มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้จัดทา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รหัสกระบวนงาน EHA 9001
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะดาเนินการ
และระยะผลสัมฤทธิ์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดผู้รับผิดชอบ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อ บัญญัติท้องถิ่น การดาเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพิจารณาลงนามเห็นชอบ การ
ลงนามตราข้อบัญญัติท้องถิ่น การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ และการทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถิ่น
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เอกสารอ้างอิง
1. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือ (เล่ม 3) แนวทางการยกร่างข้อกาหนดของท้องถิ่น
ตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึก .
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. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล 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.
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5. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

1 วัน

รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย

90 วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. มีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่องการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือมีประสบการณ์ใน
การทางาน อย่างน้อย
1 ปี
2. กาหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบและ
คณะทางาน

คาสั่งแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน
หรือหนังสือ
ท้องถิ่น
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน
และ
คณะทางาน

ความครอบคลุม
ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือ
กฎหมาย

- รายงานผล
การวิเคราะห์
สถานการณ์
และจัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
หรือกฎหมาย
เอกสารผลการ
พิจารณา
อานาจในการ
ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตาม
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ระยะดาเนินการ
2

3

30 วัน
พิจารณาอานาจ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประเด็น
ปัญหาสาคัญของพื้นที่

มีอานาจ

ไม่มีอานาจ

ยุติเรื่อง

2

การพิจารณาสามารถ
บ่งชี้อานาจในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

4

ระยะเวลา
7 วัน

เสนอขอความเห็นชอบใน
การยกร่างข้อบัญญัติ
ไม่เห็นชอบ
ท้องถิ่น

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
การเสนอขอความ
เห็นชอบทีม่ ีเนื้อหา
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ปัญหาและเหตุผลในการ
ยกร่างข้อบัญญัติ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือ/
บันทึกเสนอ
ขอความ
เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

เห็นชอบ
5

7 วัน
แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

6

7

ดาเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

30 วัน

รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

30 วัน

8

30 วัน
พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตกไป

3

คณะกรรมการยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประกอบด้วย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือนักวิชาการ นิติกร
และผู้ทมี่ ีส่วนได้เสีย

คาสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ ทีไ่ ด้รับ
ยกร่าง
มอบหมาย
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

ร่างข้อบัญญัติท้องถิน่
สามารถนาไปแก้ไข
ปัญหาสาคัญของพื้นที่
และเป็นไปตามอานาจ
แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน

ร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือ
รายงานการ
ประชุมยกร่างฯ

คณะ
กรรมการ
ยกร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

รายงานผล
การรับฟัง
ความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

การเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น

รายงานการ
ประชุมการ
พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

9

15 วัน
การลงนามเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิน่
ไม่ลงนาม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
การเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อผู้มีอานาจลง
นาม

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือเสนอ
ต่อผู้มีอานาจ
ลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ลงนาม

ทบทวน/แก้ไข
10

2 วัน
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น

การเสนอตราข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ
ท้องถิ่นต่อนายกเทศ
ท้องถิ่นทีไ่ ด้รับ ทีไ่ ด้รับ
มนตรีหรือนายกองค์การ การตรา
มอบหมาย
บริหารส่วนตาบลลงนาม
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
11

12

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่น้อยกว่า
7 วัน หรือ
15 วัน

30 วัน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

13
ทบทวนความเหมาะสมของ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทุกๆ 5 ปี
หลังจากที่มี
ผลการ
บังคับใช้
หรือตาม
เห็นสมควร

4

การประกาศใช้
ข้อกาหนดท้องถิ่น
- กรณีเทศบัญญัติ
ปิดประกาศ เปิดเผย ณ
สานักงานฯ
- กรณีข้อบัญญัติ อบต.
ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา

ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่
ประกาศใช้

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มากกว่า 1 ช่องทาง

เอกสารหรือ ผู้รับผิดชอบ
หลักฐานการ ทีไ่ ด้รับ
เผยแพร่
มอบหมาย
ประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

แผนการทบทวนความ เอกสารผลการ ผู้รับผิดชอบ
เหมาะสมของข้อบัญญัติ ทบทวน
ที่ได้รับ
ท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
มอบหมาย
ท้องถิ่น

