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 คณะกรรมการสาธารณสุขมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการให้

ค�าปรึกษา แนะน�าแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการด�าเนินงานตามภารกิจ 

ของคณะกรรมการสาธารณสุขดังกล่าว ได้มีการตอบข้อหารือเกี่ยวกับ

กฎหมายการสาธารณสุขเป็นหนังสือจ�านวนมาก ที่เป็นแนวการปฏิบัติตาม

กฎหมายการสาธารณสุขที่สามารถใช้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรมอนามัยในฐานะกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้รวบรวมข้อหารือตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙  

ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจัดท�าเป็นหนังสือ “รวมข้อหารือกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข” ไปแล้วครั้งหน่ึง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปฏิบัติงานว่า 

มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการตอบข้อหารือเป็นหนังสืออีกเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น 

จึงได้รวบรวมการตอบข้อหารือดังกล่าวมาวิเคราะห์และเรียบเรียง 

เนื้อความให้กระชับชัดเจนขึ้น และได้จัดท�าเป็นหนังสือ “รวมข้อหารือการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม ๒” ขึ้น โดยมีเนื้อหา 

ที่อ่านง่าย แบ่งเป็นหมวด ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกกับผู้อ่านในการ

ค้นหาในส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ค�ำน�ำ



 กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “รวมข้อหารือการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม ๒” จะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 

เพื่อคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนให้ได้อยู่ร่วมกันในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การมีสุขภาพที่ดีต่อไป

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย
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เรื่อง หน้ำ

หมวด ๓ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

๑. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยก�าหนดให้การประกอบ

กิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องท�าประชาคม

หมู่บ้านสามารถก�าหนดได้ แต่การก�าหนดให้กิจการใด 

ที่ต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๒. ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อข้ามพื้นที ่

ไม่ต้องขออนุญาตราชการส่วนท้องถ่ินท่ีข้ามพื้นที่แต่จะ

ต้องท�าข้อตกลงร่วมกัน

๓.  การรับซื้อเศษชิ้นส่วนจากการอุตสาหกรรมเพื่อรีไซเคิล

ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่เข้าข่าย

เป็นมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๔.  เอกชนรับจ้างขนมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลต้องได้รับ

ใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  แต่ถ้าโรงพยาบาลขน

มูลฝอยติดเชื้อของตนเองและของ รพ.สต. ไปส่งใหบ้ริษัท

เอกชนก�าจัด ต้องขอรับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่น

๕. โรงพยาบาลรับก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เอกชนไม่ได้

๑

๓

๕

๗

๙

สำรบัญ
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๖. พนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวของราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิประกันสังคมตรวจสุขภาพ 
ได้ตามค�าสั่งของแพทย์หรือราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดท�า
โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานภายใต้
อ�านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก�าหนดเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
เพื่อพิจารณาเห็นชอบได้  โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด

๑๑

หมวด ๕ เหตุร�ำคำญ

๗.  การน่ึงข้าวถ้วยเพื่อส่งจ�าหน่ายไปยังร้านค้าต่าง ๆ ต้องได้
รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๘.  การเลี้ยงแมวไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่
เพื่อนบ้านได้

๙.  น�้าซึมผ่านก�าแพงหากไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ไม่เข้าข่ายเหตุร�าคาญ

๑๐. การเพาะพันธุ์ การเล้ียงดู การค้าสัตว์ป่า และเปิดสวน
สัตว ์สาธารณะ เข ้าข ่ายเป็นกิจการที่ เป ็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ

๑๑. ควันจากการสูบบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้าเป็น
เหตุร�าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑๓

๑๕

๑๖

๑๗

๑๙

หมวด ๗ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

๑๒. กิจการแยกชิ้นส่วนไก่ ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

๑๓. การสะสมรังนกถ�้าหรือรังนกเกาะ ไม่เข้าข่ายกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ แต่การสะสมรังนกบ้านอาจเป็น 
ขั้นตอนของกิจการเลี้ยงสัตว์

๒๑

๒๓
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๑๔. โรงงานผลิตอาหารสัตว ์ เป ็นกิจการท่ีเป ็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ

๑๕. การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง แตกต่างกับ  

การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา

๑๖. การขายน�้ามันพืชที่ได้จากการทดลอง เข้าข่ายเป็นกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑๗. กิจการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร ต้องได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑๘. การประกอบกิจการผลิตและสะสมปุ๋ยต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องด้วย

๑๙. การรับจ้างขุดดินโดยใช้รถแบ๊คโฮและมีการซ่อมหัวรถด้วย 

ขอใบอนุญาตแค่ใบเดียว

๒๐. กิจการโรงแรมกับกิจการหอพักมีความแตกต่างกัน

๒๑. การให้เช่าบ้านหลังเดียวท้ังหลัง โดยผู ้อยู ่อาศัยเป็น 

ครอบครับเดียวกัน ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ประเภทที่ ๙ (๖) การประกอบกิจการหอพัก 

อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น

ในท�านองเดียวกัน

๒๒. ห้องซ้อมดนตรีเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๒๓. การให้บริการกระโดดน�้าจากหน้าผา เล่นแพยาง และ

เครื่องเล่นในสระน�้า ที่มีลักษณะคล้าย ๆ แกรนด์แคนยอน 

เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๒

๓๓

๓๔
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๒๔. ห้องจ�าลองฝึกซ้อมกอล์ฟ ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

๒๕. กิจการประเภทที่ ๑๐(๗) การประกอบกิจการซัก อบ รีด
หรืออัดกลีบผ้าด ้วยเครื่องจักร หมายความรวมถึง 
“เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ” ด้วย

๒๖. การผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

๒๗. สะสมก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเป็นเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ

๒๘. สะสมน�้ามันเชื้อเพลิงไว้ใช้กับรถขนส่งสินค้าของตนเอง 
ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๙. การสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการประกอบกิจการขุดราย
ไม ่ต ้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมน�้ามัน 
เชื้อเพลิงเพิ่ม

๓๐. ผลิตไส้เครื่องกรองน�้าด้วยผงคาร์บอนเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

๓๑. การเก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อรอการส่งซ่อม เข้าข่าย
กิจการประเภทที่ ๑๓(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของ  
ที่ช�ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ แต่ไม่ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๓๒. การสะสมซากรถยนต์เก่าเพื่อรอการส่งซ่อมไปยังสถานที่
ซ่อมรถยนต์ โดยไม่มีการซื้อขายหรือช�าแหละชิ้นส่วน
รถยนต์เพื่อจ�าหน่าย เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓
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๓๓. แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการสะสม ขนส่ง

ก๊าซหุงต้ม และสะสมถังก๊าซเปล่าเพื่อจ�าหน่าย 

๓๔. การประกอบกิจการแพกุ้งเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการ ท่าเทียบ

เรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

๓๕. การประกอบกิจการให้บริการเช่าที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ 

และกิจการท่าเทียบเรือสินค้า ไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๔๕

๔๘

๔๙

หมวด ๘ ตลำด สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร 

๓๖. ผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาดในระหว่าง 
ที่ราชการส่วนท้องถ่ิน ยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง
ตลาดบังคับใช้ในพื้นท่ี ราชการส่วนท้องถิ่นก็ต้องรับไว้
พิจารณา

๓๗. การรับซื้อเนื้อหมูสดจากโรงฆ่าสัตว์ และน�ามาช�าแหละ
เพื่อจ�าหน่ายตามที่ผู้ซื้อต้องการ ในลักษณะการจ�าหน่าย
วันต ่อวันโดยไม ่มีการแช ่แข็ง และมีบริการจัดส ่ง 
ตามสถานที่ต่าง ๆ เข้าข่ายเป็นสถานท่ีสะสมอาหาร 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘. ตลาดนัดและตลาดคลองถมจัดเป็นตลาดประเภทที่ ๒ 
ส่วนตลาดโคกระบือไม่เข้าข่ายเป็นตลาดตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข

๓๙. ร้านขายอาหารที่มีการแสดงดนตรี เป็นทั้งสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร และเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
จัดให้มีการแสดงดนตรี

๕๓

๕๔

๕๖

๕๙
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๔๐. ร้านกาแฟภายในสถานศึกษาซึ่งจัดตั้งข้ึนตามนโยบาย

ของส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นสถานที่

จ�าหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๔๑. รถเข็นขายของช�าจอดอยู่กับที่ใต้อาคารคอนโดมิเนียม

เข้าข่ายเป็นสถานที่สะสมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข

๔๒. การวัดขนาดพื้นที่สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุขต้องวัดพื้นที่ทั้งหมด ท่ีน�ามายื่น

ค�าขอประกอบกิจการตามเอกสารประกอบค�าขอ

๖๑

๖๓

๖๕

หมวด ๑๒ ใบอนุญำต

๔๓. ผู้ประกอบกิจการขาดต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเป็น

เวลาหลายปี เป็นความผิดต่อเนื่องที่มีเจตนาเดียว 

ถือเป็นการกระท�าผิดกรรมเดียว

๔๔. หากผู้ประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

แม ้จะมีผู ้ คัดค ้าน เจ ้าพนักงานท้องถ่ินก็ต ้องออก 

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 

๔๕. การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข นอกจากเอกสารที่ก�าหนดไว้ในข้อ

บัญญัติท้องถ่ินแล้ว อาจต้องมีเอกสารหลักฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารด้วย

๔๖. ราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีอ�านาจในการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต แต่สามารถที่จะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของกิจการได้

๖๘

๖๙

๗๑

๙๓
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๔๗. หากวันที่ออกใบอนุญาตหรือวันสิ้นสุดใบอนุญาตตรงกับ

วันหยุดท�าการก็สามารถระบุวันท่ีออกใบอนุญาต หรือ

วันสิ้นสุดใบอนุญาตซึ่งตรงกับวันหยุดราชการได้

๔๘. การจะขยายกิจการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้

รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้ จะต้องแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

๗๕

๗๙

หมวด ๑๓ ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ

๔๙. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจท่ีจะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่ก�าหนดไว้

ในกฎกระทรวง

๕๐. กิจการที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตต้องด�าเนินการยื่นขอรับ

ใบอนุญาตใหม่ โดยไม ่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตย้อนหลังได้

๕๑. ราชการส่วนท้องถ่ินไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยกเว้นค่าธรรมเนียม และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถ

ลดหย่อนค่าปรับกรณีค้างช�าระค่าธรรมเนียมได้

๘๒

๘๔

๘๖

หมวด ๑๕ กำรออกค�ำสั่งทำงปกครอง กำรเปรียบเทียบปรับและด�ำเนินคดี 

๕๒. ความผิดที่มีโทษเกินกว่าอ�านาจเปรียบเทียบคดีของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะส่งฟ้องคดีทันทีไม่ได้ ต้องส่งให้

คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาและมีความเห็นให้

ฟ้องคดีเสียก่อน

๘๘
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๕๓. ในระหว่างที่มีการด�าเนินการเปรียบเทียบคดี หรือส่ง
ฟ้องด�าเนินคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด�าเนินการ
ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการได้

๕๔. ผู้ที่ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต เจ ้าพนักงานท้องถิ่นออกค�าสั่งให ้หยุด
ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนก่อน

๕๕. การออกค�าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขต้องมีการแจ้งข้อเท็จจริง 
หรือเปิดโอกาสให้ผู้รับค�าสั่งมีโอกาสโต้แย้งอย่างเพียงพอ 
และควรให้เวลาตามสมควรด้วย

๕๖. การออกค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการตามมาตรา ๔๕  
อาจสั่งให้หยุดกิจการทั้งหมดหรือหยุดแต่บางส่วนก็ได้

๕๗. โรงงานมีอาคารหลายหลังในรั้วเดียวกัน มีเลขที่บ้าน 
ทุกหลัง ประกอบกิจการประเภทเดียว ถือว่าเป็นกิจการ
ประเภทเดียวเท่านั้น

๕๘. โรงงานมีการประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทเดียว 
แต่มีการสะสมวัตถุดิบท่ีใช้เพื่อผลิตสินค้าประเภทนั้น  
ซึ่ ง เข ้าข ่ายเป ็นกิจการท่ี เป ็นอันตรายต ่อสุขภาพ 
อีกประเภทหนึ่งด้วย ถือว่าเป็นการประกอบกิจการ
ประเภทเดียวเท่านั้น

๕๙. ราชการส่วนท้องถ่ินสามารถปรับตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมอนามัยได้

๖๐. ความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ได้มอบหมาย  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู ้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

มอบหมายจะต้องส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็น 

ผู้พิจารณา

๘๙

๙๐

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕
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เรื่องอื่น ๆ

๖๑. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อ 

ลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร ในประเทศไทยเป็น

ค�าแนะน�าทางวิชาการ แต่หากราชการส่วนท้องถิ่นน�าไป

ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นจะเป็นกฎหมาย

๙๖
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หมวด ๓
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 

กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยก�ำหนดให้กำรประกอบกิจกำร

ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องท�ำประชำคมหมู่บ้ำน

สำมำรถก�ำหนดได้  แต่กำรก�ำหนดให้กิจกำรใดที่ต้อง

ท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยส่งเสริม

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

 ราชการส่วนท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยก�าหนดเงื่อนไข

ให้การประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องจัดท�าประชาคม

หมู่บ้านและจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการกระท�าโดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่

ควำมเห็น 

 ประชำคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน 

การก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตาม

สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

 การท�าประชาคมที่มีผลตามกฎหมายในปัจจุบันมีการก�าหนดไว้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓  
ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนา ข้อ ๑๖ ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาและความต้องการ 
ประเด็นพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา 
ท้องถิ่นรับทราบปัญหา และความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัต ิ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางกำรจัดท�ำแผน
ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำโดยให ้น�าข ้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก 
หน่วยต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเท่านั้น
 ส�ำหรับกำรท�ำประชำคมกับออกข้อบัญญัติท้องถิ่น พระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดว่า ผู้ใดจะด�าเนินกิจการ 
รับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา ๑๙) และให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและ
การออกใบอนุญาตได้ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) ดังนั้น จึงเห็นว่า  
หากราชการส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะให้การออกใบอนุญาตแก ่
ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ในท้องถ่ินตนจะต้องมีการจัดท�าประชาคมหมู่บ้านก่อนเพื่อประโยชน ์
ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนก็ได้ แต่จะต้องมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

มารองรับด้วยเพื่อให้มีผลเป็นกฎหมายมาใช้บังคับ
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 ส่วนกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

เห็นว่าจะต้องเป็นกิจการเฉพาะที่ก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาด 

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเท่านั้น ไม่สามารถก�าหนด 

ในข ้อบัญญัติท ้ อง ถ่ินออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ 

รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่รับจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อข้ำมพื้นที่

ไม่ต้องขออนุญำตรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ข้ำมพื้นที่

แต่จะต้องท�ำข้อตกลงร่วมกัน

 เทศบาล ก. ได้จัดท�าโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงด�าเนินการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน

บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัด ก. 

