิจ การกับ ชุมชนตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข จึงเปนดุลพินิจของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข อยางไรก็ตามกฎหมายวา
ดว ยการสาธารณสุข มุ ง คุ ม ครองประชาชนดา นสุข ลัก ษณะและการอนามัย สิ ่ง แวดลอ ม หรือ
การสุข าภิบ าลสิ่ง แวดลอ มซึ่ง ครอบคลุม ทั้ง กิจ กรรม การกระทํา ทุก อยา ง และกิจ การประเภทตา ง ๆ
ทั ้ง นี ้ การวัด ระยะหา งตอ งคํ า นึง ถึง ผลกระทบที ่ม ีต อ สิ ่ง แวดลอ มและสุข ภาพอนามัย ของประชาชน
เปน สํา คัญ โดยสัต วแ ตล ะประเภทมีลัก ษณะทางกายภาพ รูป แบบหรือ วิธีก ารเลี้ย งที่แ ตกตา งกัน ทํา ให
ความเสี่ย งหรือ ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น ตอประชาชนและชุม ชนแตกตางกัน ดังนั้น การกํา หนดระยะหา ง
ระหวางสถานที่ตั้งประกอบกิจการกับ ชุมชนตองทําการศึกษา วิจัย สืบ คน ขอมูล วิช าการที่เ กี่ย วของที่เกิด
จากการเลี ้ย งสัต วแ ตล ะประเภท เพื ่อ มาประกอบการกํ า หนดระยะหา ง หลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารวัด
ระยะหา งของที่ตั้งสถานประกอบกิจ การกับ ชุม ชนดว ย และมีขอ เสนอ “แนวทางหรือ หลัก เกณฑก ารวัด
ระยะหา งเพื ่อ ประกอบการใชด ุล พิน ิจ ของเจา พนัก งานตามกฎหมายวา ดว ยการสาธารณสุข ”ดัง นี้
การวัด ระยะหา งตอ งวัด จากระยะที ่ใ กลที่ส ุด จากแนวเขตหรือ รั้ว ของสถานประกอบกิจ การถึง ชุม ชน

-๖ทั้ง นี้ “ชุม ชน” หมายถึง หมูช น กลุม คนที่อ ยูร วมกัน เปน สัง คมขนาดเล็ก อาศัย อยูใ น
บ ริเ ว ณ เ ดีย ว กัน แ ล ะ มีผ ล ป ร ะ โ ย ช นร ว ม กัน ที ่ที ่ม ีค น อ า ศัย อ ยู ม า ก ( ต า ม พ จ น า นุก ร ม ฉ บับ
ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554) สํา หรับ กรณีที่มีบา นเรือ นราษฎรตั้ง อยูห นึ่ง หลัง ในบริเ วณใกลเ คีย ง
สถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการไมถือเปนชุมชน “แนวเขตหรือรั้วของสถานประกอบกิจการ”หมายถึง บริเ วณ
พื้นที่ที่ใชดําเนินกิจ การหรือพื้นที่ที่มีสว นเกี่ยวข องกั บการประกอบกิจ การ

กรมอนามัย
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
7 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ : ทานสามารถศึกษาแนวทางการตอบขอหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ไดที่เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนไดที่คิวอารโคดนี้
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