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดผู้รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยผู้รับผิดชอบ
เป็นนิติกร กองสาธารณสุขฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้รับผิดชอบต้องผ่าน
การอบรมกฎหมายการสาธารณสุขในเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
6.2 ระยะดาเนินการ
(2) รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย
ผู้รั บผิ ดชอบดาเนิ นการ เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อมให้ ครอบคลุ ม
กิจ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบพร้ อ มทั้ งทบทวนกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ ง และวิ เคราะห์ ก ลุ่ มผู้ ที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มรวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด
เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่นนั้น รวมถึงนโยบายของผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ
หรื อ ข้ อ กฎหมายที่ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการยกร่ า ง โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาที่ ต้ อ งการควบคุ ม ตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ให้อานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้อย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสีย
(3) พิจารณาอานาจ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
ประเด็นปัญหาสาคัญของพื้นที่
นิ ติ ก รขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นตรวจสอบบทบั ญญั ติ แ ห่ ง กฎหมายว่ า มี บทบั ญ ญัติ แ ห่ ง
กฎหมายให้ อ านาจในการออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ องถิ่ น ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปัญ หาได้ ห รื อ ไม่ เพราะหากไม่ มี บทบั ญ ญั ติ
ให้ อ านาจไว้ ก็ ย่ อ มออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เช่ น นั้ น ไม่ ไ ด้ หรื อ ถ้ า มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ
ให้ครอบคลุมถึง เรื่องนั้นก็ไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น นั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพิจารณา
ตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสมอ ก่อนที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นและในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ประเด็น
ปัญหาหรือข้อมูลที่ได้จากการสารวจไม่มีข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อานาจ
ในการออกข้อบัญญัติอาจประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าวต่อไป
(4) เสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่เห็นชอบเป็นอันว่าการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเป็นอันยุติเรื่องโดยผู้รับผิดชอบควร
ดาเนินการทบทวน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย เพื่อเสนอให้ความ
เห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่หรือ หากเห็นว่าเรื่องที่จะดาเนินการยกร่างเป็นเรื่องที่สาคัญมีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการยกร่างให้ผู้รับผิดชอบพิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุ ข
จังหวัดต่อไป
(5) แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบให้มีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การยกร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการควรจะต้องมีนักวิชาการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจากหน่วยงานภาคสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นอาเภอ หรือ ท้องถิ่นจั งหวัด ผู้แทนภาคประชาชน หรือ
บุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการเรื่องนั้นๆ ร่วมด้วย
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(6) ดาเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดาเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินและวิเคราะห์จากขั้นตอน (2) มาประกอบการพิจารณาด้วย
(7) รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดาเนินการโดย
1) สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปัญหานั้นและความเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของร่างข้อกาหนดของท้องถิ่นที่จะกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
2) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้จัดทาขึ้น
โดยการรับฟังความคิดเห็นอาจจัดรวม หรือ จัดแยกได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง ตลาด อาจจั ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น โดยจั ด รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการ ผู้จัดตั้งตลาด และ ประชาชน หรือ อาจจัดแยกคนละเวทีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ข้อ 9 กาหนดว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 8 อาจใช้
วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1) การสารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทาโดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็ นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ห รือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโครงการ
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
3) วิธีอื่นที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
(8) พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้บริ หารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอานาจในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้ สภา
ท้องถิ่นพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระให้
ความเห็ น ชอบ หากสภาท้อ งถิ่ น ไม่เ ห็ น ชอบ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ท้อ งถิ่ น นั้ นก็ เ ป็ น อั นตกไปโดยผู้ รั บ ผิ ดชอบควร
ดาเนินการทบทวนเพื่อดาเนิน การยกร่ างใหม่และนาเข้าสู่ การพิจารณาของผู้ บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ (6) แต่ถ้าเห็นชอบก็ดาเนินการตามขั้นตอน (9) ต่อไป
(9) การลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
กรณีเทศบาล
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีส่ ภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
- ในกรณีเทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อ
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
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- ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา
ผูว้ ่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืน
ไปยังสภาสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยื น ยั น ตามร่ างเทศบั ญญัติเดิมด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัตแิ ละแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบล ให้ ป ระธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอร่า งข้ อ บั ญญั ติ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลไปยั ง
นายอาเภอพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ กรณีที่นายอาเภอเห็นชอบหรือไม่ส่งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติฯให้ถือว่า
นายอาเภอเห็นชอบโดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลต่อไป
ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นใหม่ เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯแล้วมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบั ญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลคืนจากนายอาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็น
อันตกไป
(10) ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
กรณีเทศบาล
นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติ
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
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6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(11) ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่ อ ข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารลงนามจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แล้ ว ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในเขตท้ อ งถิ่ น นั้ น โดยกฎหมายได้ ก าหนดวิ ธี ก ารไว้ เ พื่ อ ให้ มี
หลักประกันว่าได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว เช่น การกาหนดให้ต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือกาหนดให้ต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 15 วัน แล้วแต่กรณี
(12) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้บังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ต้องดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นรวมทั้งเหตุผลความจาเป็นในการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว
(13) ทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการทบทวนความเหมาะสมของ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว ทุก 5 ปี หรือเมื่อเห็นว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข
หรือยกเลิกตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
7. คานิยาม
7.1 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น
7.2 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น
7.3 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรือที่
ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น
7.4 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หั ว หน้ าผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อื่น ที่ก ฎหมายกาหนดให้ เ ป็ น
ราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
7.5 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ผู้จัดทา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รหัสกระบวนงาน EHA 9002
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559
จานวนหน้า : 5 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะดาเนินการและ
ระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือสาหรับประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การสารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
การรับคาขอ การออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การแจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิ้นผล การตรวจติดตามสุขลักษณะและการชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนด จนถึงการวิเคราะห์และ
สรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เอกสารอ้างอิง
1. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข 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. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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.
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5. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิด
ชอบ

1 วัน

1. มีความรู้เกี่ยวกับ คาสั่งแต่งตั้งหรือ เจ้าพนักงาน
พระราชบัญญัติ
หนังสือมอบหมาย ท้องถิ่น
การสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบที่มี
พ.ศ. 2535
คุณสมบัติตาม
หรือผ่านการอบรม มาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรกฎหมาย งาน
สาธารณสุขในเรื่อง
หนังสือรับรองการ
แจ้งหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ทางาน อย่างน้อย 1
ปี
2. กาหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

1 วัน

การดาเนินการจัดทา
คู่มือสาหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7
วรรคสองแห่ง
พ.ร.บ.การอานวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
พ.ศ. 2558
แผนการสารวจ
กิจการ

กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2

3

4

จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ

สารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง

อย่าง
น้อยปี
ละ 1
ครั้ง

รับคาขอและออกใบรับแจ้ง

ภายใน
วันที่รับ
แจ้ง

10

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

คู่มือสาหรับ
ผู้รับผิด
ประชาชนและ ชอบที่ได้รับ
ปิดประกาศไว้
มอบหมาย
ณ สถานที่ที่
กาหนดให้ยื่นคา
ขอ และเผยแพร่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มีข้อมูลกิจการที่
ผู้รับผิด
ต้องมาขอหนังสือ ชอบที่ได้รับ
รับรองการแจ้ง
มอบหมาย

แบบคาขอและ
ใบรับแจ้ง

ผู้รับผิด
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอน
ที่

ระยะ
เวลา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
การตรวจสอบเอกสาร
ภายใน หลักฐานตามมาตรา 8
วันที่รับ วรรคหนึ่ง แห่ง
แจ้ง
พ.ร.บ.การอานวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.
2558 และมาตรา 48
วรรคสามของ พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
ภายใน 2535
7 วันทาการ

ผังกระบวนการ

5
ตรวจเอกสาร

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง/ครบถ้วน
แจ้งให้แก้ไข/ยื่น
เอกสารเพิ่มเติม

แก้ไข/ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ยื่นคา
ขอทราบทันที
เพื่อให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม

ผู้รับผิด
ชอบ
ผู้รับผิด
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่แก้ไข/ไม่
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
6
ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งคาสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผล

7
ตรวจติดตามสุขลักษณะและการ
ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนด

การแจ้งคาสั่งไม่
ภายใน อนุญาตหรืออนุญาต
7 วันทาการตาม
มาตรา 48
วรรคห้าของ พ.ร.บ.
การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535
ภายใน การดาเนินการตรวจ
เวลาที่ ติดตามสุขลักษณะ
กาหนด และการชาระ
ไว้ใน
ค่าธรรมเนียมตาม
ข้อกาห ข้อกาหนดท้องถิ่น
นด
ท้องถิ่น

- หนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอ
- หนังสือคาสั่ง
ไม่อนุญาต
-ทะเบียนการ
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
รายงานการ
ตรวจสุขลักษณะ
และการติดตาม
การชาระ
ค่าธรรมเนียม

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ดาเนินการสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งอย่าง
ครอบคลุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
และการชาระ
ค่าธรรมเนียม