และจังหวัดใกล้เคียงอย่างน้อย ๔ จังหวัด โดยได้มีหน่วยงานราชการ 

ส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ได้แจ้งให้เทศบาล ก. ด�าเนินการขอใบอนุญาตเก็บ 

ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว จึงขอหารือว่า 

 ๑. เทศบาล ก. จะสามารถยกเว้นการขอใบอนุญาตเก็บขน และ

ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้หรือไม่ 

 ๒. เทศบาล ก. จะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรที่จะสามารถเข้าไป

ด�าเนินการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นท่ีราชการส่วนท้องถ่ินอื่น

ได้อย่างถูกต้อง
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ควำมเห็น

 การเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ถ้ากระท�าภายในพื้นที่
ของตนเอง ราชการส่วนท้องถ่ินเจ้าของพื้นท่ีน้ันสามารถด�าเนินการได้เลย 
เพราะเป็นอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งอยู่แล้ว
 กรณีถ ้าจะไปด�าเนินการให ้กับราชการส ่วนท้องถิ่นอื่นหรือ 
ให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นมาด�าเนินการให้กับตนเอง ราชการส่วนท้องถิ่น 
ท้ังสองฝ่ายจะต้องท�ำข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  
แต่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๑๙ เพราะเป็นการด�าเนิน
การตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด ไม่ได้ด�าเนินการโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการอย่างเอกชน ดังนั้น 
เทศบาล ก. ก็ไม่มีกรณีที่ต้องขอยกเว้นการขอใบอนุญาตเก็บ ขน หรือ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแต่อย่างใด แต่จะต้องท�าข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น 
 ส�าหรับการท�าข้อตกลงร่วมกันนั้นก็คือการเจรจาถึงวัตถุประสงค์ 
ที่จะด�าเนินการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันด�าเนินการเก็บ ขน หรือก�าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการเสนอเรื่องต่อสภาท้องถิ่นของตนเองเพื่อ 

ขอความเห็นชอบ เม่ือผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้ว จึงด�าเนินการ
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยก�าหนดรายละเอียด เง่ือนไข  
หน้าที่ความรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแห่งให้ชัดเจน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะมีผลผูกพัน
หน่วยงานผู้ลงนามให้ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น หากเทศบาล ก. ประสงค์จะ
ด�าเนินการเก็บขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้กับราชการ 
ส่วนท้องถิ่นใด เทศบาล ก. ก็ต ้องประสานงานและปรึกษาหารือ 
กับราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการด�าเนิน

การเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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กำรรับซื้อเศษชิ้นส่วนจำกกำรอุตสำหกรรมเพื่อรีไซเคิล

ต้องได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

ไม่เข้ำข่ำยเป็นมูลฝอยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 ผู ้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส ่ วนและอุปกรณ ์
อิ เล็กทรอนิกส ์  ได ้ขอหารือเ ก่ียวกับขอบเขตของค�านิยามค�าว ่า  
“สิ่งปฏิกูล”และ “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงการรับซื้อมูลฝอยจากการอุตสาหกรรม เพ่ือน�าไป
รีไซเคิลว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ 

ควำมเห็น
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔  
ได้ก�าหนดนิยามค�าว่า “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ 
และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือกลิ่นเหม็น และ 
ค�าว่า “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร  
เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ 
หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ในมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ได้ก�าหนดข้อยกเว้นให้การเก็บ ขน 
หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการ
จัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ผู้ด�าเนินกิจการ
โรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขนหรือ
ก�าจัดของเสียอันตรายจะต ้องแจ ้งการด�าเนินงานเป ็นหนังสือต ่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
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 ส่วนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก�าหนดค�านิยามค�าว่า “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า สิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิด

ขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสีย 

ที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และ

น�้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป ็นอันตราย และค�าว ่า  

“การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า การบ�าบัด 

ท�าลายฤทธิ์ ทิ้ง ก�าจัด จ�าหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือน�ากลับมาใช้ใหม่

ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อท�าการดังกล่าว โดยในข้อ ๕  

ได้ก�าหนดให้ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่

ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ ได้แก่ (๑) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากส�านักงานงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหาร 

ในบริเวณโรงงาน (๒) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีกฎหมายควบคุม

เฉพาะ ได้แก่ กากกัมมันตรังสี และ มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข (๓) น�้าเสียที่ส่งไปบ�าบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 

 จึงสรุปได้ว ่า สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข ไม่หมายความรวมถึงสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมด 

ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ท้ังนี้ หากตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วพบว่ามูลฝอยจากการอุตสาหกรรมนั้น เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 

และของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�าจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มี

ของเสียอันตราย รวมทั้งผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขนหรือก�าจัดของ

เสียอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และต้องแจ้งการ

ด�าเนินงานเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ 
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แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย ส่วนผู้ประกอบกิจการ

รีไซเคิลที่เข้ามารับซื้อขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวและได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วมีสิทธิในการรับซื้อเฉพาะขยะที่เข้าข่ายเป็น 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น 

หากเป็นการรับซ้ือขยะชนิดอื่นก็จะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข 

เอกชนรับจ้ำงขนมูลฝอยติดเชื้อจำกโรงพยำบำล

ต้องได้รับใบอนุญำตจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น แต่ถ้ำโรงพยำบำล

ขนมูลฝอยติดเชื้อของตนเองและของ รพ.สต. ไปส่งให้บริษัทเอกชนก�ำจัด 

ต้องขอรับมอบจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น

 ๑. กรณีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จ้างประชาชนในพ้ืนท่ีด�าเนินการ

เก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ใน รพ.สต. มาส่งก�าจัดท่ีโรงพยาบาล โดย 

โรงพยาบาลมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้รับจ้าง ควบคุมก�ากับดูแล

ลักษณะยานพาหนะ การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ

เอกสารก�ากับการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

ว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บ 

ขน ในอัตราการจ้างเหมาจาก รพ.สต. เป็นรายเดือน ประชาชนผู้รับจ้าง

ต้องไปขออนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และการคิดค่าใช้จ่ายในการ

เก็บขน มีหลักเกณฑ์ หรืออัตราก�าหนดไว้หรือไม่ 

 ๒. โรงพยาบาลจะสามารถด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ด้วยตนเอง โดยท�าการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล และรพ.สต.  

ที่ตั้งอยู ่ในอ�าเภอเดียวกันมาส่งก�าจัดที่บริษัทรับก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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ของเอกชนแห่งหนึ่ง โดยโรงพยาบาลจะใช้ยานพาหนะของโรงพยาบาลเอง 

หรือจ้างประชาชนในพื้นที่ด�าเนินการเก็บขน เนื่องจากสถานที่ตั้งของ 

โรงพยาบาลและบริษัทรับก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือของเอกชนต้ังอยู ่คนละ

พื้นที่กัน ได้หรือไม่ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งอยู่ห่างไกล และ 

มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อน้อย บริษัทเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อมาเก็บ

มูลฝอยติดเช้ือไม่ตรงเวลาที่ท�าความตกลงกัน ท�าให้มูลฝอยติดเชื้อตกค้าง

อยู่ที่พักรวมเกินกว่า ๗ วันตามที่กฎกระทรวงก�าหนด และหากด�าเนินการได้

ต้องแจ้งหรือขออนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร 

ควำมเห็น

 ๑. ประชาชน (เอกชน) รับจ้างท�าการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาส่งก�าจัดท่ีโรงพยาบาลโดยการ 

คิดค่าบริการในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล เป็นการ

ประกอบกิจการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ส่วนการคิดค่าบริการแบบจ้างเหมาแห่งละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนนั้น 

ต้องดูว่าราชการส่วนท้องถ่ินน้ันได้มีการก�าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงไว้ใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ จ�านวนเท่าใด ถ้าก�าหนดไว้จะต้องคิดค่าบริการ

ไม่เกินที่ก�าหนด 

 ๒. โรงพยาบาลสามารถด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง

และของ รพ.สต. ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอเดียวกันไปส่งก�าจัดท่ีบริษัทของเอกชนได ้

แต่ต้องขอให้ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้เป็นผู้ด�าเนินการแทนภายใต้ 
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การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เสียก่อน

โรงพยำบำลรับก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เอกชนไม่ได้

 ๑. โรงพยาบาลท่ีก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผามูลฝอย 

ติดเชื้อแบบสองห้องเผาท่ีมีอุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยติดเชื้อไม่ต�่ากว่า  

๗๖๐ องศาเซลเซียส และไม่ต�่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ในห้องเผาควัน  

ไม่มีการควบคุมอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามเกณฑ์

มาตรฐานอากาศเสียที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา ถือว่าการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลไม่ถูกต้องตาม

ที่กฎกระทรวงฯ ก�าหนดใช่หรือไม่

 ๒. โรงพยาบาลตามข้อที่  ๑ ต ้องท�าหนังสือแจ้งให ้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นทราบ และราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกมาตรวจสอบเตาเผา

ของโรงพยาบาล เพื่อให้ความเห็นชอบในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็น

หนังสือไว้ แต่ปัจจุบันราชการส่วนท้องถ่ินยังไม่ออกข้อก�าหนดท้องถิ่น 

และไม่ได้ท�าหนังสือให้ความเห็นชอบ โรงพยาบาลจ�าเป็นต้องได้รับหนังสือ

ให้ความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ถึงจะถือว่าปฏิบัติได้ตาม

ที่กฎกระทรวงฯ ก�าหนด

 ๓. โรงพยาบาลท่ีก�าจัดด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 

และโรงพยาบาลท่ีส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเอกชนเก็บ ขน และน�าไป

ก�าจัด มีการเก็บค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกเอกชนที่น�ามูลฝอย 

ติดเชื้อมาฝากก�าจัด โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ท�าหนังสือถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
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ขอให้ความช่วยเหลือรับก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับคลินิกเอกชนเป็นการ

ชั่วคราว จนกว่าราชการส่วนท้องถิ่นจะมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยมีการออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับคลินิก

เอกชน การด�าเนินงานดังกล่าวสามารถกระท�าได้หรือไม่ อย่างไร

ควำมเห็น

 ๑) ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ก�าหนด

มาตรฐานอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ แต่มีมาตรฐาน

ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากแหล่งก�าเนิดมลพิษของเตาเผามูลฝอย

ติดเช้ือตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

 ๒) โรงพยาบาลที่ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง 

ต้องแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปท�าการตรวจสอบ

ระบบก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือ และเมื่อราชการส่วนท้องถ่ินได้ให้ความเห็น

ชอบแล้วโรงพยาบาลจึงจะด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๓) โรงพยาบาลไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริการเก็บ ขน หรือ

ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากบุคคลภายนอกจึงไม่สิทธิเรียกเก็บค่าบริการจาก

คลินิกเอกชน แต่จะมีเพียงสิทธิที่จะขอจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง

ตามข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวของรำชกำรส่วนท้องถิ่น

สำมำรถใช้สิทธิประกันสังคมตรวจสุขภำพได้ตำมค�ำสั่งของแพทย์

หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอำจจัดท�ำโครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำยใต้อ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดเสนอ 

ต่อสภำท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำเห็นชอบได้โดยปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กฎหมำยก�ำหนด

 มีกฎหมายฉบับใดคุ ้มครองการตรวจสุขภาพประจ�าป ีให ้กับ

พนักงานจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยทั่วไปหรือไม่

ควำมเห็น

 กฎหมายที่ก�าหนดสิทธิของลูกจ้างมีหลายฉบับ อาทิ พระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดไม่ให้บังคับ

ใช้แก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน  

ดังนั้น ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นจึงไม่ได้รับการคุ ้มครองตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงงาน 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติน้ี

ก�าหนดไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ดังนั้น กรณีพนักงาน

จ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวของราชการส่วนท้องถิ่นจึงสามารถใช้

สิทธิประกันสังคมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่กฎหมาย 

ว่าด้วยการประกันสังคมก็ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิในการตรวจสุขภาพไว้

โดยตรง เว้นแต่ เป็นการตรวจสุขภาพที่เป็นไปตามค�าสั่งของแพทย์ 
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 อย่างไรก็ดี ส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ให้ข้อเสนอแนะว่า ราชการส่วนท้องถ่ินอาจจัดท�าโครงการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภายใต้อ�านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเห็นชอบได้ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�าหนด 
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หมวด ๕
เหตุร�ำคำญ

กำรนึ่งข้ำวถ้วยเพื่อส่งจ�ำหน่ำยไปยังร้ำนค้ำต่ำง ๆ  

ต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

 

 ๑. กลไกการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการนึ่งข้าวถ้วย 

และการจัดการปัญหา (การส่งเสียงดังของคนงาน เสียงดังจากการล้าง

ภาชนะ ไอความร้อนจากถังแก๊ส และมีกลิ่นแก๊สรั่วในบางครั้ง รวมทั้งกลิ่น

เหม็นจากการที่ผู้ประกอบกิจการเทเศษข้าวลงในทางระบายน�้า) 

 ๒. กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการได้รับค�าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ให้หยุดและปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา ๔๕ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ประกอบกิจการตัดสิน

ใจย้านสถานประกอบกิจการไปอยู่อาคารฝั่งตรงข้ามสามารถท�าได้หรือไม่

ควำมเห็น

 การนึ่งข้าวเพื่อส่งจ�าหน่ายไปยังร้านค้าต่าง ๆ  เข้าข่ายเป็นการ

ประกอบกิจการที่ เป ็นอันตรายต ่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ 

๓(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 

บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด  

การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า 

จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มประกอบกิจการ



14 รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม ๒

มาตรา ๕๖ แห ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

(สามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงานส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับกระบวนงานการออกใบอนุญาต ได้ที่ 

http://laws.anamai.moph.go.th) 

 แม้ว่าจะได้รับใบอนุญาตแล้วก็ตาม หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

พบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู ้ประกอบกิจการปรับปรุง

แก้ไขหรือสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการชั่วคราวได้ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนค�าสั่ง

จะต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๐ 

 ส�าหรับกรณีหากพบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวไม่ได ้รับ 

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง 

ให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการทันทีและให้มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมท้ังด�าเนินคดีฐานประกอบกิจการ

โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ เพราะเป็นความผิดส�าเร็จแล้ว

 กรณีที่ เจ ้าพนักงานท้องออกค�าสั่งให ้ผู ้ประกอบกิจการหยุด

ประกอบกิจการและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่ผู้ประกอบกิจการย้าย

สถานประกอบกิจการไปยังสถานท่ีแห่งใหม่แสดงว่าผู ้ประกอบกิจการ 

ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ ณ ที่แห่งนั้นอีกต่อไป และค�าสั่งที่ได้ออกไว้

เดิมนั้นย่อมไม่ผูกพันไปถึงสถานที่แห่งใหม่ แต่หากสถานที่แห่งใหม่ก็ก่อให้เกิด

เหตุร�าคาญอีก เจ ้าพนักงานท้องถ่ินก็สามารถใช้อ�านาจออกค�าสั่ง 

ต่อผู้ประกอบกิจการได้เช่นเดิม



15รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม ๒

กำรเลี้ยงแมวไม่ถูกสุขลักษณะอำจก่อให้เกิดเหตุร�ำคำญแก่เพื่อนบ้ำนได้

 นาย เอ ร้องเรียนว่าผู้พักอาศัยในบ้านใกล้เคียงมีการเล้ียงแมว
ประมาณ ๒ - ๓ ตัว ท�าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนร�าคาญเนื่องจาก
กลิ่นเหม็นจากการขับถ่ายของแมว จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร

ควำมเห็น
 การเลี้ยงสัตว์ย่อมเป็นหน้าท่ีของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองสัตว์
เหล่านั้น ในการจัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะ
สมกับชนิดของสัตว ์ มีแสงสว ่างและการระบายอากาศที่ เพียงพอ  
มีการก�าจัดสิ่งปฏิกูลให ้ ถูกสุขลักษณะและรักษาสถานที่ เลี้ยงสัตว  ์
ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้เป็นที่หมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวน 

ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนไม่ให้ก่ออันตราย
หรือเหตุร�าคาญแก่บุคคลอื่น เพราะถ้าหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์
ไม่มีการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะในการเลี้ยง ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้เล้ียงหรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซ่ึงการเล้ียงแมวก็
เช่นเดียวกัน ถ้าหากไม่มีการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะในการเลี้ยงก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 
โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคระบบผิวหนัง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
 การด�าเนินการของเจ้าพนักงานสามารถพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี 
ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ หากเจ้าพนักงานตรวจสอบพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการเลี้ยง
แมวอันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ ผู ้ถูกร้องเรียนย่อมมีความผิดโดยมีโทษตามมาตรา ๗๓  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรับไม่เกินสองหมื่น 

ห้าพันบาท
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 กรณีที่ ๒ หากเจ้าพนักงานตรวจสอบพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการเลี้ยงแมว
โดยปล่อยปละให้มีสิ่งขับถ่ายของแมวส่งกลิ่นเหม็นจนเป็นเหตุเดือดร้อน
ร�าคาญต่อผู ้ที่อาศัยอยู ่บริเวณใกล้เคียงตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออก 
ค�าส่ังเป็นหนังสือต่อผู้ถูกร้องเรียนนั้นให้ระงับและป้องกันเหตุร�าคาญท่ีเกิดขึ้น 
ในเวลาอันสมควรได้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าหากผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นโดยจะมีความผิดโดยมีโทษตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

น�้ำซึมผ่ำนก�ำแพงหำกไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ
ไม่เข้ำข่ำยเหตุร�ำคำญ

 กรณีน�้าจากบ่อน�้าตกและบ่อเลี้ยงปลาสวยงามของเพื่อนบ้านไหลซึม
ผ่านก�าแพงไปยังบ้านใกล้เคียง เข้าข่ายเป็นเหตุร�าคาญตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

ควำมเห็น
 การกระท�าใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 
สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็น
เหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือเป็นเหตุร�าคาญตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 กรณีน�้าไหลซึมผ่านก�าแพงบ้านของผู้ร้องเรียน หากไม่ปรากฏว่า
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร เห็นว่าไม่เข้าข่าย
เป็นเหตุร�าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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กำรเพำะพันธุ์ กำรเลี้ยงดู กำรค้ำสัตว์ป่ำ และเปิดสวนสัตว์สำธำรณะ 

เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การครอบครองหรือเลี้ยงดู

สัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่า การน�าเข้าส่งออกสัตว์ป่า การเคล่ือนย้ายสัตว์ป่า 

การกระท�าโดยทางราชการ และการจัดตั้งและด�าเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

ควำมเห็น

 ๑. การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวน (มาตรา ๑๘) 

และการครอบครองหรือเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าสงวน (มาตรา 

๑๙) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าข่าย

เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ล�าดับท่ี ๑(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และ 

การอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

 ๒. กิจการน�าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า หรือการน�าผ่านซ่ึงสัตว์ป่า

สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง (มาตรา ๒๓) การค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 

(มาตรา ๒๐) การน�าสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า (มาตรา ๒๕) 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ในการ

ประกอบกิจการดังกล่าวมีการเลี้ยงดูหรือการอนุบาลสัตว์ป่าในสถานที ่

ที่จัดไว้เพื่อการนั้นให้ถือว่าเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ล�าดับที่ ๑(๑) 
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 ๓. การด�าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (มาตรา ๒๙) ตามพระราช

บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าข่ายเป็นการประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ล�าดับที่ ๑(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือ

ธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือ 

เพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ 

ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 ๔. การครอบครองซากของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

บางชนิด (มาตรา ๑๙) การน�าเข้าหรือส่งออกซากของสัตว์ป่าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า หรือการน�าผ่านซากของสัตว์ป่าสงวน  

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า (มาตรา ๒๓) 

