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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการดำ�เนินการออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่น ตั้งแต่การกำ�หนดผู้รับผิดชอบ
การสำ�รวจและประเมินสภาพปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ การคัดเลือกปัญหาทีจ่ ะแก้ไข การตรวจสอบ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น การดำ�เนินการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น การรับฟังความคิดเห็นหรือการประชา
พิจารณ์ รวมทั้งการเสนอร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น การลงนามตราข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น การประกาศใช้บังคับและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกำ�หนดของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
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		 4.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 4.3 พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
			 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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		 4.5 คู่มือ (เล่ม 3) แนวทางการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
			 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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การยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น

5. แผนภูมิการทำ�งาน
ลำ�ดับ
1
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ผังกระบวนการ
การกำ�หนดผู้รับผิดชอบ

การสำ�รวจและประเมินสภาพ
ปัญหาอย่างรอบด้าน และมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

การตรวจสอบบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

5

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ผู้รับผิดชอบมีความรู้ คำ�สั่งมอบหมาย
พระราชบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

90 วัน

ความครอบคลุมใน
ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

ผลการประเมิน
สภาพปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับการ
มอบหมายจาก
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

30 วัน

-

ปัญหาที่
คัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับการ
มอบหมายจาก
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

30 วัน

กฎหมายต่างๆ
ที่ให้อำ�นาจในการ
ออกข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น

7 วัน

-

-

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับการ
มอบหมายจาก
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

7 วัน

องค์ประกอบ
ที่มีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือ
นักวิชาการร่วมด้วย

คำ�สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ยกร่างข้อ
กำ�หนดของ
ท้องถิ่น

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

การคัดเลือกปัญหาตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ2535
4

ตัวชี้วัด

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ผลการตรวจ
นิติกรของ
สอบบทบัญญัติ องค์กรปกครอง
ที่ให้อำ�นาจไว้
ส่วนท้องถิ่น

การเสนอให้ความเห็น ไม่เห็นชอบ
ชอบในการยกร่างข้อ
กำ�หนดของท้องถิ่น
ยุติเรื่อง
เห็นชอบ
6

การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น

7

การออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่น

ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

7

8

8

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

30 วัน

การดำ�เนินการยกร่าง
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็น /
การประชาพิจารณ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ต้องสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้
อำ�นาจไว้

ร่างข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น

คณะกรรมการ
ยกร่างข้อ
กำ�หนดของ
ท้องถิ่น

30 วัน

รับฟังทั้งผู้รับ
บริการและ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รายงานผลการ
รับฟังความ
คิดเห็น/การ
ประชาพิจารณ์

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30 วัน

ขั้นตอนและ
กระบวนการตามที่
กฎหมายกำ�หนด

(ร่าง)ข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

1
9
การพิจารณา
ร่างข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นตกไป

10

15 วัน
การพิจารณา
ลงนามตราข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ทบทวน/แก้ไข
1

11

12

การประกาศใช้ข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น

สาระของข้อกำ�หนด การลงนามของ หัวหน้าผู้บริหาร
ขององค์กร
ของท้องถิ่นต้อง
ผู้ว่าราชการ
ปกครองส่วน
จังหวัด/
ชอบด้วยกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
นายอำ�เภอ
ท้องถิ่นเสนอ
ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/
นายอำ�เภอ
แล้วแต่กรณี

15 วัน

วิธีการประกาศใช้
ตามกฎหมาย

30 วัน

-

ข้อกำ�หนดของ
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การอนุมัติ

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ร้อยละของ องค์กรปกครอง
ประชาชนที่รับ
ส่วนท้องถิ่น
ทราบข้อกำ�หนด
ของท้องถิ่น

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
		
6.1 การกำ�หนดผู้รับผิดชอบ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการสำ�รวจและประเมินสภาพปัญหาของท้องถิ่น
ในรูปคณะทำ�งาน/บุคคลผู้ได้รับมอบหมาย
		
6.2 การสำ�รวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการสำ�รวจและประเมินสภาพปัญหาหรือที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่าง
รอบด้านและมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยทำ�การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อรับทราบปัญหาที่เป็นจริงของ
ท้องถิ่นนั้น
		
6.3 การคัดเลือกปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 ผู้รับผิดชอบคัดเลือกปัญหา โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาที่ต้องการควบคุมตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ให้อำ�นาจในการออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่นไว้
		