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ปีละ 1
ครั้ง

8
วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง

11

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเรื่องหนังสือรับรองการแจ้ง
6.2 ระยะดาเนินการ
(2) จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือสาหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง) โดย
ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้มีการยื่นคาขอหรือมีการเผยแพร่ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
(3) สารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการสารวจกิจการที่เข้าข่ายต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมาขอหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ครอบคลุมทุกกิจการ
(4) รับคาขอและออกใบรับแจ้ง
ผู้รับผิดชอบรับคาขอแจ้ง ที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบรับแจ้งภายในวันที่
รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสอง
(ใบรับแจ้งดังกล่าวให้ใช้เป็นหลั กฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ในระหว่างที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ แต่หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นคาขอถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ได้ภายในวันที่มายื่นคาขอแจ้ง พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม)
(5) ตรวจเอกสาร
5.1 หากเอกสารถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสาม
5.2 หากเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบทันทีในวันที่ได้ รับแจ้งเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย เมื่อผู้ยื่นคาขอแจ้งได้ยื่นเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งให้มายื่นเอกสารใหม่
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6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(6) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง /แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล
ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือ หากผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล
(7) ตรวจติดตามสุขลักษณะและการชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามสุขลักษณะและการชาระค่าธรรมเนียมของผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ถ้ามิได้ ชาระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะ
ได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
(8) วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง วิเคราะห์และสรุปผลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เช่น จานวนกิจการที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง และกิจการที่แจ้งคาสั่งเป็นอันสิ้นผลและการชาระค่าธรรมเนียม
เป็นต้น
7. คานิยาม
7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูก
มอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น
7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หั ว หน้ าผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อื่น ที่ก ฎหมายกาหนดให้ เ ป็ น
ราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกคาสั่ง และการยึด อายัด” หน้า 436
- 447,กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ISBN 978-616-11-2626-1,พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2558 จานวน
3,500 เล่ม, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง
8.1.1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
8.1.2) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
8.1.3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามา
ยื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนัง สือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอ
แจ้งการประกอบกิจการ
8.1.4) แบบ คส. 4/1 เรื่อง คาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การออกใบอนุญาต
ผู้จัดทา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รหัสกระบวนงาน EHA 9003
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559
จานวนหน้า : 6 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนิน งานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการดาเนินการอนุญาตการประกอบ
กิจ การตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 แบ่ ง เป็ น 3 ระยะได้ แก่ ระยะเตรี ย มการ ระยะ
ดาเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือ สาหรับประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การสารวจกิจการที่ต้องมาขอ
ใบอนุญาต การรับคาขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพร้อมเก็บ
ค่า ธรรมเนี ย ม หรื อ การแจ้ ง ค าสั่ ง ไม่ อนุ ญ าต การติ ด ตามให้ ยื่ น ค าขอก่ อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ แ ละการช าระ
ค่าธรรมเนียม จนถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เอกสารอ้างอิง
1. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2543), 2543.
2. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข 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. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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.
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5. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1

ผังกระบวนการ

กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2

ระยะเวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

1 วัน

1. มีความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
ใบอนุญาตหรือมี
ประสบการณ์
ในการทางาน
อย่างน้อย 1 ปี
2. กาหนดบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ

คาสั่งแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน
หรือหนังสือ
ท้องถิ่น
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน

การดาเนินการ
จัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7
วรรคสองแห่ง
พ.ร.บ.การอานวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.
2558
แผนการสารวจ
กิจการ

คู่มือสาหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว้
ณ สถานที่ที่
กาหนดให้ยื่น
คาขอ และ
เผยแพร่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

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

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

1 วัน
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ

3

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

สารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต

4

1 วัน
รับคาขออนุญาตประกอบกิจการ

15

การกาหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ตามมาตรา 55

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอน
ที่

ระยะเวลา

ผังกระบวนการ

5

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- มีการออก
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบ
ทันที
- ผลการตรวจ
เอกสาร

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

การตรวจ
สุขลักษณะของ
ภายใน สถานประกอบ
30 วัน
กิจการให้เป็นไป
นับแต่วันที่ ตามข้อกาหนด
เอกสาร ท้องถิ่นหรือกฎ
ครบถ้วน กระทรวงฯ

รายงานผลการ
ตรวจสุขลักษณะ
ของสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น

การออก
ใบอนุญาตหรือ
หรือขยาย หนังสือแจ้งไม่
เวลาในการ อนุญาตตาม
ใบอนุญาตได้ มาตรา 56
2 ครั้งๆละไม่ วรรคสองและ
เกิน 15 วัน วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หนังสือ
เจ้าพนักงาน
ใบอนุญาตการ ท้องถิ่น
ประกอบ
กิจการและ
ทะเบียนการ
ออกใบอนุญาต

ภายใน
วันที่
รับคาขอ

ตรวจ
เอกสาร

แจ้งให้แก้ไข/
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม

แก้ไข/เพิ่มเติม

ไม่แก้ไข/เพิ่มเติม

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

ภายใน
15 วัน
นับแต่
วันที่
รับคาขอ

คืนคาขอ
6
ตรวจ
สุขลักษณะ
ไม่ผา่ น

ผ่าน

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
7
แจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาต

อนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม
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ขั้นตอน
ที่
8

ระยะเวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ภายในเวลาที่ การแจ้งให้ผู้
กาหนดไว้ใน ประกอบกิจการ
ข้อกาหนด
มายื่นขอต่ออายุ
ท้องถิ่น
ใบอนุญาต

ผังกระบวนการ
ติดตามให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และการชาระค่าธรรมเนียม
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ปีละ 1 ครั้ง

วิเคราะห์และสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต

การสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
มายื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต
รายงานสรุปผล
การออก
ใบอนุญาต

ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย
ผู้รับผิด
ชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต
6.2 ระยะดาเนินการ
(2) คู่มือสาหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัด ให้มีคู่มือสาหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปิดประกาศไว้ ณ
สถานที่ ที่ กาหนดให้ มีการยื่ น คาขอหรื อ มีก ารเผยแพร่ ตามสื่ อ อิเ ล็ กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
(3) สารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต
เจ้ า หน้ า ที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ น การส ารวจกิจการที่เข้ าข่ า ยต้อ งมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้
ครอบคลุมทุกกิจการ
(4) รับคาขออนุญาตประกอบกิจการ
ผู้รับผิดชอบรับคาขออนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(5) ตรวจเอกสาร
เจ้ าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบถ้ว นของเอกสารหลักฐานทันที ตาม
มาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อดาเนินการ หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
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- หากผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนคาขอ เมื่อพ้นกาหนดระยะที่ให้แก้ไข
(6) ตรวจสุขลักษณะ
ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่ อผู้ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น การตรวจสภาพด้ านสุ ข ลั กษณะแล้ ว ให้ ท ารายงานและเสนอความเห็ น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
(ก) กรณี ที่ มี ส ภาพถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติการใดๆ เพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
เป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออกใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได้
(ข) กรณีที่มีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบที่ทาการตรวจสภาพมีคาแนะนาให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาอั น สมควร ถ้ า ผู้ ข ออนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามค าแนะน า ให้ เ สนอความเห็ น ว่ า
“ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว
6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(7) ออกใบอนุญาต/แจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาต หรือ มีห นังสื อแจ้ง คาสั่ งไม่อนุญ าตพร้อ มด้ ว ยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง)
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาดังกล่าว หรือตามที่ได้ขยาย
เวลาแล้วนั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ หากยังไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้คาขออนุญาตทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
สาเนาแจ้ง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง
(ก) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
โดยกาหนดให้ ผู้ขออนุ ญาตต้องไปรับ ใบอนุญาตที่สานักงานราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร
(ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง)
(ข) กรณีที่เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีคาสั่ งไม่ออกใบอนุญาตนั้ น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ขออนุญาต
ได้มีโ อกาสโต้แ ย้ งคัด ค้านหรื อชี้ แจงแสดงหลั ก ฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหากล่วงเลยกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาต
ไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จึงออก “คาสั่งไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุกรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์
(มาตรา 40 แห่ ง พระราชบั ญญัติ วิธี ป ฏิบั ติร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวง
สาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ในคาสั่งดังกล่าวด้วย
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(8) ติดตามให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการชาระค่าธรรมเนียม
เจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบตรวจติ ดตามให้ ผู้ ประกอบกิ จการ (กรณี ร ายเก่ า) ให้ มายื่น ค าขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุและชาระค่าธรรมเนียม เช่น การทาหนังสือติดตาม เป็นต้น
(9) วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาตในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เช่น จานวนกิจการที่ออกใบอนุญาต กิจการที่แจ้งคาสั่งไม่อนุญาต และการชาระค่าธรรมเนียม เป็นต้น
หมายเหตุ
1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ ใช้ได้เพียง
ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55
2) การขอต่อใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ (ตามขั้นตอนที่ 4)
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หากมายื่ น ขอต่อ ใบอนุ ญ าตแล้ ว ไม่ ช าระค่ าธรรมเนี ย มการต่ อ ใบอนุ ญ าตตามกาหนด เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มีอานาจปรับฐานชาระค่าธรรมเนียมล่าช้า (ให้ดูที่กระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการดาเนินคดี)
3) หากยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่
7. คานิยาม
7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ราชการส่วนภูมิภาคที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น
7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการอนุญาต
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2) แบบ นส.3 ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่อ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่น
เพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอแจ้งการประกอบกิจการ
4) แบบหนังสือ เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
5) แบบบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการอนุญาต
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6) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
7) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
8) ใบอนุญาต
9) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ
10) แบบ คส. 5/1 คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
11) แบบ คส. 5/2 คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การออกคาสั่งทางปกครอง
ผู้จัดทา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รหัสกระบวนงาน EHA 9004
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559
จานวนหน้า : 11 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การกระท าที่ ผิ ด พลาดในขั้ น ตอนก่ อ นมี ก ารออกค าสั่ ง ทางปกครองหรื อ
ในขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนออกคาสั่งทางปกครองในชั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกระบวนการออกคาสั่งทางปกครอง แบ่งเป็น 3
ระยะได้แก่ ระยะเตรี ยมการ ระยะดาเนิน การและระยะผลสั มฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ พบเหตุแห่งการออกคาสั่ง แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่คู่กรณี และออกคาแนะนา ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามคาแนะนา เสนอเรื่องหรือรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาออกคาสั่ง พิจารณาออกคาสั่ง
ออกคาสั่งทางปกครอง แจ้งคาสั่งทางปกครอง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคาสั่ง และวิเคราะห์และสรุปผล
การออกคาสั่ง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การอนุญาต การออกคาสั่ง
และการยึด อายัด. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ, 2550.
2. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อานาจตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551), 2551.
3. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2542 เรื่อง แบบการออกคาสั่งของเจ้าพนักงาน
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.
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5. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1

ผังกระบวนการ

กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

1. มีความรูเ้ กี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หรือผ่านการ
อบรมหลักสูตร
กฎหมาย
สาธารณสุขใน
เรื่องการออก
คาสั่งทาง
ปกครองหรือมี
ประสบการณ์
ในการทางาน
อย่างน้อย 1 ปี
2. กาหนดบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ

คาสั่งแต่งตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน

3 วัน

การดาเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใน
สถานที่หรือ
บริเวณที่พบหรือ
ก่อให้เกิดเหตุแห่ง
การออกคาสั่ง

แบบรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

1 วัน

การแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่พบ
แก่คู่กรณี
รวมถึงการออก
คาแนะนาให้
ดาเนินการเพื่อ
แก้ไขหรือระงับ
เหตุที่เกิด

หนังสือหรือ
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
เอกสารแจ้ง
มอบหมาย
ข้อเท็จจริง
พร้อมหนังสือ
หรือเอกสาร
แสดงคาแนะนา
ให้ดาเนินการ
เพื่อระงับเหตุ

ระยะดาเนินการ
2

ตรวจพบเหตุแห่งการออกคาสั่ง
(กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/พบว่า
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย)

3
แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่
คู่กรณีและออกคาแนะนา
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ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอน
ที่
4

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ตามระยะเวลา การตรวจติดตาม
ที่กาหนดไว้ใน การปฏิบัตติ าม
คาแนะนาให้ คาแนะนาภายใน
ดาเนินการ
ระยะเวลาที่
เพื่อระงับเหตุ กาหนด

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตาม
คาแนะนา

ไม่ปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือหรือ
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
เอกสารผลการ มอบหมาย
ตรวจติดตาม
การปฏิบัติ
ตามคาแนะนา

ปฏิบัติ
ยุติเรื่อง

5

เสนอเรื่อง/รายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาออกคาสั่ง

1 วัน

1 วัน

6
พิจารณา
ออกคาสั่ง

เห็นควร
ออกคาสั่ง

ไม่เห็นควร
ออกคาสั่ง

การเสนอเรื่อง/
รายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ที่มีเหตุผล
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
พิจารณาออก
คาสั่ง
การพิจารณาออก
คาสั่งตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ที่ให้
อานาจในการอก
คาสั่งในเรื่อง
นั้นๆ ไว้

สาเนา/
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
หนังสือ
มอบหมาย
รายงานผลต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ผลการ
พิจารณาออก
คาสั่ง

เจ้าหนักงานท้องถิ่น

การออกคาสั่ง
เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ที่ให้
อานาจในการ
ออกคาสั่งใน
เรื่องนั้นๆ ไว้

สาเนา/คาสั่ง
ทางปกครอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยุติเรื่อง

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
7

1 วัน
ออกคาสั่งทางปกครอง
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ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

8

แจ้งคาสั่งทางปกครอง

9
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัตติ าม
คาสั่ง

ปฏิบัติ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
การแจ้งคาสั่ง
1 วัน
ให้แก่ผู้ได้รับคาสั่ง
ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
พ.ศ. 2539
ตามระยะเวลา การติดตาม
ที่กาหนดไว้ใน ตรวจสอบการ
คาสั่ง
ปฏิบัติตามคาสั่ง
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือแจ้ง
คาสั่ง/
หลักฐานการ
รับคาสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงาน/
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
ผลการ
มอบหมาย
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม
คาสั่ง

