
1 
 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ
และระยะผลสัมฤทธิ์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดผู้รับผิดชอบ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพิจารณาลงนามเห็นชอบ  การ
ลงนามตราข้อบัญญัติท้องถิ่น การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ และการทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

1. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือ (เล่ม 3) แนวทางการยกร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น   
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก . 
กรุงเทพฯ, 2545. 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  
(ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 

 3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 70 ตอนที่ 14 หน้า 222-257  
(ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2496), 2496.  

 4. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 111  
ตอนที่ 53 ก หน้า 11-35 (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537), 2537. 

 5. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่  
132 ตอนที่ 86 ก หน้า 91-96 (ลงวันที่ 8 กันยายน 2558), 2558. 

  
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

รหัสกระบวนงาน EHA 9001 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 8 หน้า 
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5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1  1 วัน 
1. มีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสตูรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่องการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือมีประสบการณ์ใน
การท างาน อย่างน้อย 
 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบและ
คณะท างาน 

ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 
และ
คณะท างาน  
 
 
 
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2  90 วัน 
ความครอบคลุม 
ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือ
กฎหมาย 

- รายงานผล
การวิเคราะห์
สถานการณ์
และจัดล าดับ
ความส าคญั
ของปัญหา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
หรือกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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30 วัน 
การพิจารณาสามารถ
บ่งช้ีอ านาจในการออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
 
 

เอกสารผลการ
พิจารณา
อ านาจในการ
ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

รวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย 

 

 

มีอ านาจ 
    ไม่มีอ านาจ 

 

ยุติเรื่อง 

พิจารณาอ านาจ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประเด็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่  
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ขั้นตอน 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4  7 วัน 
การเสนอขอความ
เห็นชอบทีม่ีเนื้อหา
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ปัญหาและเหตุผลในการ
ยกร่างข้อบัญญตั ิ

หนังสือ/
บันทึกเสนอ
ขอความ
เห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5  7 วัน คณะกรรมการยกรา่ง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือนักวิชาการ นิติกร
และผู้ทีม่ีส่วนได้เสีย 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ยกร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6  30 วัน 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิน่
สามารถน าไปแกไ้ข
ปัญหาส าคัญของพื้นที่
และเป็นไปตามอ านาจ
แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือ
รายงานการ
ประชุมยกรา่งฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ยกร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

7  30 วัน 
การรับฟังความคดิเห็น
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน  

รายงานผล
การรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

8  30 วัน 
การเสนอร่างข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการ
ประชุมการ
พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 เสนอขอความเห็นชอบใน
การยกรา่งข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 

 

รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

 

 

เห็นชอบ 

พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตกไป 
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ขั้นตอน 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

9  15 วัน 
การเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อผู้มีอ านาจลง
นาม 

 

หนังสือเสนอ
ต่อผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

10  2 วัน 
การเสนอตราข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อนายกเทศ 
มนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลงนาม
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 

ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นทีไ่ด้รับ
การตรา 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

11  ไม่น้อยกว่า 
7 วัน หรือ
15 วัน 

การประกาศใช้ 
ข้อก าหนดท้องถิ่น 
- กรณีเทศบัญญัติ  
ปิดประกาศ เปิดเผย ณ 
ส านักงานฯ  
- กรณีข้อบัญญตัิ อบต.
ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา 

ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่
ประกาศใช้ 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

12  30 วัน ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

เอกสารหรือ
หลักฐานการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

13  
ทุกๆ 5  ปี
หลังจากท่ีมี
ผลการ
บังคับใช้
หรือตาม
เห็นสมควร 

แผนการทบทวนความ
เหมาะสมของข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่น 

เอกสารผลการ
ทบทวน
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 ตราข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

ทบทวนความเหมาะสมของ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

ไม่ลงนาม ลงนาม 

ทบทวน/แก้ไข 
 

การลงนามเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิน่ 

ประกาศใช้ข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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6.  รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
     6.1 ระยะเตรียมการ 

 (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยผู้รับผิดชอบ

เป็นนิติกร กองสาธารณสุขฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่ไม่มีต าแหน่งดังกล่าว  โดยผู้รับผิดชอบต้องผ่าน
การอบรมกฎหมายการสาธารณสุขในเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 
6.2 ระยะด าเนินการ 

 (2) รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย 
       ผู้รับผิดชอบด าเนินการ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบพร้อมทั้งทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากที่สุด         
เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่นนั้น รวมถึงนโยบายของผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ 
หรือข้อกฎหมายที่เป็นเหตุผลในการยกร่าง โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องการควบคุมตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ให้อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้อย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสีย 
           (3) พิจารณาอ านาจ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
ประเด็นปัญหาส าคัญของพื้นที่  

    นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่ามีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่เป็นปัญหาได้หรือไม่ เพราะหากไม่มีบทบัญญัติ 
ให้อ านาจไว้  ก็ย่อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่นนั้นไม่ได้  หรือถ้ามีบทบัญญัติ เกี่ยวข้องแต่มิ ได้บัญญัติ 
ให้ครอบคลุมถึงเรื่องนั้นก็ไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสมอ ก่อนที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นและในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าประเด็น
ปัญหาหรือข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไม่มีข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อ านาจ
ในการออกข้อบัญญัติอาจประสานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าวต่อไป 
           (4) เสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    ผู้รับผิดชอบเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่เห็นชอบเป็นอันว่าการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเป็นอันยุติเรื่องโดยผู้รับผิดชอบควร
ด าเนินการทบทวน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย เพ่ือเสนอให้ความ
เห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่หรือหากเห็นว่าเรื่องที่จะด าเนินการยกร่างเป็นเรื่องที่ส าคัญมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการยกร่างให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดต่อไป 
           (5) แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบให้มีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการควรจะต้องมีนักวิชาการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจากหน่วยงานภาคสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นอ าเภอ หรือ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน หรือ
บุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการเรื่องนั้นๆ ร่วมด้วย  
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           (6) ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
                คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินและวิเคราะห์จากข้ันตอน (2) มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 (7) รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการโดย  

1) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปัญหานั้นและความเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของร่างข้อก าหนดของท้องถิ่นที่จะก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ  

2) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้จัดท าขึ้น  

       โดยการรับฟังความคิดเห็นอาจจัดรวม หรือ จัดแยกได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ตลาด อาจจัดรับฟังความคิดเห็นโดยจัดรวมทั้ง
ผู้ประกอบการ ผู้จัดตั้งตลาด และ ประชาชน  หรือ อาจจัดแยกคนละเวทีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
                 ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ก าหนดว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 8 อาจใช้
วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
                       1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
                           (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
                           (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
                           (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่
รบัผิดชอบโครงการ 
                           (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
                       2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
                           (ก) การประชาพิจารณ์ 
                           (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
                           (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
                           (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                           (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
                       3) วิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  
           (8) พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอ านาจในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระให้
ความเห็นชอบ หากสภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นก็เป็นอันตกไปโดยผู้รับผิดชอบควร
ด าเนินการทบทวนเพ่ือด าเนินการยกร่างใหม่และน าเข้าสู่การพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ (6) แต่ถ้าเห็นชอบก็ด าเนินการตามขั้นตอน (9) ต่อไป 

(9) การลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
กรณีเทศบาล 
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีส่ภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  

- ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือ
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
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- ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 

          ผูว้่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

         ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืน
ไปยังสภาสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา 
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัตแิละแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
                   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไปยัง
นายอ าเภอพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ กรณีที่นายอ าเภอเห็นชอบหรือไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติฯให้ถือว่า
นายอ าเภอเห็นชอบโดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 
           ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นใหม่  เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯแล้วมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
อันตกไป 

(10) ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 กรณีเทศบาล 
นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติ  
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
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      6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
           (11) ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

      เมื่อข้อก าหนดของท้องถิ่นได้มีการลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น โดยกฎหมายได้ก าหนดวิธีการไว้เพ่ือให้มี
หลักประกันว่าได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว  เช่น การก าหนดให้ต้องประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา หรือก าหนดให้ต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 15 วัน แล้วแต่กรณี   
           (12) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่น   

     เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ต้องด าเนินการ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นรวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว   
           (13) ทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถิ่น   
                  ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว ทุก 5 ปี หรือเมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข   
หรือยกเลิกตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  
 
7. ค านิยาม 

7.1 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

  7.2 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น 

7.3 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือที่
ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 

7.4 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น

ราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 7.5 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 
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1.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ
ระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
การรับค าขอ การออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การแจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิ้นผล การตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด จนถึงการวิเคราะห์และ
สรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่  
14 ตุลาคม 2547), 2547. 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  
(ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 

3. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.            
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2558), 2558. 

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่ 60  
ก หน้า 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

รหัสกระบวนงาน EHA 9002 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
    จ านวนหน้า : 5 หน้า 
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5.  แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
   

 
 
 

1 วัน 1. มีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสตูรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
หนังสือรับรองการ
แจ้งหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ท างาน อย่างน้อย 1 
ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้รับผดิชอบ 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

การด าเนินการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่นค า
ขอ และเผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
 อย่าง

น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

 
 

 

แผนการส ารวจ
กิจการ 
 

มีข้อมูลกิจการที่
ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 

 

 
 
 

ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 

การรับค าขอตาม
มาตรา 38และออก
ใบรับแจ้งตาม
มาตรา 48 วรรค
สองของพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

แบบค าขอและ
ใบรับแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 
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ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

5 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2558 และมาตรา 48 
วรรคสามของ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 
 
 
 
 

หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบทันที
เพื่อให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

6  
 

 การแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตหรืออนญุาต
ตาม 
มาตรา 48 
วรรคห้าของ พ.ร.บ. 
การ                                              
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

- หนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอ 
- หนังสือค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
-ทะเบียนการ
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7  
 
 
 
 

 

ภายใน 
เวลาที่
ก าหนด
ไว้ใน
ข้อก าห
นด
ท้องถิ่น 

การด าเนินการตรวจ
ติดตามสุขลักษณะ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียมตาม
ข้อก าหนดท้องถิ่น 

 รายงานการ  
ตรวจสุขลักษณะ
และการติดตาม
การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8  
 
 

 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ด าเนินการสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งอย่าง
ครอบคลมุใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 
ตรวจเอกสาร 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ไม่แก้ไข/ไม่
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ภายใน 
7 วันท าการ 

วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 

ตรวจตดิตามสุขลักษณะและการ
ช าระค่าธรรมเนยีมในเวลาที่ก าหนด 
 

แจ้งค าสั่งให้การแจ้ง 
เป็นอันสิ้นผล 

 

ภายใน 
7 วันท าการ 

แจ้งให้แก้ไข/ยื่น
เอกสารเพิ่มเตมิ 
 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 

  (1)  ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ

ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเรื่องหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง) โดย
ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการที่เข้าข่ายต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการมาขอหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