6.4 การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
		 นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้อำ�นาจในการออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่นในเรื่องที่เป็นปัญหาได้หรือไม่ เพราะหากไม่มีบทบัญญัติ
ให้อำ�นาจไว้ ก็ย่อมออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่นเช่นนั้นไม่ได้ หรือถ้ามีบทบัญญัติเกี่ยวข้อง แต่มิได้บัญญัติให้
ครอบคลุมถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่นนั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพิจารณา
ตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสมอ ก่อนที่จะตราข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		
6.5 การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 ผู้รับผิดชอบเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เห็นชอบเป็นอันว่าการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นดังกล่าวเป็นอันยุติเรื่อง
		
6.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบให้มีการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นเพื่อดำ�เนินการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการควรจะต้องมีนกั วิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือบุคลากรทีม่ คี วามรูท้ างวิชาการเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
		
6.7 การดำ�เนินการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 คณะกรรมการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นดำ�เนินการยกร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น ซึ่งควรนำ�
ข้อมูลที่สำ�รวจได้จากขั้นตอน 6.2 มาประกอบการพิจารณาด้วย
		
6.8 การรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์
		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำ�เนินการโดย 1) สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความต้องการในการแก้ปัญหานั้นและความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นที่จะกำ�หนด
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 2) เปิดประชาพิจารณ์โดยการจัดประชุมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
และความต้องการเกี่ยวกับร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นที่ได้จัดทำ�ขึ้น
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6.9 การพิจารณาร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอำ�นาจในการเสนอร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่น เพื่อให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาข้อกำ�หนดของท้องถิ่น โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และ
วาระให้ความเห็นชอบ หากสภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบ ร่างข้อกำ�หนดของท้องถิ่นนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ถ้าเห็นชอบก็
ดำ�เนินการตามขั้นตอน 6.10 ต่อไป		
		 6.10 การพิจารณาลงนามตราข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
			 กรณีเทศบาล
			 เมื่อสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
			 • ในกรณีเทศบาลตำ�บล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำ�เภอเพื่อ
				 ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
			 • ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด
				 พิจารณา
		 ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
			 กรณีองค์การบริหารส่วนตำ�บล
		 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลไปยังนายอำ�เภอ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ถ้านายอำ�เภอไม่เห็นชอบด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลพิจารณาใหม่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลคืนมา ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บล มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอำ�เภอ
		
6.11 การประกาศใช้ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 เมื่อข้อกำ�หนดของท้องถิ่นได้มีการลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ เพื่อให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น โดยกฎหมายได้กำ�หนดวิธีการไว้เพื่อให้มีหลักประกัน
ว่าได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว เช่น การกำ�หนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือกำ�หนดให้ต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำ�นักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน หรือ สิบห้าวัน หรือ สามสิบวัน แล้วแต่กรณี

		 6.12 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้บังคับข้อกำ�หนดของท้องถิ่นแล้ว ต้องดำ�เนิน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของ
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่นรวมทั้งเหตุผลความจำ�เป็นในการบังคับใช้ข้อกำ�หนดของท้องถิ่นดังกล่าว

7. คำ�นิยาม
		
“ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดย
ราชการส่วนท้องถิ่น
		
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น
		
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
		 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำ�หรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 (2) นายกเทศมนตรีสำ�หรับในเขตเทศบาล
		 (3) นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลสำ�หรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บล
		 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำ�หรับในเขตกรุงเทพมหานคร
		 (5) นายกเมืองพัทยาสำ�หรับในเขตเมืองพัทยา
		 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นสำ�หรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
		
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำ�เนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำ�เนินการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำ�ขอการออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร
จนถึงการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
		
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
		 4.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 4.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปกครอง พ.ศ. 2539

5. แผนภูมิการทำ�งาน
ลำ�ดับ
1

ผังกระบวนการ
กำ�หนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

2

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

-

-

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

1 วัน

-

-

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ภายใน
วันที่รับแจ้ง

มาตรา 48
วรรคสอง

-

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

มาตรา 48
วรรคสาม

-

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

มาตรา 48
วรรคห้า

มีการออก
หนังสือแจ้งให้ผู้
ยื่นคำ�ขอทราบ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