ไม่ปฏิบตั ิ
ยุติเรื่อง
เปรียบเทียบปรับ/
ดาเนินคดี
ปีละ 1 ครั้ง

10

วิเคราะห์และสรุปผล
การออกคาสั่ง

สรุปผลการออก รายงาน
คาสั่งอย่าง
สรุปผลการ
ครอบคลุมใน
ออกคาสัง่
ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในเขตอ านาจของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น เกี่ ย วกั บ การเข้ า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ในเวลาระหว่ า ง
พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
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ท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนั้นยังมีอานาจในการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่จะพิจารณามอบอานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงานโดยต้องผ่านการอบรมกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขเรื่องการออกคาสั่งทางปกครอง
6.2 ระยะดาเนินการ
(2) ตรวจพบเหตุแห่งการออกคาสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน/พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตรวจพบเหตุแห่งการ
ออกคาสั่งดังนี้
2.1 พบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับคาร้อง คาขอจากประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับคาร้อง คาขอจากประชาชน
2.2 ดาเนินการตรวจตราตามแผน / ได้รับเรื่องร้องเรียน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ
2.3 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ
ตามความจาเป็นแก่กรณี
ถ้าคาขอหรือคาแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิด
จากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
2) ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
3) เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้
ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
- แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือ พยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็ นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพื่อประวิงเวลา
- ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ออกไปตรวจสถานที่
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐาน
ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วย
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
4) คู่กรณีมีสิ ทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้อ งกัน สิ ทธิ
ของตนได้ แต่ ถ้า ยั งไม่ไ ด้ทาคาสั่ ง ทางปกครองในเรื่องนั้น คู่ กรณี ไม่ มีสิ ท ธิข อตรวจดูเ อกสารอัน เป็น ต้น ร่า ง
คาวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทาสาเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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5) เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้
เป็นความลับ
6) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก าหนดเวลาส าหรั บการพิ จ ารณาทางปกครอง
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด และ
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น
ในกรณีที่การดาเนิน งานในเรื่องใดจะต้องผ่ านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการกาหนดเวลาเพื่อการดาเนินงานในเรื่องนั้น
2.4 ตรวจพบเหตุแห่งการออกคาสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
1) อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารมีสภาพชารุดทรุดโทรม
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง (มาตรา 21)
2) อาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านั้น
ซับซ้อนกันเกินไป (มาตรา 22)
3) เหตุราคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง)
4) เหตุราคาญเกิดขึ้นในที่เอกชน (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง)
5) เหตุ ร าคาญที่เ กิด ขึ้น ในสถานที่ เอกชนอาจเกิด อันตรายอย่า งร้า ยแรงต่อ สุ ขภาพ หรือ มี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน (มาตรา 28 วรรคสาม)
6) ผู้ดาเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้อกาหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น (มาตรา 45)
7) ผู้ ด าเนิ น กิ จ การใดด าเนิ น กิ จ การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น และเคยได้ รั บโทษตามพระราชบั ญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่ าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป (มาตรา 52)
8) ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง (มาตรา
65 วรรคสอง)
9) การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (มาตรา 48 วรรคห้า)
10) ได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง)
11) ผู้รับใบอนุญาตสาหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวงหรือข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น (มาตรา 59)
12) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ ง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน (มาตรา 60)
2.5 กาหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
1) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้
ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
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2) ผู้มีความสามารถกระทาการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุ
นิติภ าวะ ผู้ ซึ่งมีบ ทกฎหมายเฉพาะกาหนดให้ มีความสามารถกระทาการในเรื่องที่กาหนดได้ แม้ผู้ นั้นจะยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่องที่กาหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3) ในการพิ จ ารณาทางปกครองที่ คู่ กรณี ต้อ งมาปรากฏตั ว ต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ คู่ก รณีมี สิ ท ธิ
นาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทาลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทาของคู่กรณี เว้น
แต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
4) คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะดาเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็ นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทาการนั้นด้วยตนเอง
และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนทราบด้วย
หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
5) การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ระท าการแทนไม่ ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด ลงเพราะความตายของคู่ ก รณี ห รื อ การที่
ความสามารถหรื อความเป็น ผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือ
คู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว 50 คนหรือมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคาขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือ
ทานองเดีย วกัน ถ้าในคาขอมีการระบุ ให้ บุ คคลใดเป็นตัว แทนของบุคคลดังกล่ าวหรือมีข้อความเป็นปริยาย
ให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น
ในกรณีที่มีคู่กรณี เกิน 50 คนยื่นคาขอให้มีคาสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี
การกาหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบ
เป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว
ตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดา
คู่กรณีจ ะบอกเลิ กการให้ ตัว แทนร่ว มดาเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีห นังสื อแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบและดาเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
ตัว แทนร่ ว มจะบอกเลิกการเป็นตัว แทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีห นังสื อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
ระยะเวลาที่ใช้ในการกาหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 5 วัน
ปัจ จัย ความส าเร็ จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
จุ ด ควบคุ ม ความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการก าหนดตั ว บุ ค คลที่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาทางปกครองอย่างเคร่งครัด
(3) แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่คู่กรณีและออกคาแนะนา
ในกรณี ที่ ค าสั่ ง ทางปกครองอาจกระทบถึ ง สิ ท ธิ ข องคู่ ก รณี เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งให้ คู่ ก รณี มี โ อกาส
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่เมื่อมี
ความจาเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อจะมีผลทาให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกาหนดไว้ในการทาคาสั่งทางปกครอง
ต้องล่าช้าออกไป เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การหรือคาแถลง เมื่อโดยสภาพเห็นได้
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ชัดในตัว ว่าการให้ โ อกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้ หรือเมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณี ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
ปัจจัยความสาเร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีคาแนะนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการติดตาม
การแก้ไขปัญหา
จุดควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจติดตามการปฏิบัติตามคาแนะนา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจติดตามการปฏิบัติตามคาแนะนาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ หากได้มีการ
ปฏิบัติตามคาแนะนาจนทาให้เหตุแห่งปัญหาหมดไปกระบวนงานย่อมเป็นที่ยุติ
(5) เสนอเรื่อง/รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาออกคาสั่ง
(6) พิจารณาออกคาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้ข้อมูลจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประกอบการพิจารณาออกคาสั่ง
6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(7) ออกคาสั่งทางปกครอง
1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกคาสั่ ง
ทางปกครองเป็นหนังสือ ดังนี้
- ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารนั้ น จั ด การแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอนอาคาร หรื อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจาเป็นเพื่อมิให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกาหนดให้ตามสมควร (มาตรา 21)
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือ
ให้ จั ด สิ่ งของเหล่ า นั้ น เสี ย ใหม่ เพื่อมิ ให้ เ ป็ นอั นตรายต่ อสุ ข ภาพหรือ ให้ ถูก ต้องด้ว ยสุ ขลั กษณะหรื อให้ กาจั ด
สัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร (มาตรา 22)
- ให้ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น ต้ น เหตุ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ร าคาญนั้ น
ระงับหรือป้องกันเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง)
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 28
วรรคหนึ่ง)
- ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญนั้นแล้ว (มาตรา 28 วรรคสาม)
- ให้ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การนั้ น แก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง และถ้ า ผู้ ด าเนิ น กิ จ การไม่ แ ก้ ไ ข
หรื อถ้าการดาเนิน กิจการนั้ นจะก่อให้ เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสั ยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพ
ของประชาชน ให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา 45)
- ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด ด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ ด าเนิ น การแจ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้สั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี (มาตรา 52)
- ให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
(มาตรา 65 วรรคสอง)
- ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล (มาตรา 48 วรรคห้า)
- ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น (มาตรา 56)
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- พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา 59)
- เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 60)
2) คาสั่ ง ทางปกครองที่ ทาเป็ นหนั งสื อ อย่า งน้ อยต้ องระบุ วั น เดื อนและปี ที่ ทาค าสั่ ง ชื่อ และ
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้น
3) คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือและการยืนยันคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้ มี
เหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
4) กรณีการจัดให้มีเหตุผล ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
- เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคาขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จาต้องระบุอีก
- เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
- เป็ น การออกค าสั่ ง ทางปกครองด้ ว ยวาจาหรื อ เป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว นแต่ ต้ อ งให้ เ หตุ ผ ล
เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งนั้นร้องขอ
- การออกคาสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดข้อจากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น
5) การก าหนดเงื่ อนไขให้ ห มายความรวมถึ งการกาหนดเงื่อ นไขในกรณี ดัง ต่อ ไปนี้ ตามความ
เหมาะสมแก่กรณีด้วย
- การกาหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- การก าหนดให้ ก ารเริ่ ม มี ผ ลหรื อ สิ้ นผลของสิ ท ธิ ห รื อภาระหน้ า ที่ ต้ อ งขึ้น อยู่ กั บ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
- ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคาสั่งทางปกครอง
- การกาหนดให้ ผู้ ได้รั บ ประโยชน์ต้องกระทาหรืองดเว้นกระทาหรื อต้องมีภ าระหน้าที่ห รื อ
ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกาหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มข้อกาหนดดังกล่าว
6) ค าสั่ ง ทางปกครองที่อ าจอุ ทธรณ์ห รือ โต้แ ย้ง ต่อ ไปได้ใ ห้ ระบุก รณีที่ อาจอุ ท ธรณ์ห รื อโต้แ ย้ ง
การยื่นคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้งและระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีที่มิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้ง และระยะเวลา
ส าหรั บ การอุ ทธรณ์ ห รื อการโต้ แย้ งดั งกล่ าวไว้ ให้ ระยะเวลาส าหรั บการอุ ทธรณ์ ห รื อการโต้ แย้ งเริ่ มนั บใหม่
ตั้ งแต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งหลั กเกณฑ์ ตามวรรคหนึ่ ง แต่ ถ้ าไม่ มี การแจ้ ง ใหม่ และระยะเวลาดั ง กล่ า วมี ร ะยะเวลา
สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งทางปกครอง
7) คาสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้
คาสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
(1) การออกคาสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ ยื่นคาขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นคาขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคาขอเช่นนั้นแล้ว
(2) คาสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผล ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง
(3) การรั บ ฟัง คู่ก รณีที่ จ าเป็น ต้อ งกระทาได้ ด าเนิน การมาโดยไม่ส มบู ร ณ์ ถ้า ได้มี การรับ ฟั ง
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
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(4) คาสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง
เมื่อมีการดาเนินการแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคาสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคาสั่งเดิม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคาสั่งเดิมและต้องมีหนังสื อ
แจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
กรณีตามข้อ (2) (3) และ (4) จะต้องกระทาก่อนสิ้ นสุ ดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ห รือ
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้ว ยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนาคาสั่ ง
ทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคาสั่งทางปกครองนั้น
8) คาสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
คาสั่งทางปกครองย่ อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้ นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอื่นเมื่อคาสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด
ที่ได้จัดทาขึ้นเนื่องในการมีคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคาสั่ง
ทางปกครองนั้ น ให้ ส่ งคืน สิ่ งนั้ น หรื อให้ น าสิ่ งของดังกล่ าวอันเป็นกรรมสิ ทธิ์ของผู้ นั้นมา ให้ เจ้าหน้าที่จัดท า
เครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคาสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
9) คาสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็ กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้เสมอ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครอง ให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้
เจ้าหน้าที่อาจเรีย กให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจั ดส่งคาสั่ งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทาขึ้นเนื่องในการ
มีคาสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้
(8) แจ้งคาสั่งทางปกครอง
1) การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึงในการดาเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับ เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนาของผู้นั้นแล้ว
2) การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนาไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนาไปส่งไม่พบผู้รับ และ
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้ น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วาง
หนั ง สื อ นั้ น หรื อ ปิ ด หนั ง สื อ นั้ น ไว้ ใ นที่ ซึ่ ง เห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่ นั้ น ต่ อ หน้ า เจ้ า พนั ก งานตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
3) การแจ้ งโดยวิธีส่ งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ ง
สาหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่
จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
4) ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดาเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้ง
ต่ อ บุ ค คลเหล่ า นั้ น จะกระท าโดยวิ ธี ปิ ด ประกาศไว้ ณ ที่ ท าการของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละที่ ว่ า การอ าเภอที่ ผู้ รั บ
มีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
5) ในกรณี ที่ ไ ม่ รู้ ตั ว ผู้ รั บ หรื อ รู้ ตั ว แต่ ไ ม่ รู้ ภู มิ ล าเนาหรื อ รู้ ตั ว และภู มิ ล าเนาแต่ มี ผู้ รั บ เกิ น
หนึ่ งร้ อยคน การแจ้ งเป็ น หนั งสื อจะกระทาโดยการประกาศในหนังสื อพิมพ์ซึ่ง แพร่ห ลายในท้องถิ่นนั้นก็ไ ด้
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
(9) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคาสั่ง
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคาสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคาสั่งตามระยะเวลาที่กาหนดหากคู่กรณีปฏิบัติตามคาสั่งเป็ นอันว่ายุติเรื่อง แต่
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หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับหรือ
ดาเนินคดีต่อไป
(10) วิเคราะห์สรุปผลการออกคาสั่ง วิเคราะห์และสรุปผลการออกคาสั่ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น
เหตุแห่งการออกคาสั่ง การปฏิบัติตามคาสั่ง การอุทธรณ์คาสั่ง เป็นต้น
7. คานิยาม
7.1 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อ
จัดให้มีคาสั่งทางปกครอง
7.2 “คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
7.3 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบตรวจแนะนาของเจ้าพนักงาน
8.2 แบบการออกคาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข
8.3 แบบการออกคาสั่งให้หยุดกิจการ
8.4 แบบการออกคาสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต
8.5 แบบการออกคาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุราคาญ
8.6 แบบการออกคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี
ผู้จัดทา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รหัสกระบวนงาน EHA 9005
แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559
วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559
จานวนหน้า : 9 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นากระบวนงานการเปรียบเทียบและ
การดาเนินคดี ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขต
ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บและ
การดาเนินคดี แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะดาเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่ม ตั้งแต่ขั้นตอน
การกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พบการกระทาความผิด ทาหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิด ผู้กระทาความผิด
ยอมรับ ผิด สรุป /เสนอผู้มีอานาจเปรีย บเทียบ พิจารณาเปรียบเทียบ แจ้งผลการพิจารณาเปรี ยบเทียบปรับ
ผู้กระทาผิดชาระค่าปรับภายในเวลาที่กาหนด จากนั้นบันทึกประวัติผู้กระทาผิดและจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
และสรุปผลการเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เอกสารอ้างอิง
1. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2544 เรื่อง การเปรียบเทียบปรับและการ
ดาเนินคดี (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.
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5. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 วัน