การค้าซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากซากของสัตว์ป่า (มาตรา ๒๐) การน�าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่

เพื่อการค้า (มาตรา ๒๕) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าข่ายเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ล�าดับที่ ๒(๒) การหมัก ฟอก ตาก 

หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือล�าดับที่ ๒(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือ

ชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป แล้วแต่กรณี

 ๕. หากราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมในพื้นที่ แต่มี

เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือ ผู้ท่ีต้อง

ประสบกับเหตุนั้นจนเป็นเหตุร�าคาญตามมาตรา ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นได้ 

โดยใช้อ�านาจตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี 
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ควันจำกกำรสูบบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำ และบุหรี่ไฟฟ้ำ 
เป็นเหตุร�ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 ควันจากบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ
ตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือไม่ และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ�านาจในการ
ด�าเนินการตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

ควำมเห็น
 ๑. ตัวยาบารากู่หรือน�้ายาส�าหรับเติมบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่
ไฟฟ้า ไม่มีส่วนผสมของยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ จึงไม่เข้าข่ายเป็น
ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัติคุ ้มครองสุขภาพของผู ้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕  
แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พบว่า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบไปด้วยสารโลหะหนัก 
(สารปรอท สารหนู แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ฯลฯ) สารไฮโดรคาร์บอน 
สารโพรไพลีนไกลคอล สารนิโคติน และทาร์ เป็นต้น ซึ่งส�านักควบคุม 
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ระบุว่า การสูบบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือ
บุหรี่ไฟฟ้า จะก่อให้เกิดกลิ่น ควันและละอองน�้าที่เป็นเหตุให้เส่ือมหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ ซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้
หากเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดอาการหลอดลมตีบ
แคบมากกว่าคนทั่วไป รวมท้ังยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืดและ 
โรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ หากผู้ท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบสูดดมควันและละอองน�้า
ดังกล่าวเข้าสู ่ร่างกายย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
เช่นเดียวกับผู้สูบโดยตรงด้วย 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕(๔)  
ได้ก�าหนดว่า การกระท�าใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง  
ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุ
ร�าคาญ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกชนิดท่ีเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
สถานประกอบการหรือโรงงานก็ตาม ดังนั้น จึงเห็นว่า กลิ่น ควัน และ
ละอองน�้าที่เกิดจากการสูบบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เข้าข่าย
เป็นเหตุร�าคาญตามมาตรา ๒๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้ก�าหนดค�านิยามของค�าว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ดังนี้
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�าหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
 (๒) นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขตเทศบาล
 (๓) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลส�าหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล
 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 (๕) นายกเมืองพัทยาส�าหรับในเขตเมืองพัทยา
 (๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส�าหรับในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถ่ินที่จะมีอ�านาจ 
ในการส่ังให ้ระงับหรือป ้องกันเหตุร�าคาญตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๗
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

กิจกำรแยกชิ้นส่วนไก่ไม่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การประกอบกิจการแยกชิ้นส่วนไก่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ประเภทที่ ๒(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ และกลไกการอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด ้วยการสาธารณสุขต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนหรือไม่

ควำมเห็น

 กิจการที่เกี่ยวกับการฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่

จ�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพประเภทที่ ๒(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง “การฆ่า” ตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายความว่า การท�าให้ตาย ท�าให้ 

หมดไป ท�าให้สิ้นไป ส่วนค�าว่า “ช�าแหละ” หมายความว่า เลาะเนื้อออก

จากกระดูก แล่แล้วแบะออก เฉือนเป็นชิ้น ๆ  เชือด ตัดแยกออกเป็นส่วน ๆ  

เช่น ช�าแหละเนื้อสุกร ช�าแหละศพ ดังนั้น การประกอบกิจการแยกชิ้นส่วน

ไก่จึงเป็นการช�าแหละไก่สัตว์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 

ต ่อสุขภาพประเภทท่ี ๒(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสอง 

บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อ

สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือ

สิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อนการพิจารณาออก

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง” รวมทั้งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคสอง ก�าหนดว่า 

“สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการ 

ที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี” ดังนั้น หากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนด

ประเภทหรือขนาดของกิจการใดต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกฎหมายอื่นก�าหนดให้กิจการใดที่เป็นกิจการควบคุม

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน การจะออกใบอนุญาตกิจการเหล่าน้ันก็ต้องมีการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อประกอบในการพิจารณา

อนุญาต
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กำรสะสมรังนกถ�้ำหรือรังนกเกำะไม่เข้ำข่ำยกิจกำร
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพแต่กำรสะสมรังนกบ้ำน

อำจเป็นขั้นตอนของกิจกำรเลี้ยงสัตว์

 การสะสมรังนกนางแอ่นเข้าข่ายเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่

ควำมเห็น
 “รังนก” คือรังนกแอ่นกินรังซึ่งถูกสร้างจากน�้าลายของพ่อแม่นก
ก่อนการผสมพันธุ์โดยการคายน�้าลายออกมาจากตัวนกและน�้าลายของนก
ได้ท�าปฏิกิริยากับขนนกหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  จึงเกิดเป็นรังนก และใช้
เป็นที่วางไข่ อีกท้ังยังใช้เป็นท่ีอยู่ของลูกนกก่อนที่จะเริ่มหัดบินได้ แหล่ง
ของรังนกมี ๒ ประเภท ได้แก่ รังนกบ้าน และรังนกถ�้าหรือรังนกเกาะ 
 การพิจารณาว่ากิจการใดเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ เห็นว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ซึ่งเกี่ยวกับสัตว์มี ๒ กลุ่ม คือ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และกิจการที่เกี่ยว
กับสัตว์และผลิตภัณฑ์ จึงพิจารณาได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
 ๑) การสะสมรังนกถ�้าหรือรังนกเกาะเป็นรังนกตามธรรมชาติ 
ที่อาศัยอยู่ในถ�้าตามเกาะในทะเลพิจารณาว่ารังนกไม่ใช่อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของนกจึงไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ๒) การสะสมรังนกบ้านเป็นรังนกที่ได้จากการเล้ียงนกแอ่นกินรัง
โดยการสร้างบ้านหรือคอนโดนมิเนียมให้นกอาศัยอยู่จึงอาจเข้าข่ายกิจการ
ที่ ๑(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 ๑. โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม ่

 ๒. ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุญาตหรือไม่

ควำมเห็น

 ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก�าหนดให้การประกอบกิจการประเภทที่ ๒(๖) 

การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าการอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช 

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ

ของอาหารสัตว์ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึง สถานที่

ที่ท�าการผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ท�าจากสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นส่วนประกอบของ

อาหารสัตว์ จึงเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 ๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 

วรรคสอง บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�าคาญหรือผลกระ

ทบต่อสภาวะความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน 

ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

มีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 

หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการ

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง” รวมทั้งกฎกระทรวง
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ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ 

วรรคสอง ก�าหนดว่า “สถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในท้องที่ที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ 

สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถาน

ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่

กรณี” ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้กิจการผลิตอาหารสัตว์ต้องรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีกฎหมายอ่ืนก�าหนดให้กิจการผลิตอาหาร

สัตว์ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจะออกใบอนุญาต

กิจการผลิตอาหารสัตว์ก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อประกอบในการพิจารณาอนุญาต

 

กำรผลิต แปรรูป สะสม หรือล้ำงครั่ง แตกต่ำงกับ 

กำรผลิตแชลแล็คหรือสำรเคลือบเงำ

 กิจการข้อ ๒(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง และ กิจการ

ข้อ ๑๒(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา แตกต่างกันอย่างไร

ควำมเห็น

 กิจการที่  ๒(๗) “การผลิต แปรรูป สะสมหรือล ้างครั่ ง”  

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปครั่งซึ่งเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ ์

ที่เกิดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
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 กิจการที่ ๑๒(๑๕) “การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา”  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นทางเคมี 

 เจตนารมณ์ในการจัดแบ่งกลุ ่มกิจการ เป็นการแบ่งกลุ ่มตาม

ประเภทกิจการที่มีลักษณะการด�าเนินการคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านวัตถุดิบ 

ข้ันตอนหรือกระบวนการผลิต ของเสียหรือมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหลักการควบคุมป้องกันปัจจัย

เส่ียงนั้น ๆ  โดยกิจการที่ ๒(๗) “การผลิต แปรรูป สะสมหรือล้างคร่ัง”  

เป็นกิจการในกลุ่มที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ และกิจการที่ ๑๒(๑๕) 

“การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา” เป็นกิจการในกลุ่มที่เกี่ยวกับ

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า

กิจการทั้งสองกลุ่มนี้มีวัตถุดิบ ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต ของเสียหรือ

มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต ความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

และหลักการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน

กำรขำยน�้ำมันพืชที่ได้จำกกำรทดลองเข้ำข่ำยเป็นกิจกำร

ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

  

 โรงงานแห่งหน่ึงมีการทดลองใช้เครื่องจักรในการผลิตน�้ามันจากพืช

(น�้ามันถั่วเหลือง) และน�าน�้ามันพืชที่ได ้จากการทดลองเครื่องจักร 

ไปจ�าหน่ายโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพโดยไม ่ได ้รับอนุญาตตามกฎหมายว ่าด ้วยการ

สาธารณสุขหรือไม่
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ควำมเห็น
 โรงงานดังกล่าวมีการทดลองเครื่องจักรสกัดถั่วเหลืองเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์น�้ามันถ่ัวเหลืองส�าหรับปรุงประกอบอาหาร แต่ได้มีการแบ่ง
บรรจุเพ่ือส่งจ�าหน่ายจึงเป็นการด�าเนินการที่มีลักษณะที่เป็นการค้า  
จึงเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเภทที่ ๕ (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช 

กิจกำรรถเกี่ยวข้ำว นวดข้ำวด้วยเครื่องจักร ต้องได้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

การประกอบกิจการข้อ “๕(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือ 
แบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม” หมายความรวมถึง การประกอบ
กิจการรถสีข้าวท่ีมีลักษณะเคลื่อนท่ีด้วยหรือไม่ การควบคุมจะใช้หลักการ
เดียวกับการประกอบกิจการรถสูบสิ่ งปฏิกูลท่ีต ้องขออนุญาตต ่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินกิจการใช่หรือไม่ และ 
มีแนวทางการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างไร

ควำมเห็น
 กิจกำรรถเกี่ยวข้ำว นวดข้ำวด้วยเคร่ืองจักร เป็นการให้บริการ 
สีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรนอกสถานท่ีเป็นกิจกรรมการให้บริการที่มี
ความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับ
บริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ก�าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง กิจการที่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ผู้ใดรับจ้างให้บริการรถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวจึงต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เว้นแต่ 
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการประกอบ
กิจการดังกล่าว 
 ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดว่า “ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการ
ประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว” ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการที่น�า
รถเกี่ยวนวดข้าวไปให้บริการ ณ ท้องที่ใด ผู้ประกอบกิจการต้องขอรับ 

ใบอนุญาตกับราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ  ทุกแห่งที่ไปให้บริการ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้การประกอบกิจการสีข้าว นวดข้าวด้วย
เคร่ืองจักร เป็นกิจการที่ต้องถูกควบคุมในท้องถิ่น และก�าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมไว้ด้วยซ่ึงต้องไม่เกินกว่าอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 
คือไม่เกินฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

กำรประกอบกิจกำรผลิตและสะสมปุ๋ยต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

 การประกอบกิจการที่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเภทที่ ๕(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ ๋ยหรือวัสดุที่น�าไป 

ผลิตปุ๋ย ในขอบเขตของกิจการมีความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือไม่
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ควำมเห็น

 การควบคุมการประกอบกิจการผลิตและการสะสมปุ๋ยตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ในการควบคุมสภาพ

และสุขลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

รวมถึงประชาชน ส่วนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเจตนารมณ์

ในการควบคุมคุณภาพและผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ดังน้ัน การควบคุมการประกอบ

กิจการการผลิตและการสะสมปุ๋ยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่เป็นการซ�้าซ้อนกับพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘  

แต่เป็นกฎหมายที่เสริมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองที่มากขึ้น 

 

กำรรับจ้ำงขุดดินโดยใช้รถแบ๊คโฮและมีกำรซ่อมหัวรถด้วย

ขอใบอนุญำตแค่ใบเดียว

 การรับจ้างขุดดินโดยใช้รถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อ และมีการ

ซ่อมหัวรถแบ็คโฮ มีการพ่นสีเล็กน้อย โดยเป็นการซ่อมของตนไม่ได้รับจ้าง

ซ่อมให้ผู้อื่นด้วย เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในลักษณะที่เป็นการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ และ

หากการซ่อมรถนั้นซ่อมในพื้นที่โล ่งไม่มีอาคารโรงซ่อมจะสามารถ

พิจารณาออกใบอนุญาตได้หรือไม่

ควำมเห็น

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการให้บริการหรือการ

จ�าหน่ายยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล และในการประกอบกิจการนั้น
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ต้องมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย  

ซึ่งการซ่อมหรือปรับปรุงนั้นต้องเป็นการซ่อมเพื่อบ�ารุงรักษายานยนต์ 

เครื่องจักรหรือเครื่องกลที่ใช้ส�าหรับกิจการนั้นเองโดยไม่มีการรับจ้างซ่อม

หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลให้แก่บุคคลภายนอก 

แต่อย่างใด ดังนั้น การรับจ้างขุดดินโดยใช้รถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อ 

และมีการซ่อมหัวรถแบ็คโฮ มีการพ่นสีเล็กน้อย โดยเป็นการซ่อมของตน

ไม่ได้รับจ้างซ่อมให้ผู ้อื่นด้วยจึงเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต ่อสุขภาพประเภทการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ 

เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ�าหน่าย และในการประกอบ

ธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 

ดังกล่าวด้วย

 ส�าหรับการซ่อมรถนั้นปรกติมักจะมีปัญหาเหตุร�าคาญเร่ืองเสียงดัง 

กลิ่น และอื่น ๆ  จึงควรจะซ่อมในอาคารโรงซ่อม แต่ถ้าไม่มีอาคารโรงซ่อม 

ในการพิจารณาอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องดูสภาพพื้นที่นั้นว่าจะ

ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ด้วย

กิจกำรโรงแรมกับกิจกำรหอพักมีควำมแตกต่ำงกัน

 ๑. หลักเกณฑ์การพิจารณากิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทที่ ๙ (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม 

ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด 

โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน และประเภทที่ ๙(๖) 

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือ

กิจการอื่นในท�านองเดียวกัน
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  ๒. การประกอบกิจการประเภทหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า 

ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ อย่างไร

ควำมเห็น

 การประกอบกิจการโรงแรม และกิจการหอพักน้ัน มีความแตกต่างกัน 

โดยการประกอบกิจการโรงแรมเป็นกิจการประเภทท่ี ๙(๕) การประกอบ

กิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว

ส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่น 

ในท�านองเดียวกัน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการที่พักชั่วคราว ตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงแรม รวมถึงสถานที่ที่จัดไว้ส�าหรับให้เช่าหรือให้บริการห้องพัก

ชั่วคราวโดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับโรงแรม เช่น รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น 

ส่วนกิจการหอพัก เป็นกิจการประเภทที่ ๙(๖) การประกอบกิจการหอพัก 

อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน 

หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการให้เช่าที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น 

รายเดือนขึ้นไปเท่านั้น ในลักษณะหอพัก หรืออาคารชุด หรือห้องเช่า หรือ

ห้องแบ่งเช่า หรือลักษณะอื่น ๆ  เช่น เกสท์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น  

ซึ่งไม่เข้าข่ายกิจการตามข้อ ๙ (๕) 

 ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ที่ก�าหนดไว้ว่า สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร 

ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องขออนุญาติและปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 



32 รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม ๒

ส�าหรับการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข จึงต้องพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมเรื่องน้ัน ๆ ตามล�าดับในการ 
น�ามาบังคับใช้ด้วย โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยการขออนุญาตจะต้องระบุชนิด 
จ�านวน และวัตถุประสงค์ในการใช้งานอาคารไว้ด้วย หรือหากอนาคต 
มีการดัดแปลงอาคาร ผู ้ประกอบกิจการต้องยื่นค�าขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วย

กำรให้เช่ำบ้ำนหลังเดียวทั้งหลัง โดยผู้อยู่อำศัยเป็นครอบครับเดียวกัน 
ไม่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประเภทที่ ๙(๖) 

 กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ  
หรือห้องแบ่งเช่ำหรือกิจกำรอื่นในท�ำนองเดียวกัน

 การให้เช่าบ้านหลังเดียวทั้งหลัง โดยให้เช่ากับผู้อยู ่อาศัยท่ีเป็น
ครอบครัวเดียวกัน เข ้าข ่ายเป ็นกิจการท่ีเป ็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๙(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า 
ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน หรือไม่