  ผู้รับผิดชอบรับค าขอแจ้ง ที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบรับแจ้งภายในวันที่
รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสอง  
                (ใบรับแจ้งดังกล่าวให้ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ในระหว่างที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ แต่หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นค าขอถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ได้ภายในวันที่มายื่นค าขอแจ้ง พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียม) 
          (5) ตรวจเอกสาร 

   5.1 หากเอกสารถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสาม  
                5.2 หากเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีในวันที่ได้ รับแจ้งเพ่ือ
ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย เมื่อผู้ยื่นค าขอแจ้งได้ยื่นเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน  
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งให้มายื่นเอกสารใหม่ 
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       6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(6) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง /แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล 

       ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหากผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล 

  (7) ตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด 
       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ที่ได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  (8) วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง วิเคราะห์และสรุปผลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น จ านวนกิจการที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง และกิจการที่แจ้งค าสั่งเป็นอันสิ้นผลและการช าระค่าธรรมเนียม 
เป็นต้น 

 
7.  ค านิยาม  

7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูก
มอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 

7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น

ราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกค าสั่ง และการยึด อายัด” หน้า 436 
- 447,กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ISBN 978-616-11-2626-1,พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2558 จ านวน 
 3,500 เล่ม, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง 
 8.1.1) แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 8.1.2) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
8.1.3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามา

ยื่นเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอ
แจ้งการประกอบกิจการ 

8.1.4) แบบ คส. 4/1 เรื่อง ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล 
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1.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการอนุญาตการประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะ
ด าเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการที่ต้องมาขอ
ใบอนุญาต การรับค าขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือการแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต การติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระ
ค่าธรรมเนียม จนถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตาม 
มาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลง   
วันที่ 20 ธันวาคม 2543), 2543. 

2. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 
14 ตุลาคม  2547), 2547. 

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  
  (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 

4. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.          
  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2558), 2558. 

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่  
  60 ก หน้า 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกใบอนุญาต 

รหัสกระบวนงาน EHA 9003 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 6 หน้า 
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5. แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1    

 
1 วัน 1. มีความรู้

เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
ใบอนุญาตหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 
2  1 วัน การด าเนินการ

จัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว ้
ณ สถานท่ีที่
ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และ
เผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3  
 

 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

 

ข้อมูลกิจการที่
ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
ในพื้นที่ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4  
 

1 วัน การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ตามมาตรา 55 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แห่ง พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 และ 
มาตรา 56  
วรรคหนึ่งแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- มีการออก
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งใหผู้้ยื่น 
ค าขอทราบ
ทันท ี
- ผลการตรวจ
เอกสาร 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6  
 
 
 
 
 

  
 

 

การตรวจ
สุขลักษณะของ
สถานประกอบ
กิจการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด
ท้องถิ่นหรือกฎ
กระทรวงฯ 

รายงานผลการ
ตรวจสุขลักษณะ
ของสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์
7 
 
 
 
 
 

   
 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งไม่
อนุญาตตาม
มาตรา 56  
วรรคสองและ
วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

หนังสือ
ใบอนุญาตการ
ประกอบ
กิจการและ 
ทะเบียนการ
ออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 ตรวจ
สุขลักษณะ 

ไม่ผา่น ผ่าน 

ตรวจ
เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
ไม่แก้ไข/เพิ่มเติม 

 คืนค าขอ 
 

ภายใน  
 15 วัน 
นับแต่
วันท่ี

รับค าขอ 
 

 

หรือขยาย 
เวลาในการ     
ใบอนุญาตได้ 
2 ครั้งๆละไม่
เกิน 15 วัน 
 

 

แจ้งให้แก้ไข/
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม 

แจ้งค าสั่ง 
ไม่อนุญาต 

อนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ภายใน  
30 วัน 

นับแต่วันที่
เอกสาร
ครบถ้วน 

 

ภายใน  
 วันท่ี
รับค าขอ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8  ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนด
ท้องถิ่น 

การแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการ
มายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

เอกสารแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
มายื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

9  
 
 
 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 

การสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออก
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 
        (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต 
 
   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) คู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่ที่ก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการที่เข้าข่ายต้องมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้
ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
               ผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
         (5) ตรวจเอกสาร 
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และการช าระค่าธรรมเนียม 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต 
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- หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนค าขอ เมื่อพ้นก าหนดระยะที่ให้แก้ไข 
        (6)  ตรวจสุขลักษณะ 
               ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
              เมื่อผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ท ารายงานและเสนอความเห็น 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
                   (ก)  กรณีที่มีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติการใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออกใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได ้

(ข)  กรณีที่มีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบที่ท าการตรวจสภาพมีค าแนะน าให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามค าแนะน า ให้เสนอความเห็นว่า              
“ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว 

 
     6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
           (7) ออกใบอนุญาต/แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้ วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด  
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง)  
                 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หรือตามที่ได้ขยาย
เวลาแล้วนั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ หากยังไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค าขออนุญาตทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

        (ก) กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตที่ส านักงานราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร  
(ท้ังนี้ไม่ควรเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง)  

        (ข) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตนั้น  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการเพ่ือให้ผู้ขออนุญาต
ได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงแสดงหลักฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาต
ไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
จึงออก “ค าสั่งไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุกรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
(มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 
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         (8) ติดตามให้ย่ืนค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระค่าธรรมเนียม 