1

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. มีความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
การเปรียบเทียบ
ปรับและดาเนินคดี
หรือมีประสบการณ์
ในการทางาน อย่าง
น้อย 1 ปี
2. กาหนดบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ

คาสั่งแต่งตั้งหรือ เจ้าพนักงาน
หนังสือ
ท้องถิ่น
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
คุณภาพงาน

3 วัน

การบันทึกข้อมูล
การกระทาความ
ผิดตามแบบ ปท.1
หรือแบบ ปท.7

1 วัน

การทาหนังสือ
เรียกตัวผู้กระทา
ความผิดมาพบ
ตามแบบ ปท.2

แบบบันทึก
ข้อมูลผู้กระทา
ความผิด
(แบบ ปท.1 หรือ
แบบ ปท.7)
หนังสือเรียกตัว
ผู้กระทาความผิด
มาพบ
(แบบ ปท.2)

กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2

พบการกระทาความผิด

3
ทาหนังสือเรียกตัว
ผู้กระทาความผิด

4

ผู้กระทาความผิด
มาพบ

แจ้งข้อกล่าวหา
/บันทึกคาให้การ

1 วัน

ผู้กระทาความผิด
ไม่มาพบ

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน

2 วัน
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การบันทึกข้อมูล
คาให้การของ
ผู้กระทาความผิด
ตามแบบ ปท.3
หรือ ปท.6

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย

หนังสือบันทึก
ผู้รับผิดชอบที่
คาให้การของ
ได้รับมอบหมาย
ผู้กระทาความผิด
หรือหนังสือร้อง
ทุกข์
(แบบ ปท.3 หรือ
แบบ ปท.6

ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

ผู้กระทาความผิด
ยอมรับผิด

ระยะเวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กระทาความผิด
ปฏิเสธ

2 วัน

5
สรุป/แสนอ
ผู้มีอานาจเปรียบเทียบ

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น/ผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย

การจัดทาสรุป
รายงานผูม้ ีอานาจ
เปรียบเทียบตาม
แบบ ปท. 4

แบบแจ้งเรื่องให้ ผู้รับผิดชอบที่
เปรียบเทียบคดี ได้รับมอบหมาย
หรือบันทึกเสนอ
เรื่องให้
เปรียบเทียบคดี
(แบบ ปท.4)

การพิจารณา
เปรียบเทียบคดี
ตามบทบัญญัติ
มาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

แบบเปรียบเทียบ
คดีกาหนดค่าปรับ
(แบบ ปท.5) หรือ
หนังสือร้องทุกข์
(แบบ ปท.6)

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี

ติดตามให้เกิดการ
เปรียบเทียบปรับ
โดยเร็ว หรือให้ข้อมูล
กับคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ

1 วัน
6

พิจารณา
การเปรียบเทียบ

อัตราโทษปรับ/ค่าปรับ

ควรถูก
ฟ้องร้อง/จาคุก
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เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี

ขั้นตอน
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลา

7

ผู้กระทาผิดชาระ
ค่าปรับภายในเวลา
ทีก่ าหนด

ผู้กระทาผิดไม่
ชาระค่าปรับ
ภายในเวลาที่
กาหนด

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

การแจ้งผลการ
พิจารณา
เปรียบเทียบปรับ
แก่ผู้กระทา
ความผิด

หนังสือหรือ
ผู้รับผิดชอบที่
เอกสารแจ้งผล ได้รับมอบหมาย
การพิจารณา
เปรียบเทียบปรับ

*1 วัน สาหรับ
เจ้าหน้าที่
** 30 วัน
สาหรับ
ผู้กระทาผิด
ตามมาตรา
85

การแจ้งให้
ผู้กระทาผิดมา
ชาระค่าปรับ
ภายในระยะเวลา
30 วัน ตาม
มาตรา 85

หลักฐานการ
ชาระค่าปรับ

1 วัน

การบันทึกประวัติ แบบบันทึก
ผู้รับผิดชอบที่
ผู้กระทาความผิด ผู้กระทาความผิด ได้รับมอบหมาย
ตามแบบ ปท.7
ปท.7

ปีละ 1 ครั้ง

สรุปผลการ
เปรียบเทียบปรับ
และดาเนินคดี
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

แจ้งผลการ
พิจารณา
เปรียบเทียบปรับ

8

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงาน
สอบสวน

ติดตามผลการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน
9
บันทึกประวัตผิ ู้กระทาผิดและ
จัดเก็บข้อมูล

10
วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี
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รายงานสรุปผล ผู้รับผิดชอบที่
การเปรียบเทียบ ได้รับมอบหมาย
ปรับและ
ดาเนินคดี