ควำมเห็น

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภทที่ ๙(๖) การประกอบกิจการประเภทหอพัก 
อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน  
มีเจตนารมณ์ในการควบคุมกิจการที่มีลักษณะของการอยู่อาศัยร่วมกัน
จ�านวนมากซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องมีการจัดการสถานที่ท่ีดี มีสุขลักษณะที่ดี 
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เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการจัดการสาธารณูปโภค
ที่ดีไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่ผู ้อยู ่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น  
ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาตามค�าพิพากษา
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ซึ่งวางหลักไว้ว ่า  
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในท�านองเดียวกัน จะพิจารณาจากลักษณะของอาคารและ
ลักษณะของการให้บริการ กล่าวคือกิจการดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็น
อาคารหลังเดียวกัน มีการแบ่งอาคารออกเป็นส่วน ๆ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคคลเช่า โดยมีผู้เช่ามากกว่าหนึ่งราย และการเข้าอยู่อาศัยของบุคคล
นั้นต้องมีการแยกกันอยู่อย่างเป็นสัดส่วน
  ดังน้ัน กรณีการให้เช่าบ้านหลังเดียวทั้งหลัง และผู้อยู่อาศัยเป็น
ครอบครัวเดียวกัน จึงไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๙(๖)

ห้องซ้อมดนตรีเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การให้บริการห้องซ้อมดนตรี เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่

ควำมเห็น
 การให้บริการห้องซ้อมดนตรี มีลักษณะกิจกรรมและการให้บริการ
ที่มีการจัดให้มีเครื่องดนตรีไว้ในห้องหรืออาคารส�าหรับให้บริการลูกค้าใช้

เครื่องดนตรีส�าหรับซ้อมดนตรี มีการร้องและเล่นดนตรี ซ่ึงกิจกรรมการ

ด�าเนินการดังกล่าวนี้ มีความเสี่ยงที่ก ่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  
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เช่น เสียงดัง ความปลอดภัยของเครื่องดนตรี การดูแลรักษาความสะอาด
ของสถานประกอบกิจการ การระบายอากาศของอาคารสถานที่ จ�านวน
คนต่อพื้นที่ห้องซ้อมดนตรี มาตรการการป้องกันเหตุร�าคาญ เป็นต้น ท�าให้
กิจการให้บริการห้องซ้อมดนตรีเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมให้ปฏิบัติ
ตามสุขลักษณะหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้บริการ
ห้องซ้อมดนตรีจึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ ๙(๘) 
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�า ร�าวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

กำรให้บริกำรกระโดดน�้ำจำกหน้ำผำ เล่นแพยำง 
และเครื่องเล่นในสระน�้ำ ที่มีลักษณะคล้ำย ๆ แกรนด์แคนยอน

 เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 กิจการที่มีลักษณะเป็นการกระโดดน�้าจากคันดินธรรมชาติที่มี
ความสูงคล้ายหน้าผา (เดิมมีการขุดดินเพื่อจ�าหน่าย จนกลายเป็นหลุม
ขนาดใหญ่ กักเก็บน�้าฝนจนมีลักษณะคล้ายสระน�้า) และมีเครื่องเล่น
ลักษณะเป็นถุงลมขนาดใหญ่ และแพยาง ลอยในสระไว้ให้บริการ โดยแบ่ง
เป็นโซนส�าหรับกระโดดน�้าและเครื่องเล่นออกจากกัน แต่อยู่ภายในหลุม
สระน�้าเดียวกัน และมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ถือเป็นการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

ควำมเห็น
 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการให้บริการกระโดดน�้า เล่นแพยาง และ
เล่นเครื่องเล่นในสระน�้าที่ผู ้ประกอบกิจการจัดไว้ให้ เป็นการให้บริการ 

ที่เน้นให้ความสนุกสนานหรือความบันเทิงแก่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก จึงเข้าข่าย
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เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภท 

ที่ ๙(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 

ห้องจ�ำลองฝึกซ้อมกอล์ฟไม่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำร

ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การให้บริการห้องจ�าลองฝึกซ้อมกอล์ฟ เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

ควำมเห็น

 การให้บริการห้องจ�าลองฝึกซ้อมกอล์ฟ ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพประเภทที่ ๙(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

หรือสนามฝ ึกซ ้อมกอล ์ฟ เมื่อพิจารณาจากค�าหรือข ้อความตาม 

ตัวบทกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถตีความครอบคลุมถึงได้ เนื่องจากมีขอบเขต

ความหมายเฉพาะเป็นการประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อม

กอล์ฟ ที่มีสถานที่ที่เป็นสนาม ทั้งนี้ หากราชการส่วนท้องถิ่นมีผลการ

ศึกษากระบวนการหรือกิจกรรมการให้บริการดังกล่าว แล้วพบว่ามีความเสี่ยง

หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีความจ�าเป็นต้องควบคุม

ดูแล เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

เพิ่มเติมต่อไป
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กิจกำรประเภทที่ ๑๐(๗) 
กำรประกอบกิจกำรซัก อบ รีดหรืออัดกลีบผ้ำด้วยเครื่องจักร 
หมำยควำมรวมถึง “เครื่องซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ” ด้วย

 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วย
เคร่ืองจักร ค�าว่า “เครื่องจักร” นั้น หมายถึงเครื่องจักรประเภทใด หรือ
ครอบคลุมเครื่องจักรประเภทใดบ้าง และหมายรวมถึงเคร่ืองซักผ้า 
ชนิดหยอดเหรียญด้วยหรือไม่

ควำมเห็น
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๑๐(๗) การประกอบกิจการซัก อบ รีด 
หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร มีขอบเขตในการควบคุมสถานที่ที่ท�าการ
ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า หรืออัดกลีบผ้าโดยการใช้เครื่องจักร และมีเจตนารมณ์
ที่จะควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว
ตั้งแต่ก่อนเริ่มให้บริการจนสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ อาทิ โครงสร้าง
อาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ปูพื้นด้วยวัสดุชนิดท่ีไม่ลื่น การติดตั้ง
เครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าซึ่งมีความสั่นสะเทือนและส่งเสียงดัง ต้องมี
การติดต้ังในบริเวณท่ีเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญรบกวนผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงความปลอดภัยอื่น ๆ  เช่น ระบบไฟฟ้า การจัดการ
น�้าเสียหรือแหล่งเพาะพันธุ์หรือแพร่กระจายของสัตว์พาหะน�าโรค เป็นต้น 
 ส�าหรับขอบเขตและความหมายของค�าว่า “เคร่ืองจักร” ส�าหรับ
กิจการซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร นั้น ได้อ้างอิงความหมาย
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายถึง  

สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น ส�าหรับใช้ก่อก�าเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือ
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แปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยก�าลังน�้า ไอน�้า ลม ก๊าซ 
ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และ
หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟล์วีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือ
สิ่งอื่นที่ท�างานสนองกัน ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่า การประกอบกิจการซัก อบ 
รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หมายถึงการซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าโดยการใช้เคร่ืองจักรทุกประเภท 
ที่มีกลไกตามความหมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหมายความรวมถึงการ 
ให้บริการเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญด้วย

กำรผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่

ควำมเห็น
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในงาน
ก่อสร้าง งานบูรณะและบ�ารุงทาง โดยการปูหรือเกลี่ยแต่ง และบดทับบนชั้นทาง 
โดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท�าหน้าที่ผสานหินและทรายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 กระบวนการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตนั้น มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตคือหินย่อยกับแอสฟัลท์หรือยางมะตอย ซ่ึงในด�าเนินการดังกล่าว

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนดังน้ัน การประกอบ

กิจการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จึงเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ประเภทที่ ๑๑(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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สะสมก๊ำซธรรมชำติและน�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

 ไม่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 กรณีโรงไฟฟ้า ก. สะสมก๊าซธรรมชาติและน�้ามัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ และประเภท

กิจการที่ราชการส่วนท้องถ่ินก�าหนดให้เป ็นกิจการที่ เป ็นอันตราย 

ต่อสุขภาพที่ต้องควบคุม ตามมาตรา ๓๒ ต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาต 

พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมทุกกิจการหรือไม่ 

ควำมเห็น

 การประกอบกิจการประเภทใด ๆ ที่มีลักษณะทางการค้า ที่เข้าข่าย

เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถ่ินตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดไว้

ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องได้รับใบอนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนเร่ิมด�าเนิน

กิจการ พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ข้อบัญญัติท ้องถิ่น เว ้นแต่เป ็นการประกอบกิจการท่ีไม่ใชลักษณะ 

ที่เป็นการค้า จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย

 ส�าหรับโรงไฟฟ้า ก. มีการสะสมก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเพื่อใช้

ส�าหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการสะสมเพื่อการ

ค้าแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับการประกอบกิจการดังกล่าวตามที่

ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นด้วย

สะสมน�้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้กับรถขนส่งสินค้ำของตนเองไม่เข้ำข่ำย 

เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 

 การสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงไว้ใช้ส�าหรับยานพาหนะในการขนส่ง

สินค้าของสถานประกอบกิจการของตนเอง ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

ควำมเห็น

 การสะสมน�้ามันเช้ือเพลิงนั้น ถือว่าเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพประเภทท่ี ๑๒(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่ง

ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แต่การสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ 

ในการประกอบกิจการหลัก โดยไม่ได้เก็บสะสมไว้เพื่อการค้า ถือเป็นการเก็บ

น�้ามันเช้ือเพลิงท่ีเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ

หลักอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนั้น การเก็บสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงในกรณีนี้  

จึงไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๓  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สะสมน�้ามันเชื้อเพลิงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับสุขลักษณะและการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตาม 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดด้วย (ค�าวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะท่ี ๘) ตามหนังสือ  

ที่ นร ๐๖๐๑/๖๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖) ทั้งนี้ ควรสะสมน�้ามันเชื้อเพลิง
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ไว้ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราการผลิตหรือขนาดของ

การประกอบกิจการ โดยค�านึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

กำรสะสมน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำรประกอบกิจกำรขุดทรำย

ไม่ต้องขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรสะสมน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม

 บริษัทแห่งหนึ่งประกอบกิจการขุดทราย โดยมีการสะสมน�้ามันเชื้อ

เพลิงเพื่อใช้ส�าหรับเติมเครื่องยนต์ที่ใช้ในการประกอบกิจการขุดทราย 

บริษัทดังกล่าวต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมน�้ามันเชื้อ

เพลิงเพิ่มอีก ๑ ใบหรือไม่ 

ควำมเห็น

 การประกอบกิจการขุดทรายนั้น จ�าเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ในการขุด ตกั 

ซึ่งเป็นกระบวนการของการประกอบกิจการ บริษัทจึงมีการสะสมน�้ามัน

เชื้อเพลิงไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อความสะดวกในการเติมเชื้อเพลิง

ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โดยไม่ได้เก็บสะสมไว้เพื่อ

จ�าหน่าย เป ็นการสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเป ็นเชื้อเพลิงส�าหรับ 

การประกอบกิจการหลัก โดยไม่ได้เก็บสะสมไว้เพื่อการค้า ถือเป็นการ

สะสมเชื้อเพลิงที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ

หลักอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น การเก็บสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงในกรณีนี้ จึงไม่

ต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการจะ

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขลักษณะและการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินก�าหนดด้วย แต่อย่างไร
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ก็ตามการสะสมน�้ามันเชื้อเพลิงไว ้ส�าหรับใช้ในการประกอบกิจการ  

ควรสะสมไว้ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราการผลิตหรือ

ขนาดของการประกอบกิจการดังกล่าว โดยค�านึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ผลิตไส้เครื่องกรองน�้ำด้วยผงคำร์บอน

เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การประกอบกิจการผลิตไส้เครื่องกรองน�้าด้วยผงคาร์บอน โดยมี 

ขั้นตอนการผลิตดังนี้

  ขั้นตอนท่ี ๑ น�าผงคาร์บอนท่ีรับซื้อมาจากผู้ผลิตไปแยกโลหะ

ออกด้วยเครื่องจักร

  ขั้นตอนที่ ๒ ผสมผงคาร์บอนกับเม็ดพลาสติกด้วยเครื่องจักร 

น�าไปอัดเป็นแท่งกลมยาว และผ่านความร้อนเพ่ือให้เม็ดพลาสติกละลาย

ยึดเกาะผงคาร์บอนให้คงตัว

  ขั้นตอนที่ ๓ น�าแท่งคาร์บอนไปตัดตามขนาดที่ต้องการ

  ขั้นตอนที่ ๔ ห่อแท่งคาร์บอนด้วยแผ่นกรองและหุ้มด้วยตาข่าย

พลาสติกโดยใช้แรงงานคน

  ขั้นตอนที่ ๕ ปิดหัวและท้ายไส้เครื่องกรองน�้าด้วยยางโดยใช้

เครื่องจักร

 การประกอบกิจการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
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ควำมเห็น

 หากพิจารณาถึงขั้นตอนการผลิตไส ้เครื่องกรองน�้าที่ต ้องน�า 

ผงคาร์บอนละเอียดมาผสมกับเม็ดพลาสติกและให้ความร้อนเพื่อให้ 

เม็ดพลาสติกละลายเป็นตัวเช่ือมผงคาร ์บอนให้คงรูปและมีรูพรุน  

ซึ่งเม็ดพลาสติกเป็นผลผลิตที่สังเคราะห์ได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

เมื่อน�ามาผ่านความร้อนย่อมมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยข้างเคียงได้ หากไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม ดังนั้น การผลิตไส้เครื่องกรองน�้าด้วยผงคาร์บอนเข้าข่ายการ

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทท่ี ๑๒(๖) การผลิต

สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กำรเก็บซำกรถยนต์เก่ำเพื่อรอกำรส่งซ่อม 

เข้ำข่ำยกิจกำรประเภทที่ ๑๓(๕) กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด 

ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ แต่ไม่ต้องขอใบอนุญำตประกอบกิจกำร

ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การเก็บซากรถยนต์เพื่อรอการส่งซ่อม ถือเป็นการเก็บสะสมวัตถุ

หรือสิ่งของที่ช�ารุดแล้ว ท่ีเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๑๓(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของ 

ที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้หรือไม่
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ควำมเห็น

 การเก็บซากรถยนต์เพื่อรอการส่งซ่อม ถือเป็นการเก็บสะสมวัตถุ

หรือสิ่งของที่ช�ารุดแล้ว ท่ีเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ประเภทท่ี ๑๓(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้ว

หรือเหลือใช ้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ

สุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติ

ดังกล่าว แต่เนื่องจากการเก็บสะสมซากรถยนต์ดังกล่าวไม่ได้กระท�า 

ในลักษณะที่เป็นการค้า จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ หากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเหต ุ

เดือดร้อนร�าคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบ

กิจการปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการชั่วคราวได้

กำรสะสมซำกรถยนต์เก่ำเพื่อรอกำรส่งซ่อมไปยังสถำนที่ซ่อมรถยนต์ 

โดยไม่มีกำรซื้อขำยหรือช�ำแหละชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อจ�ำหน่ำย 

เข้ำข่ำยเป็นกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

แต่ไม่ต้องขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

 การสะสมซากรถยนต์เก่าจ�านวนหลายคัน ในพ้ืนท่ีของเอกชน  

เป็นพื้นที่โล่ง มีรั้วโปร่งโดยรอบ เพื่อรอการส่งซ่อมไปยังสถานท่ีซ่อมรถยนต์ 

โดยไม่มีการซื้อขายหรือช�าแหละชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อจ�าหน่ายเข้าข่าย

เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ และหากการ

ประกอบกิจการน้ันก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญจะถือว่าเป็นเหตุ

ร�าคาญหรือไม่ 
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ควำมเห็น

 การเก็บซากรถยนต์เพื่อรอการส่งซ่อม ถือเป็นการเก็บสะสมวัตถุ

หรือสิ่งของที่ช�ารุดแล้ว เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้ว

หรือเหลือใช้ ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่

ท่ีใช้ประกอบกิจการตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจาก

การเก็บสะสมซากรถยนต์ตามท่ีได้หารือมามีข้อเท็จจริงที่ปรากฎได้ว่า 

การประกอบกิจการดังกล่าวไม่ได้กระท�าในลักษณะที่เป็นการค้า กล่าวคือ

ไม ่มีการซื้อขายหรือช�าแหละชิ้นส ่วนรถยนต์เ พ่ือจ�าหน่าย ดังน้ัน  

การประกอบกิจการดังกล่าว จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และหากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิด

เหตุเดือดร ้อนร�าคาญ เจ ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตาม 

มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค�าสั่ง 

ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการชั่วคราวได้ 

หากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนค�าสั่งจะต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๐ 
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แนวทำงกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพประเภทกิจกำรสะสม ขนส่งก๊ำซหุงต้ม และสะสม

ถังก๊ำซเปล่ำเพื่อจ�ำหน่ำย 

  การประกอบกิจการสะสมและขนส่งก๊าซ และสะสมถังก๊าซเปล่า

เพื่อจ�าหน่ายภายในบ้านพักอาศัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกรมธุรกิจพลังงานให้ประกอบกิจการ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ�าหน่าย ลักษณะที่

สอง ซ่ึงสถานประกอบกิจการดังกล่าวได้ถูกประชาชนร้องเรียนอยู่บ่อย

คร้ัง เนื่องจากก่อให้เกิดเสียงดังจากการขนส่งถังก๊าซและเกรงว่าการเก็บ

สะสมถังก๊าซหุงต้มไว้ในบ้านพักอาศัยจ�านวนมากอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน

หรือคัดค้านการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตได้

หรือไม่ อย่างไร

ควำมเห็น

  การประกอบกิจการสะสมและขนส่งก๊าซ และการสะสมถังก๊าซ

เปล่าเพื่อจ�าหน่าย ถูกก�าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทที่ ๑๒(๒) การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งก๊าซ และประเภทที่ ๑๓(๕) 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซึ่งหากราชการส่วนท้องถิ่นได้บัญญัติให้กิจการดังกล่าวต้องเป็นกิจการ 
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ท่ีต้องควบคุมในพื้นที่ ผู้ใดที่ประกอบกิจการดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มประกอบกิจการ ตามมาตรา ๓๓ แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย โดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ได้ให้อ�านาจราชการ
ส่วนท้องถ่ินในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตไว ้ และมาตรา ๕๖  
ได้ก�าหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของค�าขอรับใบอนุญาตไว้ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริง
จะปรากฏว ่าผู ้ประกอบกิจการได ้รับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นคุ้มครองสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม
กับการด�ารงชีพของประชาชนเป็นหลัก ในการพิจารณาอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องค�านึงถึงสุขภาพและ
สภาวะความเป็นอยู ่ที่เหมาะสมของประชาชนด้วย ดังน้ัน นอกจาก 
ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่ก�าหนด
ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงจะสามารถ
พิจารณาออกใบอนุญาตได้
  ส่วนการประกอบกิจการที่ใดที่ถูกร้องเรียนหรือคัดค้านไม่ให้ 
มีการประกอบกิจการดังกล่าวในชุมชน ราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าได้ก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องจัดท�าประชาพิจารณ์ 
หรือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการพิจารณาอนุญาต
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ประกอบกิจการด้วยหรือไม่ หากไม่ปรากฏว่าต้องจัดท�าประชาพิจารณ์
หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนและเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผู้ประกอบ
กิจการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  
ก็สามารถพิจารณาอนุญาตได้ และหากเกิดการร้องเรียนจากการประกอบ
กิจการดังกล่าวในภายหลัง เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ ในการออกค�าสั่ง
ให้ผู ้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากเห็นว่าไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือการด�าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ก็สามารถ
ออกค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็น 
ที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ หากผู ้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่หากข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ก�าหนดให้ต้องมีการจัดท�าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นก่อน 

การอนุญาตประกอบกิจการ ราชการส่วนท้องถ่ินก็ต้องจัดท�าตามท่ีข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นก�าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายแม่บทแห่งข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ไม่ได้

ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ต้องม ี

การจัดท�าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการพิจารณาอนุญาต

แต่อย่างใด เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้การประกอบ

กิจการนั้นต้องจัดท�าประชาพิจารณ์หรือต้องรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนก่อนการประกอบกิจการ ดังน้ัน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ต้องจัดท�า

ประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการพิจารณาอนุญาต อาจก่อให้เกิด

ปัญหาการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้เช่นกัน
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กำรประกอบกิจกำรแพกุ้งเข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

ประเภทกำรประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ หรือแพปลำ

 การประกอบกิจการแพกุ้ง กรณีการซื้อขายกุ้งที่แพกุ้ง โดยพ่อค้า

คนกลางรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และน�ากุ้งไปจ�าหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง 

เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขหรือไม่ หากเข้าข่ายจะเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพประเภทใด

ควำมเห็น

  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๓ ให้ค�านิยามกิจการแพปลา หมายความว่า (ก) การให้กู้ยืมเงิน หรือ

ใช้เช่า ให้เช่าซ้ือ ให้ยืมเรือเคร่ืองมือท�าการประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การ

ประมงเพื่อให้ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือ

ท�าการค้าสินค้าสัตว์น�้า โดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู ้กู ้ยืม  

หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม จะต้องน�าสินค้าสัตว์น�้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า  

หรือ ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้ยืมเป็นตัวแทนท�าการขายสินค้าสัตว์น�้านั้น (ข) การรับ

เป็นตัวแทนท�าการขายสินค้าสัตว์น�้าของบุคคลอื่น (ค) การขายสินค้าสัตว์

น�้าโดยวิธีขายทอดตลาด (ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น�้า โดยวิธีอื่นใดตามที่จะ

ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา ซึ่งกรณีสินค้าสัตว์น�้า 

หมายความถึงสัตว์น�้าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู ่หรือไม่ และรวมตลอดถึง

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าทุกชนิด จึงครอบคลุมสัตว์ทุกประเภทที่อยู่ในน�้า 

เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ดังนั้น กรณีการประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะที่

ต้องใช้น�้าในการล้างสัตว์น�้า ล้างสถานที่แพปลา ภาชนะต่าง ๆ  ท�าให้เกิด
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ปัญหาน�้าเสีย กลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่สัตว์น�าโรค จึงเข้าข่ายเป็น

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง กิจการที่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓(๙)  

การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ 

และกิจกำรท่ำเทียบเรือสินค้ำ  ไม่เข้ำข่ำยกิจกำรที่เป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 การให้บริการเช่าสถานที่ส�าหรับเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และการ

ประกอบกิจการท่าเทียบเรือสินค้า เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่

ควำมเห็น

  อ้างอิงแนวค�าตอบจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุข ครั้งที่ ๗๖-๗/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ๑. ขอบเขตของการประกอบกิจการ

  กิจการลานวางตู้เก็บสินค้า หรือซ่อมตู้เก็บสินค้า หมายถึง การ

ให้บริการสถานท่ีส�าหรับจัดเก็บหรือบรรจุสินค้าในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 

มีการซ่อมหรือซ่อมบ�ารุง และท�าความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งการ

ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ไม่รวมในเขตท่าเรือขนส่งสินค้า

  กิจการท่าเรือขนส่งสินค้า หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือขนส่งสินค้า 

รวมถึงอู่เรือและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ
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 ๒. ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการ

  ๒.๑ กิจการลานวางตู้เก็บสินค้า หรือซ่อมตู้เก็บสินค้า ผลกระ

ทบหรือมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่

   - กลิ่นรบกวนจากสินค้า

   -  น�้าเสียจากการล้างตู้

   - เสียงดังรบกวนและฝุ่นละอองจากการด�าเนินกิจกรรม

และขนถ่ายสินค้า

   -  ขยะหรือของเสียอันตราย

   - อุบัติเหตุเกิดกับผู้ปฏิบัติงานท่ีท�างานจัดเก็บสินค้าที่ไม่

เป็นระเบียบ รวมทั้งกิจกรรม การซ่อมและท�าความสะอาดตู้ที่ไม่ปลอดภัย

   -  อุบัติเหตุจากการจราจร

   - กรณีสินค้าที่จัดเก็บเป็นสารเคมีที่มีบรรจุภัณฑ์หรือ

หีบห่อไม่ดี ท�าให้เกิดการรั่วซึม

   - ประเด็นปัญหาท่ีถูกร้องเรียน คือ กลิ่นเหม็นจากสินค้า

ประเภทสารเคมี ฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า เสียงดัง และอุบัติเหตุ

จากการจราจร

  ๒.๒ กิจการท่าเรือขนส่งสินค้า ผลกระทบหรือมลพิษที่เกิดขึ้น 

ได้แก่

   - เสียงดังรบกวนและฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า

   - น�้าเสียจากการล้างท�าความสะอาดพื้น

   - เศษขยะจากสินค้าและการด�าเนินกิจกรรม

   - เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความระมัดระวังใน

การท�างานและไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
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   - กรณีสินค้าที่จัดเก็บเป็นสารเคมีที่มีบรรจุภัณฑ์หรือ

หีบห่อไม่ดีท�าให้มีกลิ่นหรือรั่วซึม

   - ประเด็นปัญหาที่ถูกร้องเรียน คือ ฝุ่นละอองจากการ 

ขนถ่ายสินค้า รถบรรทุกวิ่งเร็ว ส่งเสียงดังรบกวน และเกิดการสั่นสะเทือน 

นอกจากน้ี เม่ือมีการล้างท�าความสะอาดพื้นหรือฝนตกจะมีการปนเปื้อน

ลงสู่ทะเล

 ๓. กฎหมายที่ใช้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการ

  ๓.๑ กิจการลานวางตู ้ เก็บสินค ้า หรือซ ่อมตู ้ เก็บสินค้า  

มีกฎหมายหลักที่ควบคุม คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (โรงงาน

ประเภทที่ ๙๗: ซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในล�าดับใด) และ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

  ๓.๒ กิจการท่าเรือขนส่งสินค้า มีกฎหมายหลักที่ควบคุม คือ 

   - พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๔๙๔

   - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก�าหนดเงื่อนไขในการ

อนุญาตให ้ประกอบกิจการท ่าเรือ ซึ่ ง เป ็นกิจการค ้าขายอันเป ็น

สาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของ

ประชาชน ตามข้อ ๓(๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘

   - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง ก�าหนดให้ท่าเรือบางประเภทเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูก

ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียสู่บรรยากาศ เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน 

ค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ

   - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เกี่ยวกับขนาดของท่าเรือที่ต้องท�ารายงาน EIA EHIA และ IEE
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  ความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข เห็นว่า  

ในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีใช้ควบคุมการด�าเนินกิจการ ประกอบ

กับมีหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าท่ีควบคุมและก�ากับดูแลโดยตรงแล้ว 

นอกจากนี้ เมื่อมีปัญหาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะความ

เป็นอยู่ของประชาชน ราชการส่วนท้องถิ่นยังสามารถ ใช้อ�านาจตามหมวด 

๕ เหตุร�าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นได้ ดังน้ัน การก�าหนดให้กิจการเหล่านี้เป็นกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพอาจมิใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุด สิ่งส�าคัญท่ีจะต้อง

พิจารณาคือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ได้ใช้อ�านาจควบคุมดูแลและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนมากน้อยเพียงใด จึงมีมติของคณะกรรมการฯ 

ว่า ยังไม่ควรก�าหนดให้ท้ังสองกิจการเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เนื่องจากปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาเฉพาะพื้นท่ี มีกฎหมายหลายฉบับ 

ที่สามารถใช้ควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวได้ ประกอบกับราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจระงับเหตุร�าคาญท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนิน

การได้อยู่แล้ว
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หมวด ๘
ตลำด สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร

ผู้ประกอบกิจกำรยื่นขออนุญำตจัดตั้งตลำดในระหว่ำงที่รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่นยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องตลำดบังคับใช้ในพื้นที่ 

รำชกำรส่วนท้องถิ่นก็ต้องรับไว้พิจำรณำ

 ๑. การขออนุญาตจัดตั้งตลาดระหว่างที่ยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เทศบาลต้องออกใบอนุญาตตามที่มีผู้ประกอบการยื่นค�าขอรับใบอนุญาต 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ซึ่งเทศบาล 

ยังไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น สามารถน�ากฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ 

ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเทียบเคียงได้หรือไม่

 ๒. หากเทศบาล สามารถออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามข้อ ๑ ได้

ในขณะที่อยู่ระหว่างด�าเนินการตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... ตามที่

มีผู ้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแล้ว เทศบาลจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบ

อนุญาตได้หรือไม่ 

ควำมเห็น

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ บัญญัติให้

ผู้จัดตั้งตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรา ๓๕ 

บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก�ากับ

ดูแลตลาด จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงตีความได้ว่า ผู้จัดตั้งตลาดต้องเป็น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเร่ิมจัดตั้งตลาด แต่ทั้งนี้ 
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เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีเทศบัญญัติเรื่องตลาดบังคับใช้ แต่อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการตราเทศบัญญัติเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการลิดรอน
สิทธิในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ เทศบาลอาจพิจารณา
อนุญาตจัดตั้งตลาดได้ โดยก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ผู้จัดตั้งตลาด
ต ้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์สุขลักษณะและอนามัยตามที่ก� าหนด 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการควบคุมและ 
ก�ากับดูแลการจัดต้ังตลาดในระหว่างท่ีเทศบาลยังไม่มีเทศบัญญัติเร่ือง
ตลาดบังคับใช้ ทั้งนี้ อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๙ (๔) และหากผู้จัดต้ังตลาดฝ่าฝืน

เง่ือนไขท้ายใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 ส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น เมื่อเทศบาลยังไม่มี
เทศบัญญัติที่ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดบังคับใช้  
จึงยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดได้ 

กำรรับซื้อเนื้อหมูสดจำกโรงฆ่ำสัตว์ และน�ำมำช�ำแหละเพื่อจ�ำหน่ำย
ตำมที่ผู้ซื้อต้องกำรในลักษณะกำรจ�ำหน่ำยวันต่อวันโดยไม่มีกำรแช่แข็ง 
และมีบริกำรจัดส่งตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  เข้ำข่ำยเป็นสถำนที่สะสมอำหำร

ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๑. การรับซื้อเนื้อหมูสดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการช�าแหละเป็นตัวละ
สองซีก และน�ามาช�าแหละช้ินส่วนอีกครั้งเพื่อจ�าหน่ายตามที่ผู้ซื้อต้องการ 
ภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ (อาคารพาณิชย์) ในลักษณะการ

จ�าหน่ายวันต่อวัน โดยไม่มีการแช่แข็ง และมีบริการจัดส่งตามสถานที่ต่าง ๆ  

ด้วย เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการประเภทใด 
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 ๒. หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นประสงค์จะให้จ�าหน่ายเฉพาะในตลาด

เท่านั้นจะกระท�าได้หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดปัญหากากไขมัน

และน�้าเน่าเสียจากการล้างท�าความสะอาดเนื้อสัตว์และแผงจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 

ควำมเห็น

 ๑. ลักษณะของการประกอบกิจการเป็นการใช้บริเวณพื้นที่ของ

อาคารพาณิชย์เป็นสถานที่ช�าแหละเนื้อหมูสดเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ซื้อ และ

ผู้ซื้อต้องน�าไปท�า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง เป็นการกระท�า

ที่เข้าข่ายตามความหมายของสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณ์

ในการควบคุมสุขลักษณะของอาหาร ผู้จ�าหน่ายอาหาร กรรมวิธีการดูแล

รักษาอาหารที่อยู่ในอาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะ รวมถึงการป้องกันเหตุร�าคาญและโรคติดต่อด้วย และเมื่อ

พิจารณาความหมายของค�าว่าตลาดไม่ปรากฏว่าได้ก�าหนดให้ผู้จ�าหน่าย

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ต้องเข้ามาจ�าหน่ายสินค้าในตลาด เพียงแต่ก�าหนด

ว่าตลาด คือ สถานท่ีซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้า

เท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการช�าแหละเนื้อหมูสดเพื่อจ�าหน่าย เข้าข่ายเป็น

สถานที่สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๘ ทั้งนี้ หากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา 

กลิ่นเหม็นน�้าเน ่าเสียจากการล้างเนื้อหมูหรือแผงจ�าหน่ายเนื้อหมู  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไข

และป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและโรคติดต่อได้โดยอาศัยอ�านาจตาม

มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๒. กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประสงค์จะให้ผู้ประกอบกิจการเข้าไป
จ�าหน่ายเนื้อหมูสดภายในตลาดของเทศบาลนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้บัญญัติถึงอ�านาจดังกล่าวไว้ จึงเป็น
กรณีการบริหารจัดการภายในของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ตลำดนัดและตลำดคลองถมจัดเป็นตลำดประเภทที่ ๒ 
ส่วนตลำดโคกระบือไม่เข้ำข่ำยเป็นตลำด 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 กิจการตลาดดังต่อไปน้ี เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการตลาดตาม
ความหมายแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ 
 ๑. ตลาดนัดสมใจ เป็นตลาดนัดช่วงเช้า มีลักษณะเป็นแผงจ�าหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภคตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ  อาคารตลาดสดเทศบาล  
ซ่ึงเป็นพื้นที่ของเอกชน โดยผู้จ�าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ได้รับหนังสือรับรอง
การแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘
 ๒. ตลาดนัดคลองถมสัญจร จัดขึ้นในพื้นที่โล่งไม่มีโครงสร้างอาคาร 
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยจะมีการจ�าหน่ายสินค้าเฉพาะวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น
 ๓. ตลาดนัดโคกระบือ จ�าหน่ายวัวและกระบือ โดยไม่มีการฆ่าหรือ
ช�าแหละสัตว์