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

(9) วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาตในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนกิจการที่ออกใบอนุญาต กิจการที่แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 
หมายเหตุ   

1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง  
ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55  

2) การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ (ตามขั้นตอนที่ 4) 
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามก าหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอ านาจปรับฐานช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า (ให้ดูที่กระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี) 

3) หากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่ 
 

7.  ค านิยาม 
7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

ราชการส่วนภูมิภาคที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 
7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  

 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการอนุญาต 

 1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 2) แบบ นส.3 ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่อ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
 3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามายื่น                       
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอแจ้งการประกอบกิจการ 
 4) แบบหนังสือ เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
 5) แบบบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือ  
ประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
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 6) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 7) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 
 8) ใบอนุญาต 
 9) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ 
 10) แบบ คส. 5/1 ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 11) แบบ คส. 5/2 ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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1.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นวิธีการป้องกันการกระท าที่ผิดพลาดในขั้นตอนก่อนมีการออกค าสั่งทางปกครองหรือ 
ในขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนออกค าสั่งทางปกครองในชั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกระบวนการออกค าสั่งทางปกครอง แบ่งเป็น 3 
ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ พบเหตุแห่งการออกค าสั่ง แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่คู่กรณี และออกค าแนะน า ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามค าแนะน า เสนอเรื่องหรือรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาออกค าสั่ง พิจารณาออกค าสั่ง 
ออกค าสั่งทางปกครอง แจ้งค าสั่งทางปกครอง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่ง และวิเคราะห์และสรุปผล
การออกค าสั่ง 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1.  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การอนุญาต การออกค าสั่ง  
              และการยึด อายัด. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ, 2550. 
2. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อ านาจตามมาตรา 45 แห่ง 

     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551), 2551. 
3. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2542 เรื่อง แบบการออกค าสั่งของเจ้าพนักงาน 
             ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 12 มีนาคม 2542), 2542. 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38 หน้า 27-52  

     (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่  

    60 ก หน้า 1-24 (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539), 2539.  
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การออกค าสั่งทางปกครอง 

รหัสกระบวนงาน EHA 9004 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 11 หน้า 
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5.  แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. มีความรูเ้กี่ยวกับ 
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการ  
อบรมหลักสูตร
กฎหมาย
สาธารณสุขใน
เรื่องการออก
ค าสั่งทาง
ปกครองหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ี
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน การด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใน
สถานท่ีหรือ
บริเวณที่พบหรือ
ก่อให้เกิดเหตุแห่ง
การออกค าสั่ง 
 
 

แบบรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 

ผู้รับผิดชอบที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

3 

 

 1 วัน การแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่พบ
แก่คู่กรณี 
รวมถึงการออก
ค าแนะน าให้
ด าเนินการเพื่อ
แก้ไขหรือระงับ
เหตุที่เกิด 
 
 

หนังสือหรือ
เอกสารแจ้ง
ข้อเท็จจริง
พร้อมหนังสือ
หรือเอกสาร
แสดงค าแนะน า
ให้ด าเนินการ
เพื่อระงับเหต ุ

ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่
คู่กรณีและออกค าแนะน า 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่ง 
(กรณีได้รับเรื่องร้องเรยีน/พบว่า

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย) 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4 
 
 
 
  
 
 
 
 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ใน
ค าแนะน าให้
ด าเนินการ
เพื่อระงับเหต ุ

การตรวจติดตาม
การปฏิบัตติาม
ค าแนะน าภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

หนังสือหรือ
เอกสารผลการ
ตรวจตดิตาม
การปฏิบัติ
ตามค าแนะน า 

 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

การเสนอเรื่อง/
รายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ที่มีเหตผุล 
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
พิจารณาออก
ค าสั่ง 

ส าเนา/
หนังสือ
รายงานผลต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน การพิจารณาออก
ค าสั่งตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ที่ให้
อ านาจในการอก
ค าสั่งในเรื่อง
นั้นๆ ไว ้

 
 

ผลการ
พิจารณาออก
ค าสั่ง 

เจ้าหนักงานท้องถิ่น 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

7 

 

 1 วัน การออกค าสั่ง
เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ท่ีให้
อ านาจในการ
ออกค าสั่งใน
เรื่องนั้นๆ ไว ้

ส าเนา/ค าสั่ง
ทางปกครอง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ออกค าสั่งทางปกครอง 

เสนอเรื่อง/รายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาออกค าสั่ง 

พิจารณา
ออกค าสั่ง 

เห็นควร
ออกค าสั่ง ไม่เห็นควร 

ออกค าสั่ง 

  

ยุติเรื่อง 

ยุติเรื่อง 

 

ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

ปฏิบัต ิไม่ปฏิบตั ิ
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8 
 
 

 
1 วัน 

การแจ้งค าสั่ง
ให้แก่ผู้ไดร้ับค าสั่ง
ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 

หนังสือแจ้ง
ค าสั่ง/
หลักฐานการ
รับค าสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ใน
ค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

รายงาน/    
ผลการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 

ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

10 
 ปีละ 1 ครั้ง  สรุปผลการออก

ค าสั่งอย่าง
ครอบคลมุใน
ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

รายงาน
สรุปผลการ
ออกค าสั่ง 

ผู้รับผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 
6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     6.1 ระยะเตรียมการ 
          (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เกี่ยวกับการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่าง 
พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

แจ้งค าสั่งทางปกครอง 

ไม่ปฏิบตั ิ

ปฏิบัต ิ

ยุติเรื่อง 

วิเคราะห์และสรุปผล 
การออกค าสั่ง 

 