-

มีการออก
หนังสือแจ้ง
คำ�สั่ง

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

รับคำ�ขอ
3
ออกใบรับแจ้ง
4

ตรวจเอกสาร
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

5
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง

แจ้งให้แก้ไข

แก้ไข
6
แจ้งคำ�สั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผล

ภายใน
7 วันทำ�การ

ไม่แก้ไข

		
6. รายละเอียดของขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการอนุญาต/

การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

		 6.1 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบใน
การดำ�เนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
		 6.2 ผู้รับผิดชอบรับคำ�ขอแจ้ง ที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 6.3 ออกใบรับแจ้งภายในวันที่รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสอง
		 6.4 ตรวจเอกสาร
		 6.5 ออกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือแจ้งให้แก้ไข
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			6.5.1 หากเอกสารถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง ภายในเจ็ดวัน
				 นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสาม
			 6.5.2 หากเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำ�ขอทราบ และให้ผู้
				 แจ้งมายื่นเอกสารภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
				 มาตรา 48 วรรคห้า เมือ่ ผูย้ น่ื คำ�ขอแจ้งได้ยน่ื เอกสารถูกต้องสมบูรณ์เจ้าพนักงานท้องถิน่
				 ออกหนังสือรับรองการแจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งให้มายื่นเอกสารใหม่
		 6.6 หากผูแ้ จ้งไม่ด�ำ เนินการแก้ไขเจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอ�ำ นาจสัง่ ให้การแจ้งของผูแ้ จ้ง เป็นอันสิน้ ผล

7. คำ�นิยาม
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“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายถึง พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการ
ส่วนภูมิภาคที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น
		
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำ�หรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 ชื่อหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการอนุญาต การออกคำ�สั่ง และการยึด
อายัด” หน้า 442-447, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ISBN 978-616-11-0059-9 , พิมพ์ครั้งที่ 1,
พ.ศ. 2552 จำ�นวน 8300 เล่ม, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
		
8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง
			 8.1.1) แบบคำ�ขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำ�หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
			 8.1.2) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำ�หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
			 8.1.3) แบบ นส.2 เรือ่ ง ขอให้แก้ไขความไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำ�ขอแจ้งการประกอบกิจการ
			 8.1.4) แบบ คส. 4/1 เรื่อง คำ�สั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล

• แบบคำ�ขอแจ้ง •
จัดตั้งสถานที่จำ�หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
									
เขียนที่..........................................................
								
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ.................................
โดย.................................................................................................................ผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................
แขวง/ตำ�บล......................................เขต/อำ�เภอ...........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................................ผู้ขอแจ้ง
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท......................................
มีพื้นที่.....................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่........ตำ�บล............................อำ�เภอ.................................
จังหวัด ..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
3. พร้อมคำ�ขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
			 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ........................)
			 ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำ�นาจ(ถ้ามี)
			 สำ�เนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่.......................................................................
...................................................................................................................................................................
			 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำ�นาจ
			 (ในกรณีที่มีการมอบอำ�นาจ)
			 สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
			 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำ�หนดได้แก่
..................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคำ�ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

						
					

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
		
(............................................)
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• ส่วนของเจ้าหน้าที่ •
ใบรับแจ้ง
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ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท...............................................................
มีพื้นที่ .............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตำ�บล...............................อำ�เภอ....................................
จังหวัด ..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน			
ครบ
							
ไม่ครบ ได้แก่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................

• ส่วนของผู้แจ้ง •
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................ประเภท....................................................
มีพื้นที่ ..............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตำ�บล...............................อำ�เภอ...................................
จังหวัด ..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน			
ครบ
							
ไม่ครบ ได้แก่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................
							
		
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จำ�หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้...........................................................................
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........ตำ�บล.................................อำ�เภอ...................................
จังหวัด ...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................
มีพื้นที่......................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่........ตำ�บล.............................อำ�เภอ...........................
จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...........................................บาท(................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
ของท้องถิ่น

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำ�หนดในข้อกำ�หนด
(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
3.1) .........................................................................................
3.2) .........................................................................................
(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............

								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................
							
		
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คำ�เตือน		 (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
			 (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
กำ�หนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำ�ระ
												
(ด้านหน้า)
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รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชำ�ระค่าธรรมเนียม
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ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ด้านหลัง)

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(แบบ นส.2)

ที่......./............								
สำ�นักงาน.....................................................
				