ควำมเห็น
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ได้ก�าหนด
นิยามค�าว่า “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็น 
ที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหาร 
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อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะมีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�าหนด โดยมี
เจตนารมณ์ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาหารไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ของสัตว์พาหะน�าโรคและไม่ให้เป็นแหล่งแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ ซ่ึงกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ วรรคสอง ก�าหนดให้สุขลักษณะ
ของตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 
ท้องถ่ิน โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่ก�าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ จึงเห็นว่า 
 ๑. ตลาดนัดสมใจ และตลาดนัดคลองถมสัญจร เป็นสถานที่ที่จัดไว้
ให้ผู ้ค ้าใช้เป็นที่ผู ้ ชุมนุมตามวันที่ก�าหนด โดยตลาดนัดทั้งสองแห่ง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารอันมี
สภาพเป็นของสด อาหารที่ประกอบหรือปรุงแล้ว รวมทั้งสินค้าอุปโภคอื่น ๆ  
มีลักษณะเป็นแผงจ�าหน่ายสินค้า โดยไม่มีโครงสร้างของอาคาร ดังนั้น  
เมื่อลักษณะของตลาดนัดสมใจและตลาดนัดคลองถมสัญจร ครบองค์ประกอบ
ของค�าว่า “ตลาด” ตามค�านิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลาดนัดสมใจและตลาดนัดคลองถมสัญจร  
จึงถือว่าเป็นตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซ่ึงผู้จัดต้ังตลาด
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการจัดต้ังตลาดตาม
มาตรา ๓๔ มิใช่หนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารตาม
มาตรา ๓๘ เนื่องจากเจตนารมณ์ในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ส�าหรับสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ต้องเป็นสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
มีจ�านวนพื้นที่แน่นอน เป็นหลักแหล่ง มีบริเวณเตรียมปรุงประกอบอาหาร 
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โดยจะมีที่รับประทานหรือไม่ก็ได้ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น แต่ทั้งนี้  
เมื่อปรากฏว่าตลาดนัดสมใจและตลาดนัดคลองถมสัญจร เป็นตลาดที่ไม่มี
โครงสร้างของอาคาร จึงถูกจัดเป็นตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ประกอบกิจการตลาดจะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก 
ตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจน�าหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวงเป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้  
ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. ตลาดนัดโคกระบือ เป็นสถานที่ที่มีผู้ค้าน�าโคและกระบือที่ยังมี
ชีวิตอยู่มาจ�าหน่าย โดยผู้ซื้อจะคัดเลือกโคหรือกระบือสายพันธุ์ดีไปเป็น
พ ่อพันธุ ์หรือแม ่พัน ธุ ์  หรือเลือกซื้อโคหรือกระบือเ พ่ือน�าไปฆ ่า 
และจ�าหน่ายเป็นเนื้อสัตว์ ซึ่งค�านิยามค�าว่า “ตลาด” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า สถานที่ซ่ึง
ปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ 
ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง ่าย โดยมีเจตนารมณ์ในการควบคุมสุขลักษณะของตลาด 
ที่ เป ็นการจ�าหน่ายอาหารประเภทของสดและเสียง ่ายเป ็นส�าคัญ  
การจ�าหน่ายสัตว์ในตลาดตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข จะต้องเป็นสัตว์ที่สามารถช�าแหละและจ�าหน่ายเป็นเนื้อสัตว์
ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์ เช่น 
ปลา เป็นต้น ดังนั้น การจ�าหน่ายสัตว์ในที่นี้จึงไม่ใช่สัตว์ตามนัยความหมาย
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีก�าหนดนิยามค�าว่า “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่มิใช่สัตว์ป่า 
และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์อื่นตามที่
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ก�าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงผู้ใดมีความประสงค์จะตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์

และการฆ่าสัตว์ต้องขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเ ง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงก ่อน  

ตามมาตรา ๑๑ ดังนั้น ตลาดนัดโคกระบือจึงไม่เข้าข่ายเป็นตลาดตาม

ความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ร้ำนขำยอำหำรที่มีกำรแสดงดนตรี เป็นทั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร และ

เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภทจัดให้มีกำรแสดงดนตรี

  สถานประกอบกิจการที่มีการจ�าหน่ายอาหาร สุรา เครื่องดื่ม และมี

การแสดงดนตรี ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตสถานบริการแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว้ 

และผู้ประกอบกิจการยังคงประกอบกิจการในลักษณะเดิมอยู่โดยไม่ม ี

ใบอนุญาตสถานบริการ และเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตพ้ืนที ่

ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตพื้นที่ 

เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบ

กิจการจึงมายื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร และประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการ

แสดงดนตรี จะมีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร

ควำมเห็น 

  การพิจารณาอนุญาตสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องพิจารณาตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข ส่วนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถาน

บริการก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เนื่องจากกฎหมาย
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แต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ในการควบคุมและคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดย

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมุ่งหมายคุ้มครองสุขลักษณะของสถาน

ประกอบกิจการและผู้ประกอบกิจการ ส่วนกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

มุ่งหมายในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม 

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ 

บัญญัติให้ผู้จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรา ๓๓ ก็บัญญัติให้ผู้

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่น

ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ให้เป็นกิจการที ่

ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า ต้องได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ�าหน่าย

อาหารและมีการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่วมด้วย ต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งสองประเภท 

 แต่ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล ก. เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ไม่พบว่าได้ก�าหนด

ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ในเทศบัญญัติฯ อย่างชัดเจน 

เพียงแต่ก�าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้ายเทศ

บัญญัติฯ เท่านั้น จึงเห็นว่า เทศบาล ก. ไม่สามารถใช้กลไกการอนุญาตใน

การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจาก

มาตรา ๓๒ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถ่ินก�าหนดประเภทของกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการท่ี

ต้องการควบคุมไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่ต้องขออนุญาต
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ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรี 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้การประกอบกิจการดังกล่าวจะไม่ถูกควบคุม 

โดยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ผู้ประกอบกิจการก็ต้องยื่นค�าขอ

หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร 

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และหากเกิดปัญหาเหตุร�าคาญจากการประกอบ

กิจการดังกล่าวข้ึน ผู้ประกอบกิจการจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนเทศบัญญัติ

ตามข้อ ๓๕ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต�าบล ก. เรื่อง สถานที่จ�าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงจะต้องระวางโทษตาม

มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ร้ำนกำแฟภำยในสถำนศึกษำซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมนโยบำย

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 

เป็นสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 การจัดตั้งร้านกาแฟภายในสถานศึกษา ตามนโยบายของส�านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�านัก

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังสร ้างรายได ้และฝ ึก

ประสบการณ์ในการท�างานให้กับนักศึกษา มีพื้นที่ของสถานประกอบ

กิจการประมาณ ๑๖ ตารางเมตร และมีบริเวณไว้ส�าหรับให้ผู้บริโภค  

ซึ่งจะมีนักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้จ�าหน่ายทุกวัน โดยรายได้จากการ

จ�าหน่ายส่วนหนึ่งน�าเข้าวิทยาลัยเพื่อบ�ารุงการเรียนการสอน กรณีดังกล่าว

ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ 
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ควำมเห็น

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ นิยามค�าว่า 

สถานที่จ�าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จ 

และจ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่าย

โดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่น

ก็ตาม โดยมีเจตนารมณ์ในการควบคุมสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร เช่น 

โครงสร้าง ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การปรุงประกอบ และระบบ

ก�าจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคได้ เมื่อร้าน

กาแฟดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งขึ้นในสถานที่ที่ไม่ใช่ 

ที่หรือทางสาธารณะ มีการปรุงประกอบอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้

ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที รวมทั้งมีพ้ืนที่ไว้ส�าหรับให้ผู้บริโภคด้วย จึงเข้าข่าย

เป็นสถานที่จ�าหน่ายอาหารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ว่าสถานที่จ�าหน่ายอาหารดังกล่าวจะก่อตั้ง

ขึ้นตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ตาม แต่มิได ้

มีกฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นให้หน่วยงานราชการที่ด�าเนินกิจการสถานท่ี

จ�าหน่ายอาหารไม่ต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้แต่อย่างใด จึงเห็นว่าวิทยาลัยดังกล่าว มีหน้าที่

ต ้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งตาม 

มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
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รถเข็นขำยของช�ำจอดอยู่กับที่ใต้อำคำรคอนโดมิเนียม

เข้ำข่ำยเป็นสถำนที่สะสมอำหำร 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข

 การประกอบการจ�าหน่ายของช�า ประเภทอาหารแห้ง และอาหาร

พร้อมบริโภค อาทิ ขนม เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป น�้ามันพืช ซีอิ้ว และ

ซอสปรุงรส โดยบรรทุกสินค้าไว้ในรถเข็นจอดอยู่กับท่ีบริเวณลานจอดรถ

ใต้อาคารคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง และจ�าหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ  

เช่น น�้าอัดลม ซึ่งจะแช่ไว้ในตู ้เย็นภายในห้องพัก และจะน�าออกมา

จ�าหน่ายบริเวณรถเข็นเมื่อลูกค้าต้องการ โดยนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม

ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการด�าเนินการดังกล่าวได้ เข้าข่ายการประกอบ

กิจการสถานท่ีสะสมอาหารหรือจ�าหน่ายอาหารตามมาตรา ๓๘ แห่ง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

ควำมเห็น

 การด�าเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบกิจการ 

“สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” เนื่องจากการด�าเนินการดังกล่าวไม่มีการ

ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู ้ซื้อสามารถ

บริโภคได้ทันที ส่วนกรณี “สถานท่ีสะสมอาหาร” จะต้องพิจารณาว่า  

การด�าเนินการดังกล่าวมีการจ�าหน่ายอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือ

ของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน�าไปท�าประกอบหรือ

ปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลังหรือไม่ หากพบว่ามีการจ�าหน่ายสินค้าที่ผู้ซ้ือ

ต้องน�าไปท�าประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง การด�าเนินการ 

ในลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่าย “สถานที่สะสมอาหาร” แต่หากเจ้าพนักงาน
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ท้องถิ่นพบว่า การจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ผู้ซื้อต้องน�าไปท�า

ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง การด�าเนินในลักษณะดังกล่าวจะ

ไม่เข้าข่าย “สถานที่สะสมอาหาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ดังนั้น การประกอบกิจการดังกล่าวจึงเข้าข่าย “สถานท่ีสะสมอาหาร” 

เน่ืองจากมีการจ�าหน่ายอาหารซึ่งผู้ซื้อต้องน�าไปท�าประกอบหรือปรุงเพื่อ

บริโภคในภายหลัง อาทิ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป น�้ามันพืช ซีอิ้ว และซอสปรุงรส 

ซ่ึงผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามบทบัญญัติ

มาตรา ๓๘ ส่วนการพิจารณาอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาถึง

ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ประกอบการว่ามีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรหรือไม่ 

หากมีขนาดพื้นที่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ หากมีขนาดไม่เกินสองร้อยตาราง

เมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตาม

มาตรา ๔๘ แต่ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นควรตรวจ

สอบให้ชัดเจนด้วยว่าการด�าเนินการของผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้

ด�าเนินการภายในสถานที่จากเจ้าของสถานที่อย่างถูกต้อง เนื่องจากการ

ด�าเนินการของผู้ประกอบการเป็นการด�าเนินการในสถานที่เอกชนมิใช ่

ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการ

จากเจ้าของสถานที่ด้วย
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กำรวัดขนำดพื้นที่สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

สำธำรณสุขต้องวัดพื้นที่ทั้งหมดที่น�ำมำยื่นค�ำขอประกอบกิจกำร 

ตำมเอกสำรประกอบค�ำขอ

 แนวทางการวัดขนาดพื้นที่ของสถานที่จ�าหน่ายอาหารเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาอนุญาตและคิดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีแนวทางในการพิจารณาการวัดขนาดของ

พื้นที่อย่างไร

ควำมเห็น

  ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดว่าผู้ใดจะจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารในอาคารซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการ

ขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหาก

สถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกับมาตรา ๔๐(๑)  

ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดประเภทของสถานที่จ�าหน่าย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ตามประเภทของอาหาร หรือตาม

ลักษณะของสถานที่ประกอบหรือตามวิธีการจ�าหน่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ในการควบคุม ก�ากับ ดูแลให้เกิดสุขลักษณะท่ีดีของแต่ละประเภท เช่น 

กรณีสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจานเดียว (ร้านข้าวขาหมู 

ข้าวหมูแดง ข้าวราดแกง เป็นต้น) ร ้านอาหารประเภทภัตตาคาร  

สวนอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ส่วนสถานที่สะสมอาหารอาจแบ่งเป็น 
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มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านของช�า เป็นต้น และมาตรา ๔๐(๒)  

ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง 

ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ�าหน่ายอาหาร 

ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช้ท�าประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้

สะสมอาหาร ซึ่งการพิจารณาว่าการประกอบกิจการในลักษณะใด 

ที่เข้าข่าย “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อพิจารณาตามความหมายของค�าว่า สถานที่จ�าหน่าย

อาหาร ตามมาตรา ๔ แล้ว เห็นว่าหากราชการส่วนท้องถิ่นพบว่า  

บริเวณอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ มีการ

ด�าเนินการเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให ้

ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณ

ส�าหรับการบริโภค ไว้ ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม การด�าเนินการ

ดังกล่าวถือว่าเป็น “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร” ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งผู ้ประกอบกิจการต้องมายื่นขอรับ 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามที่ 

ได้กล่าวไว้แล้วนั้น 

  ส�าหรับแนวทางการพิจารณาการวัดขนาดพ้ืนที่ของสถานที่

จ�าหน่ายอาหารว่ามีขนาดเกินหรือไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร นั้น การวัด

ขนาดของพ้ืนที่ของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องวัดตามขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้

จ�าหน่ายอาหาร พื้นที่ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร พ้ืนที่ที่ใช้ท�าประกอบ 

หรือปรุงอาหาร พื้นที่ที่ใช้สะสมอาหาร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะนับเป็นพื้นที ่

ที่น�ามายื่นขอประกอบกิจการทั้งหมดตามเอกสารประกอบค�าขอ ทั้งนี้ 

นอกจากการพิจารณาขนาดของพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการคิดค่าธรรมเนียม

ในการออกใบอนุญาตแล้ว สิ่งส�าคัญท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจะด�าเนินการ 
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คือ การควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะโดยการออก 

ข้อบัญญัติท้องถ่ินเกี่ยวกับการควบคุมสุขลักษณะในการประกอบการ 

ตามมาตรา ๔๐ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากการประกอบ

กิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเป็นกิจการท่ีมี

ความเสี่ยงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของ

ประชาชนผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
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หมวด ๑๒
ใบอนุญำต

ผู้ประกอบกิจกำรขำดต่ออำยุใบอนุญำตติดต่อกันเป็นเวลำหลำยปี  

เป็นควำมผิดต่อเนื่องที่มีเจตนำเดียว ถือเป็นกำรกระท�ำผิดกรรมเดียว

 ๑. กรณีการขาดต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพต่อเนื่องหลายปีเป็นการกระท�าผิดกรรมเดียวหรือต่างกรรม 

ต่างวาระ 

 ๒. การพิจารณาอัตราค่าปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

กรณีที่ผู ้ประกอบกิจการไม่ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมาย

ก�าหนดเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีและยังคงประกอบกิจการอยู ่อย่าง 

ต่อเนื่องทุกวันโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรพิจารณาอัตราค่าปรับอย่างไร

 ๓. การยื่นค�าขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตสามารถมอบให ้

ผู้อื่นกระท�าการแทนได้หรือไม่

ควำมเห็น

 ๑. การประกอบกิจการโดยขาดต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเป็น

เวลาหลายปี ถือเป็นลักษณะของการกระท�าความผิดต่อเนื่องที่มีเจตนา

เดียว จึงถือเป็นการกระท�ากรรมเดียวตามนัยความเห็นของส�านักงาน

อัยการสูงสุด (หนังสือส�านักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๕/๔๖๒๕ ลงวันที ่

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นค�าขออนุญาต

ประกอบกิจการใหม่ และราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาอนุญาตอย่าง

เป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ มิใช่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และ
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หากมีการประกอบกิจการในระหว่างท่ีไม่มีใบอนุญาต จะมีความผิดฐาน
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๑ 
 ๒ .  การก� าหนดค ่ าปรับของคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ  
เห็นควรก�าหนดค่าปรับให้มีความเหมาะสมกับการกระท�าความผิด ทั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการไม่กระท�าความผิดซ�้าอีก 
 ๓. การมอบให้บุคคลอ่ืนยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบ
อนุญาตต้องมีหนังสือมอบอ�านาจแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามหลัก
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมี
อ�านาจในการเรียกเอกสารหลักฐานอื่นตามสมควรเพิ่มเติมจากผู้ประกอบ
กิจการได้ แม้ว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นจะไม่ได้ก�าหนดไว้ก็ตาม 

หำกผู้ประกอบกิจกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว 
แม้จะมีผู้คัดค้ำน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก็ต้องออกใบอนุญำต

ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ถูกประชาชน
คัดค้านได้หรือไม่ อย่างไร

ควำมเห็น
 การประกอบกิจการท่ีถูกร้องเรียนหรือคัดค้านไม่ให้มีการประกอบ
กิจการในชุมชน ราชการส่วนท้องถ่ินต้องพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าได้

ก�าหนดเง่ือนไขให้ต้องจัดท�าประชาพิจารณ์หรือต้องมีการรับฟังความคิดเห็น

จากประชาชนก่อนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการด้วยหรือไม่
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 ๑) หากไม่ปรากฏว่าต้องจัดท�าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิด

เห็นก่อนและเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อ

บัญญัติของท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็สามารถพิจารณา

อนุญาตได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้การประกอบ

กิจการนั้นต้องจัดท�าประชาพิจารณ์หรือต้องรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนก่อนการประกอบกิจการ และหากเกิดการร้องเรียนจากการ

ประกอบกิจการดังกล่าวในภายหลัง เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ ในการออก

ค�าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้

 ๒) หากราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นก�าหนดให้

ต้องมีการจัดท�าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการอนุญาต

ประกอบกิจการ ราชการส่วนท้องถิ่นก็ต้องจัดท�าตามที่ข้อบัญญัติของท้อง

ถิ่นก�าหนดไว้ 

 แต่ทั้งนี้ มาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นกฎหมายแม่บทแห่งข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ได้ให้

อ�านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการสาธารณสุข ออกประกาศก�าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 

หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู ้ขออนุญาตจะต้องด�าเนินการก่อน 

การพิจารณาอนุญาต ดังนั้น หากในอนาคตรัฐมนตรีฯ ได้ออกประกาศ 

ดังกล่าวแล้ว ราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ประกาศดังกล่าวด้วย 
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กำรยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข  