เปรียบเทยีบปรับ/
ด าเนินคด ี

 

ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัตติาม

ค าสั่ง 
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ท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนั้นยังมีอ านาจในการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น  

 บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่จะพิจารณามอบอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงานโดยต้องผ่านการอบรมกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขเรื่องการออกค าสั่งทางปกครอง 

 
6.2 ระยะด าเนินการ 

          (2) ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน/พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตรวจพบเหตุแห่งการ
ออกค าสั่งดังนี้ 
               2.1 พบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับค าร้อง ค าขอจากประชาชน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับค าร้อง ค าขอจากประชาชน 
   2.2 ด าเนินการตรวจตราตามแผน / ได้รับเรื่องร้องเรียน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ 
               2.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ 
ตามความจ าเป็นแก่กรณี 

ถ้าค าขอหรือค าแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิด
จากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 

2) ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
ในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
                     3) เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ 
ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
- รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพ่ือประวิงเวลา 

- ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
- ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ออกไปตรวจสถานที่ 

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐาน
ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ 

พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วย
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

4) คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้อ งกันสิทธิ 
ของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่าง  
ค าวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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5) เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้ 
เป็นความลับ 

6) หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครอง   
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะรัฐมนตรี  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด และ
ความมปีระสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

 
ในกรณีที่การด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 
   2.4 ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

1) อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารมีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง (มาตรา 21)  

2) อาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้น
ซับซ้อนกันเกินไป (มาตรา 22) 

3) เหตุร าคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง) 
4) เหตุร าคาญเกิดข้ึนในที่เอกชน (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) 
5) เหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (มาตรา 28 วรรคสาม) 
6) ผู้ด าเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น (มาตรา 45) 

7) ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป (มาตรา 52) 

8) ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง (มาตรา 
65 วรรคสอง) 

9) การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (มาตรา 48 วรรคห้า) 
10) ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง) 
11) ผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

นี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น (มาตรา 59) 

12) ผู้ รับใบอนุญาตถูกสั่ ง พักใช้ ใบอนุญาตตั้ งแต่สองครั้ งขึ้น ไปและมี เหตุที่ จะต้อง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และ
การไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรื อ 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (มาตรา 60) 

   2.5 ก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
1) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ 

ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
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2) ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุ  
นิติภาวะ ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยัง  
ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
หรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3) ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิ 
น าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 

การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้น
แต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

4) คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะด าเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องท าการนั้นด้วยตนเอง 
และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนทราบด้วย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

5) การแต่งตั้งให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือ  
คู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 50 คนหรือมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือ 
ท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยาย  
ให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 

ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขอให้มีค าสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี 
การก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบ 
เป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว 

ตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  

กับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 5 วัน 
  ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองเป้าหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
  จุดควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาทางปกครองอย่างเคร่งครัด 
          (3) แจ้งข้อเท็จจริงท่ีพบแก่คู่กรณีและออกค าแนะน า  
               ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส  
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่เมื่อมี 
ความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบ  
ต่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครอง  
ต้องล่าช้าออกไป เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง เมื่อโดยสภาพเห็นได้
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ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ หรือเมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม 
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณี ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

 ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีค าแนะน าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการติดตาม  
การแก้ไขปัญหา 

จุดควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน า 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน าตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากได้มีการ

ปฏิบัติตามค าแนะน าจนท าให้เหตุแห่งปัญหาหมดไปกระบวนงานย่อมเป็นที่ยุติ 
          (5) เสนอเรื่อง/รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาออกค าสั่ง 
         (6) พิจารณาออกค าสั่ง 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้ข้อมูลจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประกอบการพิจารณาออกค าสั่ง 
 
     6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

(7) ออกค าสั่งทางปกครอง 
1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกค าสั่ง  

ทางปกครองเป็นหนังสือ ดังนี้ 
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือมิให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร (มาตรา 21) 

- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือ
ให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก าจัด  
สัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่ก าหนดให้ตามสมควร (มาตรา 22)  

- ให้บุคคลซึ่ ง เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้ เกิดเหตุร าคาญนั้น  
ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง) 

- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 28 
วรรคหนึ่ง) 

- ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 
จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้ว (มาตรา 28 วรรคสาม) 

- ให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไข  
หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน ให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา 45) 

- ให้ผู้นั้ นหยุดด า เนินกิจการไว้จนกว่ าจะได้ด า เนินการแจ้งต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้สั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี (มาตรา 52) 

- ให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
(มาตรา 65 วรรคสอง) 

- ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล (มาตรา 48 วรรคห้า) 
- ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่

วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น (มาตรา 56) 
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- พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา 59) 
- เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 60) 

2) ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและ
ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้น 

3) ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี
เหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

4) กรณีการจัดให้มีเหตุผล ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
- เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน 
- เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
- เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
- เป็นการออกค าสั่ งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณี เร่ งด่วนแต่ต้องให้ เหตุผล  

เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 
- การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 
5) การก าหนดเงื่อนไขให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตามความ

เหมาะสมแก่กรณีด้วย 
- การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
- การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 

ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
- ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
- การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือ

ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมข้อก าหนดดังกล่าว 

6) ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง   
การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้งและระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีที่มิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลา
ส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่  
ตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลา 
สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

7) ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้
ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ ์

(1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเองไม่ได้  
นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 

(2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผล ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
(3) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง 

ให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
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(4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง 