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำ�ขอแจ้งการประกอบกิจการ
เรียน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ................................…..............
.........................…....…….…..... เมื่อวันที่…………….…..............……….. ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่ท่าน
ไปแล้วนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
		 1) …………………………………………………………………..
		 2) …………………………………………………………………..
		 3) …………………………………………………………………..
		 4) …………………………………………………………………..
		 5) …………………………………………………………………..
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
หากท่านไม่ดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จะมีผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสือ
รับรองการแจ้งให้แก่ท่านได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไปด้วย					
									

ขอแสดงความนับถือ

								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................
							
		
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

21

การออกหนังสือรับรองการแจ้ง

(แบบ คส.4/1)
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คำ�สั่งที่......./............							
สำ�นักงาน.....................................................
				
วันที่........เดือน..............................พ.ศ. .....................
เรื่อง คำ�สั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล
เรียน ..............................................................................
ตามทีท่ า่ นได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพือ่ ประกอบกิจการ................................................................
....................................... เมื่อวันที่………………… ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่ท่านไปแล้ว นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จึงได้แจ้ง
ให้ท่านทราบเพื่อดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้วตามมาตรา 48 วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่ท่านมิได้ดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จึงมีผล
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ท่านได้
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 48 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำ�สั่งให้การแจ้งของท่านเป็นอันสิ้นผล
ทั้งนี้ ให้ท่านหยุดดำ�เนินกิจการทันทีนับแต่วันทราบคำ�สั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งจะมีโทษจำ�คุก
ไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทตามมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งต่อ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำ�สั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย						
									

ขอแสดงความนับถือ

								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................
							
		
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

การออกใบอนุญาต
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1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดำ�เนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำ�เนินการอนุญาตการประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำ�ขอ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบ
กิจการก่อนออกใบอนุญาต จนถึงการออกใบอนุญาต

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
		
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
		 4.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 4.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

5. แผนภูมิการทำ�งาน
ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

-

-

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

1 วัน

-

-

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

กำ�หนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2
รับคำ�ขออนุญาตประกอบกิจการ
3
ตรวจเอกสาร

เอกสารไม่ครบครั้งที่ 1

ไม่เกิน
15 วัน
นับจาก
วันที่ได้รับ
คำ�ขอ

พ.ร.บ. สธ .
มาตรา 19,
มาตรา 54,
และ มาตรา 56
วรรคแรก

มีการแจ้ง
ให้ยื่น
เอกสารเพิ่ม
หรือ
คืนคำ�ขอ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ภายใน
30 วัน
นับแต่วันที่
เอกสาร
ครบถ้วน

มาตรา 56
วรรคสอง

-

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือ
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

หรือขยาย
เวลาใน
การออก
ใบอนุญาต
ได้ 2 ครัง้
ครัง้ ละ
ไม่เกิน
15 วัน

มาตรา 56
วรรคสาม

มีการแจ้ง
ออกใบอนุญาต
หรือมีการแจ้ง
ไม่อนุญาต

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

เอกสารครบ

แจ้งเรือ่ งให้ยนื่ เอกสารเพิม่ เติม
ตรวจ
เอกสาร
เอกสารไม่ครบครั้งที่ 2

คืนคำ�ขอ

4
ตรวจ
สุขลักษณะ

5
ไม่ผ่าน

ผ่าน

แจ้งคำ�สั่ง
ไม่อนุญาต

อนุญาต
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		 6.1 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการออกใบอนุญาต
		 6.2 ผู้รับผิดชอบรับคำ�ขออนุญาต/คำ�ขอต่ออายุใบอนุญาตที่ผ้ปู ระกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
		 6.3 ตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน ตามมาตรา 54,
มาตรา 56 วรรคแรก รวมถึงเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามที่กำ�หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบต้อง
			 เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อแจ้งไปยังผู้ขออนุญาตให้มายื่นเอกสารที่แก้ไขถูกต้องสมบูรณ์
			 เพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จภายในสิบห้าวัน
• หากเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
		
• หากเอกสารยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์อีกเป็นครั้งที่ 2 ให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนคำ�ขอ
		 6.4 ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำ�ขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กำ�หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
		 เมื่อผู้รับผิดชอบดำ�เนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ทำ�รายงานและเสนอความเห็น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
		 (ก) กรณีทม่ี สี ภาพถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
			 หรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติการใดๆ เพิ่มเติมจากที่กำ�หนดไว้ในข้อบัญญัติ
			 ท้องถิน่ เป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออก
			 ใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได้
		 (ข) กรณีที่มีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่
			 เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบที่ทำ�การตรวจสภาพมีคำ�แนะนำ�ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้
			 ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
			 ตามคำ�แนะนำ�ให้เสนอความเห็นว่า “ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว
		 6.5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำ�สั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำ�หนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น(มาตรา 56 วรรคสอง)
		 ในกรณี ที่ มี เ หตุ จำ � เป็ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี คำ � สั่ ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกำ�หนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำ�เป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำ�หนดเวลาดังกล่าว หรือตามที่
ได้ขยายเวลาแล้วนั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
		 (ก) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
			 โดยกำ�หนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตที่สำ�นักงานราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะ
			 เวลาอันสมควร (ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) หากพ้นกำ�หนด

			 ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
		 (ข) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนที่จะมีคำ�สั่งไม่ออกใบอนุญาตนั้น
			 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ประกอบ
			 กิจการเพื่อให้ผู้ขออนุญาตได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงแสดงหลักฐานของตนภายใน
			 กำ�หนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
			 พ.ศ.2539) โดยหากล่วงเลยกำ�หนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาตไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือ
			 มีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออก
			“คำ�สัง่ ไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องระบุกรณีการใช้สทิ ธิ
			 อุทธรณ์ (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
			 ต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
			 พ.ศ. 2535 ไว้ในคำ�สั่งดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ
1) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง
ในเขตอำ�นาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55
2) การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำ�ขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำ�ขอ (ตามขั้นตอนที่ 2)
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามกำ�หนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจ
ปรับฐานชำ�ระค่าธรรมเนียมล่าช้า (ให้ดูที่กระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการดำ�เนินคดี)
3) หากยื่นคำ�ขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องดำ�เนินการขออนุญาตใหม่

7. คำ�นิยาม
		
“เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ” หมายถึง พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิน่ หรือราชการ
ส่วนภูมิภาคที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น
		
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำ�หรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
 	

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2 การ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการอนุญาต การออกคำ�สั่ง และการยึด
อายัด” , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ISBN 978-616-11-0059-9 , พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2552 จำ�นวน
8300 เล่ม , โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการอนุญาต
1) แบบคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2) แบบ นส.3 ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำ� ขอรับใบอนุญาต/คำ�ขอ
		 ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ
3) แบบหนังสือ เรื่อง คำ�แนะนำ�ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
4) แบบบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
		 เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
5) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
6) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
7) ใบอนุญาต
8) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ
9) แบบ คส. 5/1 คำ�สั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
10) แบบ คส. 5/2 คำ�สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

• แบบคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต •
ประกอบกิจการ..................................................................................
คำ�ขอเลขที่ ........../.............
									
เขียนที่.........................................................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
								วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
1. ข้าพเจ้า............................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ........................................
โดย................................................................................................................ผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...................................................................................................ที่อยู่เลขที่.........................................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตำ�บล..................................
เขต/อำ�เภอ........................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................
ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคำ�ขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
		
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ......................)
		 สำ�เนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
		 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จำ�เป็น
		 ใบมอบอำ�นาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำ�นาจ)
		 สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
		 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคล
		 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำ�หนด คือ
			 1).......................................................................
			 2).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคำ�ขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
							
					
		

(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ขออนุญาต
(............................................)
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• ส่วนของเจ้าหน้าที่ •
ใบรับคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

30

เลขที่................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน			
ครบ
							
ไม่ครบ คือ
							
1)..............................................................
							
2)..............................................................
							
3)..............................................................
								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................

• ส่วนของผู้รับใบอนุญาต •
ใบรับคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน			
ครบ
							
ไม่ครบ คือ
							
1)..............................................................
							
2)..............................................................
							
3)..............................................................
ดังนั้น กรุณานำ�เอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
								
(ลงชื่อ) ...........................................
									
(.......................................)
								
ตำ�แหน่ง...........................................

(แบบ นส.3)

ที่......./............								
				

สำ�นักงาน....................................................

วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ................

เรื่อง ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคำ�ขอรับใบอนุญาต/คำ�ขอต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการ
เรียน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.................................
...........................……………….. เมื่อวันที่……………………….. นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคำ�ขอของท่านแล้ว พบว่า คำ�ขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
		 1) …………………………………………………………………..
		 2) …………………………………………………………………..
		 3) …………………………………………………………………..
		 4) …………………………………………………………………..
		 5) …………………………………………………………………..
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน…………..วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
หากท่านไม่ดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการนี้และจะไม่พิจารณาคำ�ขอของท่านพร้อมทั้งส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไปด้วย
						
			

				
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์........................
E-mail…………......................