นอกจำกเอกสำรที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว  

อำจต้องมีเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองหรือ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรด้วย

 กรณีที่ข ้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการต้องยื่น

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง  

แต่เน่ืองจากสถานประกอบกิจการดังกล่าวประกอบกิจการมาเป็นเวลา

ยาวนาน ท�าให้เอกสารสูญหาย หรือบางรายไม่เคยได้รับใบอนุญาต 

มาตั้งแต่ต้น องค์การบริหารส่วนต�าบลจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบกิจการโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใบอนุญาต

ก่อสร้างได้หรือไม่ 

ควำมเห็น

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๔ และ

มาตรา ๕๕ วรรคสาม ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินในการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้  

ซึ่งการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการต้องน�า

มายื่นประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จึงเป็นอ�านาจของราชการส่วนถ่ินท่ีต้องก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

และผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส�าหรับในกรณ ี

ที่ผู้ประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคารนั้น 

ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคสอง ได้ก�าหนดไว้ว่า สถานประกอบกิจการใด 
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ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารมีผลใช้บังคับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น  

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

นอกจากเอกสารที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติของท้องถ่ินแล้วหากสถาน

ประกอบกิจการใดท่ีตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับผู้ประกอบกิจการจะต้องมีเอกสาร

หลักฐานการด�าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก�าหนดไว้ด้วย 

 ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแจ้งว่าใบอนุญาตก่อสร้างสูญหายหรือ

ไม่ได้รับใบอนุญาตมาตั้งแต่ต้น ในเบื้องต้นราชการส่วนถ้องถิ่นควรตรวจ

สอบว่าพื้นที่ที่อยู ่ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นตั้งอยู ่ในเขต 

ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผล

ใช้บังคับหรือไม่ หากตั้งอยู ่ในเขตท่ีกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับต้องแจ้งผู้ประกอบกิจการ

ให้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร และน�าเอกสารหลักฐานการด�าเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้

เป ็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าการ

สาธารณสุข เนื่องจากการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข 

ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเฉพาะที่

ควบคุมเรื่องนั้น ๆ ตามล�าดับในการน�ามาบังคับใช้ด้วย โดยเฉพาะ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

ซ่ึงผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารและปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามที่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ด้วย
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รำชกำรส่วนท้องถิ่นไม่มีอ�ำนำจในกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต  

แต่สำมำรถที่จะก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมกับประเภท

และขนำดของกิจกำรได้

 หารือเก่ียวกับการประกอบกิจการที่เป็นของผู้ประกอบการสินค้า

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและโรงสีข้าว

ชมุชน ประเภทผลิตและจ�าหน่ายปลาส้ม และผลิตและจ�าหน่ายเครื่องจักรสาน 

โดยเป็นการด�าเนินกิจการร่วมกันของคนในชุมชนในลักษณะเป็นกลุ่ม

สหกรณ์

 ๑. เทศบาล ก. จะก�าหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น ไว้ในเทศบัญญัติแต่ยังคงอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของเทศบัญญัติได้หรือไม่

 ๒. เทศบาล ก. จะด�าเนินการตามมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยประกาศให้กิจการดังกล่าวข้าง

ต้น เป็นกิจการที่ยกเว้นการควบคุมภายในเขตเทศบาล ก. ได้หรือไม่

ควำมเห็น

 ๑. ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ก�าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามมาตรา ๓๓ โดยไม่เกินอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนด

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้

บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น ราชการ
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ส่วนท้องถ่ินจึงมีอ�านาจเฉพาะการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา

ท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น ไม่มีอ�านาจในการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตไว้ในเทศบัญญัติ เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นอ�านาจ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๕ ทั้งนี้ หากราชการ

ส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของประชาชน สามารถที่จะก�าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของกิจการ ตามที่

เห็นสมควรได้

 ๒. หากราชการส่วนท้องถ่ินพิจารณาแล้วว่าการประกอบกิจการ 

ดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจการที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการควบคุมภายในพื้นที่ 

ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถท่ีจะไม่ก�าหนดกิจการประเภทดังกล่าวใน 

ขอ้บัญญัติของท้องถิ่นก็ได้ ตามความในมาตรา ๓๒(๑) แห่งพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่สามารถที่จะประกาศก�าหนดให้กิจการ

ประเภทดังกล่าวเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นการควบคุมไว้ในข้อบัญญัติ

ของท้องถิ่น เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อ�านาจไว้ ท้ังนี้ หากกิจการใดที่ไม่ได้

ประกาศเป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ราชการส่วนท้องถ่ินสามารถเข้าไปควบคุม

เหตุร�าคาญดังกล่าว โดยออกค�าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ถูกต้องตามสุขลักษณะได้
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หำกวันที่ออกใบอนุญำตหรือวันสิ้นสุดใบอนุญำตตรงกับวันหยุดท�ำกำร

ก็สำมำรถระบุวันที่ออกใบอนุญำตหรือวันสิ้นสุดใบอนุญำต

ซึ่งตรงกับวันหยุดรำชกำรได้

 ราชการส่วนท้องถิ่น ขอหารือเกี่ยวกับใบอนุญาต ดังนี้

 ๑. เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต การลงบันทึกในใบอนุญาต เช่น 

ใบอนุญาต ข้อ (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่........เดือน........พ.ศ. ………… 

  (๖) ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุวันที่..............เดือน..........พ.ศ. ..............

 ถ้าหากผู้ประกอบกิจการมายื่นค�าร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ต่อไปนี้ 

จะท�าการบันทึกใน (๕) และ (๖) อย่างไร

  กรณีที่ ๑ มายื่นค�าร้องก่อนวันสิ้นอายุ ๑ เดือน

  กรณีที่ ๒ มายื่นค�าร้องก่อนวันสิ้นอายุ ๑ วัน

  กรณีที่ ๓ มายื่นค�าร้องในวันสิ้นอายุ

   กรณีที่ ๔ มายื่นค�าร้องหลังวันสิ้นอายุ

และสมมุติว่าท้ัง ๔ กรณี ผู ้ประกอบกิจการมายื่นค�าร้องพร้อมช�าระ 

ค่าธรรมเนียม จะสามารถรับได้ทั้ง ๔ กรณีหรือไม่ (โดยที่ข้อบัญญัติของ 

ท้องถิ่นก�าหนดให้ช�าระในวันที่มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต)

 ๒. การเสียค่าปรับร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ  

ในกรณีที่ ๑-๓ จะนับตั้งแต่วันที่มายื่นค�าร้อง หรือวันสิ้นสุดของใบอนุญาต

 ๓. กรณีผู้ประกอบกิจการมาช�าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

จะลงวันท่ี เลขที่ในใบเสร็จรับเงินวันไหน และต้องตรงกับวันท่ีในข้อ (๕) 

ของใบอนุญาตหรือไม่

 ๔. หากวันที่ในข้อ (๔) และ (๖) ของใบอนุญาตครบ ๓๖๕ วัน หรือ 

๑ ปี ตรงกับวันหยุดราชการจะสามารถลงได้หรือไม่
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 ๕. หากมายื่นค�าร้องต่ออายุก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตเดิม คือ กรณี

ที่ ๑ - ๓ การลงวันที่ในข้อ (๕) ตรงกับใบเสร็จรับเงิน จะถือว่าเป็นการเซ็น

ช่ือล่วงหน้าหรือไม่ และสามารถเซ็นชื่อใบอนุญาตข้อ (๕) โดยระบุวันที่

ออกใบอนุญาตก่อนล่วงหน้าวันลงนามจริงได้หรือไม่ 

ควำมเห็น

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๕  

มีหลักว่า ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตให้เท่านั้น การต่ออายุใบอนุญาต 

ต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม และให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุ 

ใบอนุญาต

 ๑. กรณีที่ข้อบัญญัติต�าบล ก. บัญญัติว่า “ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการค้าประเภทใด ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการค้าเช่นนั้นต่อไป จะต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ 

ที่ก�าหนดท้ายข้อบังคับนี้ ภายในก�าหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต” 

และข้อ ๑๓ “ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ จะต้องช�าระค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้าย 

ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต

แล้วแต่กรณี” ดังนั้น จากข้อบัญญัติ ดังกล่าว กรณีที่ ๑ - ๓ จึงยังอยู ่

ในระยะสามสิบวันตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติฯ ผู ้ประกอบกิจการ 
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จึงสามารถมายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยจะช�าระค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตในวันที่มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือในวันท่ีมารับใบอนุญาต

ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่เทศบาลต�าบล ก. ก�าหนดในข้อบัญญัติฯ ข้อ ๑๓ ส่วนกรณี

ที่ ๔ เป็นการยื่นค�าขอต่ออายุหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ประกอบกิจการ

ต้องยื่นค�าขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง

พิจารณาอนุญาตอย่างเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ มิใช่การพิจารณาต่อ

อายุใบอนุญาต และหากมีการประกอบกิจการในระหว่างที่ไม่มีใบอนุญาต 

จะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๒. ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ ๑๓ ข้างต้น ได้ก�าหนดให้ผู ้ ท่ีได้รับ 

ใบอนุญาตและผู้ท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมาช�าระค่าธรรมเนียมในวัน

ที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

โดยหากไม่ช�าระค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนด จะต้องช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก

ร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการ

ด�าเนินกิจกรรมก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดใน 

ข้อบัญญัติฯ จึงเห็นว่ากรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบัญญัติฯ  

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องช�าระค่าธรรมเนียมในวันท่ีมายื่นค�าขอต่ออาย ุ

ใบอนุญาต หากไม่ช�าระค่าธรรมเนียมในวันดังกล่าว จะถือว่าผู้ประกอบ

กิจการค้างช�าระค่าธรรมเนียม และจะต้องช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ

ยี่สิบของจ�านวนอัตราค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ 

 ๓. ตอบประเด็นที่ ๓ - ๕ ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ ๑๒ ที่กล่าวแล้วข้างต้น 

ประกอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๖๔ วรรคสาม ก�าหนดให้บุคคลใดท่ีต้องท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด
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ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดหรือโดยค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวัน

สุดท้ายเป็นวันหยุดท�าการงานส�าหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณี

ของบุคคลผู้รับค�าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท�างานที่ถัดจากวัน

หยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค�าสั่งจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

และประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�าหนดเวลาท�างานและวันหยุด

ราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้อ ๒ ก�าหนดว่า วันหยุดราชการประจ�า

สัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้ง ๒ วัน รวมทั้ง

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีฉบับอื่น ๆ  ที่ว่าด้วยเรื่องก�าหนดเวลาท�างาน

และวันหยุดราชการ ท�าให้เห็นได้ว่า กฎหมายได้ก�าหนดภาระหน้าที่ให้กับ

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก�าหนดหรือโดยค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ท่ีกระท�าการตามอ�านาจหน้าที่ ดังนั้น 

การที่เทศบาลต�าบล ก. ได้ก�าหนดระยะเวลาในการยื่นค�าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตไว้แล้วในข้อบัญญัติฯ ผู้ประกอบกิจการจึงมีหน้าท่ีต้องมายื่นค�าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตภายในก�าหนดระยะดังกล่าว แต่หากวันสุดท้ายของ

ระยะเวลาที่ก�าหนดน้ันตรงกับวันหยุดท�าการตามประกาศเป็นทางการ

หรือตามประเพณี ให้ผู ้ประกอบกิจการมายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ในวันเริ่มท�าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท�าการนั้น และเมื่อผู้ประกอบกิจการ

ได้ช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช�าระเงิน

ทุกครั้ง โดยลงวัน เดือน ปีที่ได้รับเงินตามจริง ซึ่งวันที่ออกใบอนุญาตและ

วันที่ออกใบเสร็จรับเงินอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือต่างวันก็ได้ 

 ส�าหรับกรณีการลงวันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ใบอนุญาตส้ินสุด

ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการน้ัน ส�านักกฎหมายปกครอง ส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นว่า การลงวันที่ออกใบอนุญาตต้องเป็น 

วันที่ต่อเนื่องกันจากใบอนุญาตฉบับเดิม เพื่อคุ ้มครองประโยชน์ของ 
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ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๕ ที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาวัน

ส้ินสุดของค�าส่ังทางปกครองและให้มีผลย้อนหลังได้ หากการสิ้นสุดตาม

ระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับค�าสั่ง ดังนั้น หากวันที่

ออกใบอนุญาตหรือวันสิ้นสุดใบอนุญาตตรงกับวันหยุดท�าการตาม

ประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ก็สามารถลงวันที่ออกใบอนุญาต

หรือวันสิ้นสุดใบอนุญาตซึ่งตรงกับวันหยุดราชการได้ เพื่อให้ใบอนุญาต 

มีความต่อเนื่องและเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ และ

ส�าหรับการลงนามในใบอนุญาตนั้น สามารถลงนามได้ในวันท่ีเร่ิมท�าการ

ตามปกติโดยไม่ถือเป็นการลงนามย้อนหลัง หรือหากในวันดังกล่าวนายก

เทศมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็สามารถมอบอ�านาจเป็นหนังสือให้

รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ โดยอาศัยอ�านาจตามพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ วีสติ วรรคสาม 

กำรจะขยำยกิจกำรซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม

ที่ได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้  

จะต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อน

 กรณีผู ้ประกอบกิจการห้องเช่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารโดย 

เพิ่มจ�านวนห้องเช่าจากจ�านวน ๗๙ ห้อง เป็น ๒๙๒ ห้อง ซึ่งต้องจัดท�า

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ผู ้ประกอบกิจการ 

ยังไม่ด�าเนินการดังกล่าว จึงมีประเด็นหารือว่าต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ตามใบอนุญาตเดิมหรือจัดเก็บตามจ�านวนห้องที่เพิ่มขึ้น 
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ควำมเห็น

 ๑. การประกอบกิจการห้องเช่า ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๙ (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคาร

ชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน  

ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนเริ่มด�าเนิน

กิจการ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ซึ่งบัญญั ติให้การประกอบกิจการ

ที่อยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย แม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเช่าจ�านวน ๗๙ ห้อง แต่ถ้าหากผู้ประกอบ

กิจการมีการขยายกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก ้ไขเ พ่ิมเติม

กระบวนการหรือวิธีการประกอบกิจการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ 

ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เพ่ือพิจารณาอนุญาตก่อน และในกรณีนี้ผู ้ประกอบกิจการต้องจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และน�าเอกสารมาแสดง

ต ่อเจ ้าพนักงานท ้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต ่อไป  

หากผู้ประกอบกิจการนิ่งเฉยไม่ด�าเนินการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

ด�าเนินคดีฐานประกอบกิจการโดยไม่ได ้รับอนุญาตและออกค�าสั่ง 

ตาม มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๒. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามบัญชีอัตราค่า
ธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ นั้น เห็นว่า หากผู้ประกอบกิจการได้ด�าเนิน
การให ้ เป ็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงก�าหนดควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบัญญัติของท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแลว้ 
ประกอบกับเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาตแล้ว จึงจะ
สามารถจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ทั้งนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นยังมีอ�านาจออก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเทศบาล ก. ได้ก�าหนด
อัตราค ่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว ้ในบัญชีอัตราค ่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติ ก. เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
ก�าหนดให้การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทท่ี ๙.๕ 
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในท�านองเดียวกัน มีแบ่งการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น  
๗ อัตรา ซึ่งเดิมผู้ประกอบกิจการได้มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการห้อง
เช่าจ�านวน ๗๙ ห้อง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ ข้อ ๙.๕ จ. กล่าวคือ 
จ�านวนห้องเกิน ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง มาโดยตลอด แต่ต่อมา 
ผู้ประกอบกิจการมายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต และปรากฏว่าได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารโดยเพิ่มจ�านวนห้องเช่าเป็น ๒๙๒ ห้อง ดังนั้น  
จึงเห็นว่าการที่ผู ้ประกอบกิจการปรับปรุงโครงสร้างอาคารใหม่โดย 
เพิ่มจ�านวนห้องเช่าเป็นจ�านวน ๒๙๒ ห้อง จึงเข้าข่ายต้องเรียกเก็บอัตรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ 
ข้อ ๙.๕ ช. กล่าวคือ จ�านวนห้องเกิน ๒๐๐ ห้อง ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดใน
เทศบัญญัติเทศบาล ก.
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หมวด ๑๓
ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ

รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนำจที่จะก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมได้

ตำมที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง

 

 ราชการส่วนท้องถ่ินขอหารือแนวทางการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้

  ๑. ระบุค�าว่า “...อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินตามท่ีกฎกระทรวง

ก�าหนด” ไว้ในท้ายเทศบัญญัติได้หรือไม่ 

  ๒. เทศบาล ข. จะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัติ 

ดังกล่าว ต�่ากว่าที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ ได้หรือไม่ 

  ๓. ในการตราเทศบัญญัตินี้ หากเทศบาลจะก�าหนดข้อความท่ีว่า 

“กรณีนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย ซึ่งอาจขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท�า

โครงการ แผนงาน วิธีการเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

การด�าเนินการ” ไว้ในเทศบัญญัติได้หรือไม่ 

ควำมเห็น

 ๑. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๔) 

ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นก�าหนดอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในพื้นท่ีของตนได้ไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๖๓  

ได้ให้อ�านาจราชการส่วนท้องถ่ินออกข้อบัญญัติของท้องถ่ินก�าหนดอัตรา
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ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและไม่เกินอัตราที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง ประกอบกับกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออก 

ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒ ก็ได้ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น 

มีอ�านาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกิน

อัตราที่กฎกระทรวงก�าหนด ดังนั้น จึงเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น

ที่จะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยสามารถ 

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินเห็นควรว่าเหมาะสม

แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ

โดยไม่สามารถก�าหนดให้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ทั้งนี้  

ควรได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ก่อนเสนอร่างเทศบัญญัติ

ต่อสภาเทศบาล (ตามมติของคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘๐-๓/๒๕๕๗) 

 ๒. ตามกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการก�าหนดอัตราธรรมเนียมได้ไม่เกินกว่าอัตราท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 

ดังนั้น ย่อมสามารถก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ  

ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในอัตราต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ได้ 

 ๓. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) 

ก�าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ�านาจก�าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ดังนั้น เมื่อมีกฎหมายบัญญัติ

อ�านาจหน้าที่ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว จึงเห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สามารถ

ก�าหนดนโยบายที่ขัดแย้งหรือแย้งกับกฎหมายได้แม้จะได้รับความเห็น

ชอบจากสภาเทศบาลแล้วก็ตาม  
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กิจกำรที่ขำดต่ออำยุใบอนุญำตต้องด�ำเนินกำรยื่นขอรับใบอนุญำตใหม่ 

โดยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตย้อนหลังได้

  การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตย้อนหลัง กรณี สถานประกอบ

กิจการที่ขาดการต่ออายุใบอนุญาตหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ พิจารณา

เปรียบเทียบปรับสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

มีอ�านาจให้สถานประกอบกิจการดังกล่าว จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ย้อนหลังนับจากวันที่เริ่มประกอบกิจการจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตได้

หรือไม่ 

ควำมเห็น

  ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และการต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับ

ช�าระค่าธรรมเนียม และให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ

ของท้องถิ่นก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบกิจการต้องมายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต 

สิ้นอายุ หากผู้ประกอบกิจการมายื่นค�าขอต่ออายุหลังใบอนุญาตส้ินอายุ 

ผู ้ประกอบกิจการต้องยื่นค�าขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ โดย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาอนุญาตอย่างเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม ่

มิใช่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และหากมีการประกอบกิจการ

ระหว่างที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ 
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ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๑ ดังนั้น ในกรณีที่ 

ผู้ประกอบกิจการขาดต่ออายุใบอนุญาตเป็นระยะเวลาหลายปีผู้ประกอบ

กิจการจะมีความผิดตามมาตรา ๓๓ และเมื่อผู้ประกอบกิจการมายื่นขอรับ

ใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาอนุญาตอย่างเป็นผู้ประกอบ

กิจการรายใหม่ ส่วนระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการด�าเนินกิจการโดยไม่ได้

รับใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ ในการด�าเนินคดีกับผู้ประกอบ

กิจการตามระยะเวลาท่ีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซ่ึงมีโทษ

ตามมาตรา ๗๑ 

  กรณีที่ผู ้ประกอบกิจการไม่ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่

กฎหมายก�าหนดเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีและยังคงประกอบกิจการ 

อยู่อย่างต่อเน่ืองทุกวันโดยไม่ได้รับอนุญาต ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ว่า การกระท�าดังกล่าวเป็นลักษณะของ

การกระท�าความผิดต่อเนื่องที่มีเจตนาเดียวถือเป็นการกระท�ากรรมเดียว 

  ส�าหรับอ�านาจในการสั่งให้สถานประกอบการที่ประกอบ

กิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตย้อนหลัง 

นับจากวันที่เริ่มประกอบกิจการจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต คณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดีไม่มีอ�านาจดังกล่าว เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในมาตราใด

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อ�านาจในเร่ือง 

ดังกล่าวไว้ จึงไม่สามารถกระท�าได้ ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย 

มีประสิทธิภาพราชการส่วนท้องถิ่นควรมีการตรวจตรา แนะน�า และ 

แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ หากผู ้ประกอบกิจการไม่ด�าเนินการราชการส่วนท้องถิ่น 

ควรด�าเนินคดีตามกฎหมายไม่ควรปล่อยให้มีการขาดต่ออายุใบอนุญาต

เป็นเวลาหลายปี
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รำชกำรส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่สำมำรถลดหย่อน

ค่ำปรับกรณีค้ำงช�ำระค่ำธรรมเนียมได้

 ๑. ราชการส่วนท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยอาศัยความ
ตามมาตรา ๖๓ เพื่องดเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัย ได้หรือไม่ อย่างไร
 ๒. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับเพิ่มตามความในมาตรา ๖๕ 
จะสามารถด�าเนินการ โดยอาศัยความตามบทบัญญัติใดตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการด�าเนินการเนื่องจากการ 
ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมหรือช�าระค่าธรรมเนียมล่าช้า เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะ
อุทกภัยซึ่งมิใช่ความผิด ของผู้ประกอบการ

ควำมเห็น
 ๑. ราชการส่วนท้องถ่ินไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัย
ความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๓ เพื่องดเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขท่ี 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดก�าหนดให้
อ�านาจราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นยกเว้นการเก็บ 
ค่าธรรมเนียมได้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ 
ได้ก�าหนดไว้ว่าการก�าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็น
อ�านาจของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงในป ัจจุบัน 
กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง้ 
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ มิได้

ก�าหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมไว้แต่ประการใด
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  ๒. การยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าปรับเพิ่มตามความในมาตรา 

๖๕ นั้น ไม่สามารถกระท�าได้เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ�านาจแก่

ราชการส่วนท้องถ่ินในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับเพิ่มดังกล่าวได้ 

ได้เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับเพิ่มดังกล่าวได้
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หมวด ๑๕
กำรออกค�ำสั่งทำงปกครอง กำรเปรียบเทียบปรับและด�ำเนินคดี

ควำมผิดที่มีโทษเกินกว่ำอ�ำนำจเปรียบเทียบคดีของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

จะส่งฟ้องคดีทันทีไม่ได้ ต้องส่งให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบพิจำรณำ

และมีควำมเห็นให้ฟ้องคดีเสียก่อน

 กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน โดยเจ้าของโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นผู้ยอมรับด้วยตนเอง กรณีดังกล่าวควรด�าเนินการส่งคณะ

กรรมการเปรียบเทียบคดี หรือส่งฟ้องด�าเนินคดี และมีหลักในการด�าเนิน

การอย่างไร

ควำมเห็น

 ตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ก�าหนดว่าบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร

ได้รับโทษถึงจ�าคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

มีอ�านาจเปรียบเทียบ แสดงว่ากฎหมายการสาธารณสุขประสงค์ให ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้ที่จะมีความเห็นว่าควรหรือไม่ควรฟ้องคดี  

ดังนั้น จึงเห็นว่าต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 

เสียก่อน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีการมอบหมายให ้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ�านาจเปรียบ

เทียบได้ส�าหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มี
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โทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ กรณีนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย

สามารถมีความเห็นให้ส่งเรื่องต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องคดีได้เอง

ในระหว่ำงที่มีกำรด�ำเนินกำรเปรียบเทียบคดี 

หรือส่งฟ้องด�ำเนินคดี เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถด�ำเนินกำร

ออกใบอนุญำตให้ผู้ประกอบกิจกำรได้

ควำมเห็น

 กรณีมีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในขณะท่ีมีการส่ง

เรื่องเปรียบเทียบคดี หรือส่งฟ้องด�าเนินคดีนั้น เห็นว่า การพิจารณาออก

ใบอนุญาตเป็นอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องพิจารณาไปตามหลัก

เกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น หากขณะท่ียื่นค�าขอรับใบอนุญาต  

ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว เจ้าพนักงานถิ่นย่อมต้องออก 

ใบอนุญาตให้แก่ผู ้ประกอบกิจการ เนื่องจากการพิจารณาอนุญาตเป็น

คนละกรณีกับการด�าเนินคดีส�าหรับความผิดที่เกิดก่อนหน้านี้ 
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ผู้ที่ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยไม่ได้รับใบอนุญำต 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกค�ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรได้

โดยไม่ต้องมีกำรแจ้งเตือนก่อน

ควำมเห็น

  กรณีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และราชการส่วนท้องถ่ินได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมาย

ก�าหนดแล้ว ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดส�าเร็จแล้วฐานฝ่าฝืน

บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอ�านาจออกค�าสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการได้

ทันทีตามมาตรา ๔๕ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนก่อนก็ได้ และสามารถ

ด�าเนินคดีส�าหรับการกระท�าความผิดนั้นได้ 

กำรออกค�ำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขต้องมีกำรแจ้งข้อเท็จจริง

หรือเปิดโอกำสให้ผู้รับค�ำสั่งมีโอกำสโต้แย้งอย่ำงเพียงพอ 

และควรให้เวลำตำมสมควรด้วย

ควำมเห็น

 การออกค�าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการในทางปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ  

ดังนั้น จึงต้องน�าบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปฏิบัติคือต้องมีการแจ้งข้อเท็จจริงหรือเปิด

โอกาสให้ผู้รับค�าสั่งมีโอกาสโต้แย้งอย่างเพียงพอ รวมท้ังต้องให้ระยะเวลา
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ในการปรับปรุงแก้ไขตามสมควร ดังเช่นกรณีค�าสั่งตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงต้องก�าหนดระยะ

เวลาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามค�าสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เช่นนั้น

อาจถูกโต้แย้งว่าเป็นค�าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เว้นแต่เห็นว่ากรณีนั้น

จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพของประชาชนจึงมีอ�านาจสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการได้ทันที

กำรออกค�ำสั่งให้หยุดด�ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๔๕ 

อำจสั่งให้หยุดกิจกำรทั้งหมดหรือหยุดแต่บำงส่วนก็ได้

ควำมเห็น

 มาตรา ๔๕ ให้อ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค�าส่ังให้ผู้ประกอบ

กิจการหยุดด�าเนินกิจการได้ ๒ กรณี คือ ๑) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืน

ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีให้ปรับปรุงแก้ไข หรือ ๒) การประกอบ

กิจการน้ันจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้าย

แรงต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ให้หยุดด�าเนินกิจการนั้นไว้ทันที

เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก

อันตรายแล้ว โดยไม่ได้ระบุว่าต้องสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีจะพิจารณา

ประกอบกับข้อเท็จจริงว่าจ�าเป็นต้องให้หยุดด�าเนินกิจการทั้งหมดหรือ

เฉพาะบางส่วนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการน้ันได้ 

เว้นแต่กรณีที่การประกอบกิจการดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาต เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นสมควรสั่งให้หยุดด�าเนินกิจการนั้นทั้งหมด 
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โรงงำนมีอำคำรหลำยหลังในรั้วเดียวกัน มีเลขที่บ้ำนทุกหลัง 

ประกอบกิจกำรประเภทเดียว 

ถือว่ำเป็นกิจกำรประเภทเดียวเท่ำนั้น

 กรณีโรงงานอุตสาหกรรมมีอาคารหลายหลัง แต่ละหลังมีเลขที่บ้าน 

โดยอยู่ในรั้วเดียวกัน ประกอบกิจการผลิตประตูพลาสติก มีบางอาคารที่มี

เครื่องจักร มีบางอาคารเป็นที่เก็บของที่ผลิตและวัตถุดิบในการผลิต  

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขาดการต่ออายุมา  

๔ ปี หากส่งฟ้องด�าเนินคดีต้องฟ้อง ๑๕ คดี ตามเลขที่บ้าน หรือ ๑ คดี  

ตามประเภทกิจการเดียว คือ ผลิตประตูพลาสติกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ควำมเห็น

 ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดว่า ใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการ

ประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว ดังนั้น แม้สถานประกอบ

กิจการแห่งหนึ่งจะมีอาคารส�าหรับประกอบกิจการหลายหลัง และแต่ละ

หลังมีเลขที่บ้าน แต่อยู่ในรั้วเดียวกันก็ต้องถือว่าเป็นกิจการประเภทเดียว 

และกรณีที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตอันเป็นความผิดตามกฎหมายก็ต้อง

ด�าเนินคดีเป็นคดีเดียวเท่านั้น 
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โรงงำนมีกำรประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำประเภทเดียว แต่มีกำรสะสม

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อผลิตสินค้ำประเภทนั้น ซึ่งเข้ำข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพอีกประเภทหนึ่งด้วย 

ถือว่ำเป็นกำรประกอบกิจกำรประเภทเดียวเท่ำนั้น

 กรณีสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแห่งหนึ่งมีการ

ผลิตสินค้าเพียงประเภทเดียว แต่มีการสะสมวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อใช้ผลิต

สินค้าประเภทน้ัน ซึ่งการสะสมวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นเข้าข่ายเป็นกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตกี่ประเภท

ควำมเห็น

 การที่สถานประกอบกิจการแห่งหน่ึงมีการผลิตสินค้าเพียงประเภทเดียว 

แต่มีการสะสมวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อใช้ผลิตสินค้าประเภทนั้น ซ่ึงการ

สะสมวัตถุดิบเหล่านั้นเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย 

เช่น การประกอบกิจการหล่อโลหะโดยมีการเก็บสะสมถ่านโค้กเพ่ือเป็น

เช้ือเพลิงส�าหรับการประกอบกิจการดังกล่าวด้วย แต่มิได้มีการจ�าหน่าย

ถ่านโค้กแก่ผู้ใด กรณีนี้การเก็บถ่านโค้กเป็นเพียงกระบวนการที่ต่อเนื่อง

กับการหล่อโลหะ จึงถือว่าเป็นการประกอบกิจการเพียงประเภทเดียวคือ

กิจการหล่อโลหะเท่านั้น
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รำชกำรส่วนท้องถิ่นสำมำรถปรับตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมอนำมัยได้

 ราชการส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องยึดการใช้แบบฟอร์มตามแนวทาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (เล่มปกเขียว 
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๒) ของกรมอนามัย ในการปฏิบัติงาน หรือ
สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือเพิ่มข้อความในตัวอย่างหนังสือค�าสั่ง
หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ  ของกรมอนามัยในคู่มือต่าง ๆ  ได้หรือไม่

ควำมเห็น
  แบบฟอร์มตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เป็นเพียงแนวทางตัวอย่างเท่านั้น 
ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
พื้นที่ตนเองได้ แต่มีข้อควรระวังคือต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนที่ ๔ 
ว่าด้วยรูปแบบและผลของค�าสั่งทางปกครองด้วย
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ควำมผิดที่คณะกรรมกำรเปรียบเทียบไม่ได้มอบหมำย
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำย

จะต้องส่งให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบเป็นผู้พิจำรณำ
  
 ราชการส่วนท้องถิ่น สามารถส่งเรื่องเปรียบเทียบปรับกรณีสถาน
ประกอบกิจการที่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินไปยังท่ีว่าการอ�าเภอท่ีราชการส่วนท้องถ่ินนั้นต้ังอยู่ 

เพ่ือด�าเนินการเปรียบเทียบปรับกรณีดังกล่าว ก่อนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณาต่อไปได้หรือไม่

ควำมเห็น
  การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องด�าเนินการตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะ กล่าวคือ ความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ได้มอบหมาย 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายจะต้อง 
ส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้พิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ง
ไปยังที่ว่าการอ�าเภอที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่เพื่อด�าเนินการเปรียบ
เทียบปรับไม่ได้ ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีละเมิดข ้อบัญญัติของท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก�าหนดว่าไม่น�าข้อบังคับดังกล่าวมาบังคับใช้กับกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติของท้องถ่ินโดยอาศัยอ�านาจ
ของกฎหมายเฉพาะฉบับหนึ่งฉบับใดแล้วและต่อมามีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นน้ัน กรณีนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายเฉพาะนั้น 
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เรื่องอื่น ๆ 

ประกำศกรมอนำมัย เรื่อง ข้อปฏิบัติกำรควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลำ

ในหอผึ่งเย็นของอำคำรในประเทศไทย เป็นค�ำแนะน�ำทำงวิชำกำร 

แต่หำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นน�ำไปก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

จะเป็นกฎหมำย

 บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ด�าเนินการ

ผลิตกาแฟผงส�าเร็จรูป ออกจ�าหน่ายทั่วประเทศ ได้ออกระเบียบก�าหนดให้

กระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ต่อมาได้มีการติดตั้งหอผึ่งเย็นภายในอาคาร บริษัทดังกล่าวจะต้องด�าเนินการ

ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอ

ผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ในส่วนของการจัดให้มีผู้ควบคุมและ

บ�ารุงรักษาหอผึ่งเย็นหรือไม่ อย่างไร

ควำมเห็น

  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนล

ลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ก�าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นแนวทางในการแนะน�าทางวิชาการแก่ผู้ที่ใช้

หอผึ่งเย็นและการบ�ารุงรักษาหอผึ่งเย็น ตลอดจนผู้ออกแบบ และผู้ดูแล

รักษาอาคารได้ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 

โรคลิเจียนแนร์ 
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  อย่างไรก็ตาม หากราชการส่วนท้องถิ่นน�าข้อปฏิบัติตาม 

ประกาศฯไปก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกิจการใด หรือ

ก�าหนดเป็นเง่ือนไขโดยเฉพาะในใบอนุญาตกิจการใด ก็จะเป็นข้อปฏิบัติ

ตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับแก่ผู้ด�าเนินกิจการนั้นต้องถือปฏิบัติตาม 
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