เมื่อมีการด าเนินการแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค าสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับค าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือ 
แจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

กรณีตามข้อ (2) (3) และ (4) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือ 
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสั่ง  
ทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนั้น 

8) ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
                    ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ 
โดยเหตุอ่ืนเมื่อค าสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด  
ที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของค าสั่ง 
ทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้น าสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมา ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
เครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ 

9) ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้เสมอ 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครอง ให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้
เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการ 
มีค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
 (8) แจ้งค าสั่งทางปกครอง 

1) การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า 
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึงในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 

2) การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ และ
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วาง
หนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ ในที่ซึ่ ง เห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว  

3) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง 
ส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่  
จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น  

4) ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด าเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้ง
ต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ าเภอที่ผู้รับ  
มีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

5) ในกรณีที่ ไม่รู้ ตั วผู้ รับหรือรู้ ตัวแต่ ไม่รู้ ภูมิล า เนาหรือรู้ ตั วและภูมิล า เนาแต่มีผู้ รับ เกิน 
หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้  
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

(9) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่ง 
      เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่งตามระยะเวลาที่ก าหนดหากคู่กรณีปฏิบัติตามค าสั่งเป็นอันว่ายุติเรื่อง แต่
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หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือ
ด าเนินคดีต่อไป 

(10) วิเคราะห์สรุปผลการออกค าสั่ง วิเคราะห์และสรุปผลการออกค าสั่ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เหตุแห่งการออกค าสั่ง การปฏิบัติตามค าสั่ง การอุทธรณ์ค าสั่ง เป็นต้น 

 
7.  ค านิยาม  

7.1 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
จัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 

7.2 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ  

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

8.1 แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน 
8.2 แบบการออกค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข  
8.3 แบบการออกค าสั่งให้หยุดกิจการ  
8.4 แบบการออกค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต  
8.5 แบบการออกค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุร าคาญ  
8.6 แบบการออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต  

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ากระบวนงานการเปรียบเทียบและ  
การด าเนินคด ีไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการเปรียบเทียบและ 
การด าเนินคดี แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พบการกระท าความผิด ท าหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิด ผู้กระท าความผิด
ยอมรับผิด สรุป/เสนอผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ พิจารณาเปรียบเทียบ แจ้งผลการพิจารณาเปรี ยบเทียบปรับ 
ผู้กระท าผิดช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด จากนั้นบันทึกประวัติผู้กระท าผิดและจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
และสรุปผลการเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2544 เรื่อง การเปรียบเทียบปรับและการ 

ด าเนินคดี (ลงวันวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544), 2544. 
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38  

หน้า 27-52 (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อกระบวนงาน 
การเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี 

รหัสกระบวนงาน EHA 9005 
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 9 หน้า 
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5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
 1 วัน 1. มีความรู้

เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
การเปรยีบเทียบ
ปรับและด าเนินคดี
หรือมีประสบการณ ์
ในการท างาน อย่าง
น้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ีมี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 

3 วัน การบันทึกข้อมูล
การกระท าความ 
ผิดตามแบบ ปท.1 
หรือแบบ ปท.7 

แบบบันทึก
ข้อมูลผู้กระท า
ความผิด  
(แบบ ปท.1 หรือ
แบบ ปท.7) 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

3 
 
 
 

1 วัน 
 

การท าหนังสือ
เรียกตัวผู้กระท า
ความผิดมาพบ 
ตามแบบ ปท.2  
 

หนังสือเรียกตัว
ผู้กระท าความผดิ
มาพบ  
(แบบ ปท.2) 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

4 

 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 

การบันทึกข้อมูล
ค าให้การของ
ผู้กระท าความผดิ
ตามแบบ ปท.3 
หรือ ปท.6 

หนังสือบันทึก
ค าให้การของ
ผู้กระท าความผดิ
หรือหนังสือร้อง
ทุกข์ 
(แบบ ปท.3 หรือ
แบบ ปท.6 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

พบการกระท าความผดิ 

ผู้กระท าความผดิ
มาพบ 

ผู้กระท าความผดิ
ไม่มาพบ 

 แจ้งข้อกล่าวหา 
/บันทึกค าให้การ 

 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน 

 

ท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้กระท าความผดิ 
 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 
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ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าสรุป
รายงานผูม้ีอ านาจ
เปรียบเทยีบตาม
แบบ ปท. 4 

แบบแจ้งเรื่องให้
เปรียบเทยีบคดี
หรือบันทึกเสนอ
เรื่องให้
เปรียบเทยีบคด ี
(แบบ ปท.4) 
 
 

ผู้รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

6 

 

 

 1 วัน การพิจารณา
เปรียบเทยีบคดี
ตามบทบัญญัติ
มาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
 
 
 
 
 
 

แบบเปรียบเทียบ
คดีก าหนดค่าปรับ 
(แบบ ปท.5) หรือ
หนังสือร้องทุกข์
(แบบ ปท.6) 
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ
เปรียบเทยีบคด ี

 
 
 
 
 
 

ผู้กระท าความผดิ
ยอมรับผดิ 

ผู้กระท าความผดิ 
ปฏิเสธ 

 พิจารณา 
การเปรยีบเทียบ 

ควรถูก
ฟ้องร้อง/จ าคุก 

อัตราโทษปรับ/ค่าปรับ 

สรุป/แสนอ 
ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น/ผู้ซึ่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย 

คณะกรรมการ
เปรียบเทยีบคด ี

ติดตามให้เกิดการ
เปรียบเทียบปรับ
โดยเร็ว หรือให้ข้อมูล
กับคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ 
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ขั้นตอน
ที ่