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี ” หมายความว่า (1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สาหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (2) เจ้าหน้าที่งานนิติกร สาหรับในเขต เทศบาล (3) ปลัด หรือ เจ้าหน้าที่ใน
สานักงานปลัด สาหรับในเขต อบจ. และ อบต. (4) เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการมอบอานาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยต้องผ่านการอบรมกฎหมายการสาธารณสุขเรื่อง การเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี
6.2 ระยะดาเนินการ
(2) พบการกระทาความผิด
เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง พบการกระทา
ความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้
(1) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(มาตรา 68,มาตรา 68/1) ได้แก่
- กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545
(2) ไม่ ป ฏิ บั ติต ามค าสั่ ง ของอธิ บ ดี ก รมอนามัย ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ ง โดยไม่ มีเ หตุ ห รื อ
ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม (มาตรา 69)
(3) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 70)
(4) ฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 (มาตรา 71)
(5) จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 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) ฝ่ าฝื น ข้อ บั ญญั ติท้ องถิ่ นซึ่ง ออกตามความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรื อ (6) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/1)
(8) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญาตฝ่ า ฝื นข้ อ บั ญญั ติ ท้ อ งถิ่น ซึ่ งออกตามความในมาตรา 20(5) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/2)
(9) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 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) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
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)
หรือข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 42 (มาตรา 78)
(14) ไม่ป ฏิบัติตามหนั งสื อเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่ งเอกสารหรือหลั กฐาน
หรือขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 (มาตรา 79)
(15) ดาเนิ น กิจ การในระหว่างที่มีคาสั่ งของเจ้ าพนักงานท้องถิ่นให้ ห ยุดดาเนินกิจการ หรือ
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 80)
(16) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 81)
(17) ไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 49 หรือไม่ขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตามมาตรา 50 (มาตรา 82)
(18) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 57 หรือไม่ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามมาตรา 58 (มาตรา 82)
(19) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 84)
รวบรวมพยานหลักฐาน
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข หรื อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง รวบรวม
พยานหลักฐาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี อันประกอบด้วย
(1) รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (แบบ ปท.1) หรือแบบตรวจแนะนา (3 ตอน)
(2) คาสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่ก รณี
ตามอานาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ถ้ามี)
(3) พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทาผิด (ถ้ามี)
(4) หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระทาความผิด เช่น ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจากัด ทะเบียนใบอนุญาต การสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตารวจ การสอบถามจากผู้อยู่รอบข้าง
แล้วแต่กรณี
(5) ประวัติผู้กระทาความผิด (ตามแบบ ปท.7) ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดครั้งแรก
ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย
หลังจากได้รับพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย ตามเอกสาร
พยานหลักฐานที่ได้รับ และดาเนินการดังนี้
(1) หากเห็ น ว่ า การกระท าความผิ ด ครบองค์ ป ระกอบความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ดาเนินการตามข้อ (3)
(2) หากเห็ นว่าข้อมูลและหลักฐานไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ส่งเรื่องมา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเสียใหม่
(3) ทาหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิด
กรณีเจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบดาเนินคดีมีความเห็ นว่าการกระทาความผิ ด ครบองค์ประกอบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดีทาหนังสือเรียกตัว
ผู้กระทาความผิดมาพบตามแบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (แบบ ปท. 2)
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(4) ผู้กระทาความผิดมาพบ/ไม่มาพบ
เมือ่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดีทาหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิดแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดมาพบตามหนังสือเรียก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี
แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทาความผิด โดยจัดให้มีการบันทึกคาให้การตามแบบบันทึกคาให้การผู้ กระทาความผิด
(แบบ ปท. 3)
(1.1) ถ้าผู้กระทาความผิดรับสารภาพว่ากระทาความผิดตามข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินคดีสรุปสานวนเอกสาร เสนอให้ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณา กรณีความผิ ด
ที่ต้องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี (ในเขตต่างจังหวัด) พิจารณา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น
แจ้งเรื่องตามแบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (แบบ ปท. 4) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดาเนินการพิจารณาต่อไป
(1.2) ถ้าผู้กระทาความผิดปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดาเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (แบบ ปท.6)
(2) ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่มาพบตามกาหนดในหนังสือเรียก (แบบ ปท.2) ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี ดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (แบบ ปท.6)
(5) สรุป/เสนอผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุป/เสนอผู้มีอานาจเปรียบเทียบในกรณีที่ผู้กระทาความผิดมาพบและ
รับสารภาพ โดยผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดี คือ
1. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งได้กาหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่
1.1) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานอัยการ
สูงสุด และผู้แทนกรมตารวจ
1.2) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้กากับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
คณะกรรมการเปรี ย บเทีย บคดีมีอานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ทั้งสิ้น ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ก็ให้กาหนด
ค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะชาระได้ตามความเหมาะสม
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอานาจเปรียบเทียบความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับได้ ซึ่งภายใน
ขอบเขตของอานาจที่กฎหมายให้อานาจไว้ หากเห็นว่าผู้ต้องหาจะพึงชาระได้ตามความเหมาะสม
(6) พิจารณาการเปรียบเทียบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดีสรุปสานวนเอกสาร เสนอผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีแล้ว
ให้ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณาการเปรียบเทียบคดีว่าผู้กระทาความผิดสมควรหรือไม่สมควรได้รับ
โทษถึงจาคุก
การเปรียบเทียบปรับ ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้กระทาความผิดไม่สมควรได้รับโทษถึงจาคุก
หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้ทาการเปรียบเทียบตามแบบเปรียบเทียบคดี (กาหนดค่าปรับ) (แบบ ปท. 5) และเมื่อ
ผู้กระทาความผิดยิน ยอมเสี ยค่าปรับ แล้ วภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ มาตรา 85 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กาหนดให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่งผลให้สิทธินาคดีอาญาไปฟ้องต่อศาลเป็นอันระงับไปตามกฎหมาย จากนั้นให้ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดี
ออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐานด้วย และนาเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา
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64 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และส่งเรื่องให้ให้เ จ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อดาเนินการตามข้อ (9) ต่อไป
(2) หากผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมเสียค่าปรับ ภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
อัตราค่า ปรั บ ที่ผู้ มี อานาจในการเปรี ย บเทียบคดีก าหนด ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า หน้าที่ผู้ รั บผิ ดชอบ
ดาเนินคดีดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อไป ตามแบบหนังสือร้องทุกข์ (ปท. 6)
การร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่มาตามกาหนด
ในหนังสือเรียกตัวตามข้อ 4(2) หรือกรณีที่ผู้กระทาความผิดปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข้อ 4(1.2) หรือกรณีที่ผู้มี
อานาจในการเปรียบเทียบคดี ตามข้อ (6) มีความเห็นว่าสมควรดาเนินคดี หรือกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ชาระ
ค่าปรับตามที่ผู้มีอานาจในการเปรี ยบเทียบปรับกาหนด ตามข้อ 6(2) ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนิ นคดีที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ
หนังสือร้องทุกข์ (แบบ ปท.6) โดยให้ขอคัดบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวนไว้เป็ นหลักฐานด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามเรื่อง และดาเนินคดีในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรติดตามให้เกิดการเปรียบเทียบปรับโดยเร็ว หรือให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเพื่อประกอบการพิจารณา
6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(7) แจ้งผลการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
(8) ผู้กระทาผิดชาระค่าปรับภายในเวลาที่กาหนด
ผู้กระทาความผิดชาระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ มาตรา 85 จากนั้น
ให้ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน หากผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมเสีย
ค่าปรับ ภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบอัตราค่าปรับที่ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดีกาหนด ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดีดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อไป ตามแบบหนังสือ
ร้องทุกข์ (ปท. 6)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบควรมีการติดตามผลการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยติดตามหลังจาก
ส่งเรื่องไปแล้ว 30 วัน และติดตามค่าปรับจากศาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(9) บันทึกประวัติผู้กระทาผิดและจัดเก็บข้อมูล
เมื่อ ได้ ทาการเปรี ย บเที ย บปรั บผู้ ก ระทาความผิ ดเรียบร้อ ยแล้ ว หรื อ คดีท างศาลสิ้ น สุ ด แล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น บันทึกประวัติ
ผู้กระทาผิดลงในแบบประวัติผู้กระทาความผิด (แบบ ปท. 7) และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้กระทา
ผิดเข้าระบบงาน
(10) วิเคราะห์และสรุปผลการเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทียบปรับและดาเนินคดีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุแห่งการเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดี จานวน
คดีที่มีการเปรียบเทียบปรับหรือถูกฟ้องร้อง/จาคุก เป็นต้น
7. คานิยาม
7.1 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
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(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
7.2 “เจ้ า พนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนัก งานซึ่งได้รับแต่งตั้ งให้ ปฏิบัติการตาม
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 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินคดี” หมายความว่า
(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สาหรับในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
(2) เจ้าหน้าที่งานนิติกร สาหรับในเขต เทศบาล
(3) ปลัด หรือ เจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัด สาหรับในเขต อบจ. และ อบต.
(4) เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการมอบอานาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
7.6 “ผู้มีอานาจในการเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า
(1) คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ส าหรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ สาหรับในเขตจังหวัดอื่น
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตารวจจังหวัด มีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย (เป็นหนังสือ) มีอานาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่สมควรได้รับโทษถึงจาคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1)
8.2 แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2)
8.3 บันทึกคาให้การผู้กระทาความผิด (ปท.3)
8.4 แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท.4)
8.5 แบบเปรียบเทียบคดีกาหนดค่าปรับ (ปท.5)
8.6 หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท.6)
8.7 แบบประวัติผู้กระทาความผิด (ปท.7)
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