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน การแจ้งผลการ
พิจารณา
เปรียบเทยีบปรับ 
แก่ผู้กระท า
ความผิด 

หนังสือหรือ
เอกสารแจ้งผล
การพิจารณา
เปรียบเทยีบปรับ 

ผู้รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย 

8 

 

 

 

 
 

*1 วัน ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 
** 30 วัน 
ส าหรับ
ผู้กระท าผิด 
ตามมาตรา 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งให้
ผู้กระท าผิดมา
ช าระค่าปรับ
ภายในระยะเวลา 
30 วัน ตาม
มาตรา 85 

หลักฐานการ
ช าระค่าปรับ 

ผู้รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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1 วัน การบันทึกประวตัิ
ผู้กระท าความผดิ
ตามแบบ ปท.7 

 
 
 

แบบบันทึก
ผู้กระท าความผดิ 
ปท.7 

ผู้รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย 

10  ปีละ 1 ครั้ง สรุปผลการ
เปรียบเทยีบปรับ
และด าเนินคดี
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การเปรยีบเทียบ
ปรับและ
ด าเนินคด ี

ผู้รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

ผู้กระท าผิดไม่
ช าระค่าปรับ
ภายในเวลาที่

ก าหนด 
 

ผู้กระท าผิดช าระ
ค่าปรับภายในเวลา

ทีก่ าหนด 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงาน
สอบสวน 

 

ติดตามผลการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน   

วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทยีบปรับและด าเนินคดี 

บันทึกประวัตผิู้กระท าผิดและ
จัดเก็บข้อมลู 

 

แจ้งผลการ
พิจารณา

เปรียบเทยีบปรับ 
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6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     6.1 ระยะเตรียมการ 
   (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี” หมายความว่า (1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ส าหรับในเขต 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (2) เจ้าหน้าที่งานนิติกร ส าหรับในเขต เทศบาล (3) ปลัด หรือ เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานปลัด ส าหรับในเขต อบจ. และ อบต. (4) เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการมอบอ านาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยต้องผ่านการอบรมกฎหมายการสาธารณสุขเรื่อง การเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี 
 
     6.2 ระยะด าเนินการ 

(2) พบการกระท าความผิด 
     เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง พบการกระท า

ความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้  
(1) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

(มาตรา 68,มาตรา 68/1) ได้แก่  
- กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
- กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545  
(2) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือ 

ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม (มาตรา 69)   

(3) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 70)   

(4) ฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 (มาตรา 71)   
(5) จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร

โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง (มาตรา 72)  
(6) ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2) มาตรา 35 (1) 

หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (3) หรือซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือในมาตรา 27 หรือมาตรา 42 
(มาตรา 72)   

(7) ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (1) (2)  (3) หรือ (6) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/1)   

(8) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20(5) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/2)   

(9) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 22 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง (มาตรา 74)   

(10) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคสอง (มาตรา 75)   
(11) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม

มาตรา 22 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม (มาตรา 76)   
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(12) ฝ่าฝืนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 (1) 
(มาตรา 77) 

(13) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 (2) 
หรือข้อก าหนดของท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา 42 (มาตรา 78)   

(14) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 (มาตรา 79)   

(15) ด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ  
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 80) 

(16) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ 
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 81)   

(17) ไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 49 หรือไม่ขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามมาตรา 50 (มาตรา 82) 

(18) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 57 หรือไม่ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามมาตรา 58 (มาตรา 82) 

(19) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 84)   
   รวบรวมพยานหลักฐาน 
      ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง รวบรวม

พยานหลักฐาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี อันประกอบด้วย 
(1) รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (แบบ ปท.1) หรือแบบตรวจแนะน า (3 ตอน) 
(2) ค าสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 

ตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ถ้ามี)  
(3) พยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระท าผิด (ถ้ามี) 
(4) หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เช่น ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียน

ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทะเบียนใบอนุญาต การสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ การสอบถามจากผู้อยู่รอบข้าง   
แล้วแต่กรณ ี

(5) ประวัติผู้กระท าความผิด (ตามแบบ ปท.7) ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดครั้งแรก 
                ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย 

     หลังจากได้รับพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย ตามเอกสาร
พยานหลักฐานที่ได้รับ และด าเนินการดังนี้  

 (1) หากเห็นว่าการกระท าความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ด าเนินการตามข้อ (3) 

 (2) หากเห็นว่าข้อมูลและหลักฐานไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ส่งเรื่องมา เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาเสียใหม่  

 (3) ท าหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิด 
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีมีความเห็นว่าการกระท าความผิดครบองค์ประกอบ

ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีท าหนังสือเรียกตัว
ผู้กระท าความผิดมาพบตามแบบหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (แบบ ปท. 2) 
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(4) ผู้กระท าความผิดมาพบ/ไม่มาพบ 
     เมือ่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีท าหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  

(1) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดมาพบตามหนังสือเรียก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี 
แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระท าความผิด โดยจัดให้มีการบันทึกค าให้การตามแบบบันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด 
(แบบ ปท. 3) 

(1.1) ถ้าผู้กระท าความผิดรับสารภาพว่ากระท าความผิดตามข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีสรุปส านวนเอกสาร เสนอให้ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณา กรณีความผิด  
ที่ต้องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี (ในเขตต่างจังหวัด) พิจารณา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น 
แจ้งเรื่องตามแบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (แบบ ปท. 4) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อด าเนินการพิจารณาต่อไป  

(1.2) ถ้าผู้กระท าความผิดปฏิเสธว่าไม่ได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการ 
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (แบบ ปท.6) 
                    (2)  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่มาพบตามก าหนดในหนังสือเรียก (แบบ ปท.2) ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (แบบ ปท.6) 
         (5) สรุป/เสนอผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุป/เสนอผู้มีอ านาจเปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดมาพบและ 
รับสารภาพ โดยผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี คือ  

1. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งได้ก าหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานอัยการ 

สูงสุด และผู้แทนกรมต ารวจ 
                 1.2) ในเขตจังหวัดอ่ืนประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้ก ากับการ 
ต ารวจภูธรจังหวัด 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ทั้งสิ้น ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ก็ให้ก าหนด
ค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะช าระได้ตามความเหมาะสม 
               2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับได้ ซึ่งภายใน
ขอบเขตของอ านาจที่กฎหมายให้อ านาจไว้ หากเห็นว่าผู้ต้องหาจะพึงช าระได้ตามความเหมาะสม 
           (6) พิจารณาการเปรียบเทียบ 

     เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีสรุปส านวนเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีแล้ว
ให้ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณาการเปรียบเทียบคดีว่าผู้กระท าความผิดสมควรหรือไม่สมควรได้รับ
โทษถึงจ าคุก  

    การเปรียบเทียบปรับ ด าเนินการดังนี้  
 (1) กรณีผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้กระท าความผิดไม่สมควรได้รับโทษถึงจ าคุก 

หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้ท าการเปรียบเทียบตามแบบเปรียบเทียบคดี (ก าหนดค่าปรับ) (แบบ ปท. 5) และเมื่อ
ผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้วภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ มาตรา 85 วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก าหนดให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ส่งผลให้สิทธิน าคดีอาญาไปฟ้องต่อศาลเป็นอันระงับไปตามกฎหมาย จากนั้นให้ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดี
ออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐานด้วย และน าเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 
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64 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และส่งเรื่องให้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือด าเนินการตามข้อ (9) ต่อไป  

(2) หากผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมเสียค่าปรับ ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
อัตราค่าปรับที่ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินคดีด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อไป ตามแบบหนังสือร้องทุกข์ (ปท. 6)  

การร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กรณีท่ีผู้กระท าความผิดไม่มาตามก าหนด 
ในหนังสือเรียกตัวตามข้อ 4(2) หรือกรณีที่ผู้กระท าความผิดปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข้อ 4(1.2) หรือกรณีที่ผู้มี
อ านาจในการเปรียบเทียบคดีตามข้อ (6) มีความเห็นว่าสมควรด าเนินคดี หรือกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ช าระ
ค่าปรับตามที่ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับก าหนด ตามข้อ 6(2) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ
หนังสือร้องทุกข์ (แบบ ปท.6) โดยให้ขอคัดบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานด้วยเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามเรื่อง และด าเนินคดีในขั้นตอนต่อไป 

      ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรติดตามให้เกิดการเปรียบเทียบปรับโดยเร็ว หรือให้ข้อมูลกับ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
     6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์  

    (7) แจ้งผลการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ 
  (8) ผู้กระท าผิดช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด 

      ผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ มาตรา 85 จากนั้น
ให้ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน หากผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมเสีย
ค่าปรับ ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบอัตราค่าปรับที่ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดีก าหนด ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อไป ตามแบบหนังสือ
ร้องทุกข์ (ปท. 6) 
     ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบควรมีการติดตามผลการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยติดตามหลังจาก
ส่งเรื่องไปแล้ว 30 วัน และติดตามค่าปรับจากศาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

 (9) บันทึกประวัติผู้กระท าผิดและจัดเก็บข้อมูล 
                  เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดเรียบร้อยแล้ว หรือ คดีทางศาลสิ้นสุดแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น บันทึกประวัติ
ผู้กระท าผิดลงในแบบประวัติผู้กระท าความผิด (แบบ ปท. 7) และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้กระท า
ผิดเข้าระบบงาน 
    (10) วิเคราะห์และสรุปผลการเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีในประเด็นที่เก่ียวข้อง เช่น เหตุแห่งการเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี จ านวน
คดีท่ีมีการเปรียบเทียบปรับหรือถูกฟ้องร้อง/จ าคุก เป็นต้น 
 
7.  ค านิยาม  
          7.1 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
          7.3 “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ราชการส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
          7.4 “ผู้ได้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการในสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
          7.5 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี” หมายความว่า  

    (1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ส าหรับในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
    (2) เจ้าหน้าที่งานนิติกร ส าหรับในเขต เทศบาล 
    (3) ปลัด หรือ เจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัด  ส าหรับในเขต อบจ. และ อบต. 
    (4) เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการมอบอ านาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

          7.6 “ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า  
   (1) คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทน 

กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับในเขตจังหวัดอ่ืน 
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต ารวจจังหวัด มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

  (2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย (เป็นหนังสือ) มีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่สมควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง   

 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

8.1 แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1) 
8.2 แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) 
8.3 บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด (ปท.3) 
8.4 แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท.4) 
8.5 แบบเปรียบเทียบคดีก าหนดค่าปรับ (ปท.5) 
8.6 หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท.6) 
8.7 แบบประวัติผู้กระท าความผิด (ปท.7) 
 
 
 
 
 
 

 