ขอแสดงความนับถือ

...................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ ......................... 							
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สำ�นักงาน.......................................
......................................................

วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ....................

เรื่อง

คำ�แนะนำ�ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

เรียน

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

อ้างถึง

ใบรับคำ�ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ...............

ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำ�ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำ�จัด
หรือบำ�บัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้ว พบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้
ในข้อกำ�หนดของท้องถิ่น ดังนี้
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
4) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำ�เนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไปด้วย
						

			

									

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์........................
E-mail…………......................

				

ขอแสดงความนับถือ

...................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................................. โทร. …………....................................................…….
ที่ ......................................................................................... วันที่ ..........เดือน........................... พ.ศ. ..................
เรื่อง

รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคำ�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................
และได้ออกใบรับคำ�ขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน........................พ.ศ. ................... นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำ�จัดหรือบำ�บัดของ
เสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
		 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
		 ไม่ครบ ดังนี้
		 1) ..........................................................................
		 2) ..........................................................................
		 3) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า		
ไม่สมควรอนุญาต
							
สมควรอนุญาต
							
สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
							
1) ............................................................
							
2) ............................................................
							
3) ............................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
								
(ลงชื่อ) ...............................................
									
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
		
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ ......................... 							
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สำ�นักงาน.......................................
......................................................

วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...................

เรื่อง

แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรียน

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

อ้างถึง

1. ใบรับคำ�ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.............ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ..............
2. หนังสือคำ�แนะนำ�ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่..............ลว. ....................
ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................
และเจ้าพนักงานได้มีคำ�แนะนำ�ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการไว้ตามที่อ้างถึงนั้น จากการ
ตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานดังกล่าวภายในเวลาที่กำ�หนดไว้ ดังนั้น ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีความเห็นว่าไม่สามารถอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการได้
ฉะนั้น ถ้าท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็นพร้อมเอกสารหรือ
หลักฐานที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนความเห็นของท่านแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วันนับแต่วันที่ได้
รับแจ้งหนังสือนี้ โดยหากล่วงเลยกำ�หนดเวลาดังกล่าวแล้วท่านไม่แจ้งความเห็นใด ๆ หรือมีการแจ้งความเห็นแต่
เจ้าพนักงานเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำ�สั่งไม่อนุญาตประกอบกิจการแก่ท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
						

			

ขอแสดงความนับถือ

								(ลงชื่อ) .....................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
				
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

ที่ ......................... 							
						
				

สำ�นักงาน.......................................
......................................................

		 						
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...................
					
เรื่อง
แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ................................................
เรียน
.............................................................................
อ้างถึง
ใบรับคำ�ขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .......................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ................................................................................................
		 2. .................................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำ�ขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจำ�เป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำ�สั่งไม่อนุญาตได้
ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอดังกล่าวดังนี้
		 1. ...................................................................................
		 2. ...................................................................................
		 3. ...................................................................................
ดังนัน้ จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั สิน้ สุดเวลาข้างต้น
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
			

					

ขอแสดงความนับถือ

								 (ลงชื่อ) ......................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
				
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
36

เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตำ�บล................................อำ�เภอ...........................จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท์ .....................................
		 ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................. ประเภท...........................
ตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่...........ตำ�บล..............................อำ�เภอ...........................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพทc์ .....................................
		 เสียค่าธรรมเนียมปีละ...........................บาท (..............................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำ�หนดในข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
		 4.1) .........................................................................................
		 4.2) .........................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...............
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่................เดือน..................................พ.ศ. ...............
								

(ลงชื่อ) .............................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
				
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คำ�เตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำ�ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ด้านหน้า)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

(ด้านหลัง)

(ลงชื่อ)
วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ ......................... 							
						
				
		
38

						

สำ�นักงาน.......................................
......................................................

วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...................

เรื่อง

แจ้งการประกอบกิจการ..........................................................

เรียน

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

อ้างถึง

ใบรับคำ�ขออนุญาต เลขที่.................................ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ..................

ตามที่ท่านได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำ�ขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบรับอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาตภายใน..........วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่านมิได้
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรจะถือว่าท่านสละสิทธิและถูกยกเลิกการอนุญาต
ครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
						

		

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ...................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
			
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

		

						

คำ�สั่งที่......./............							

(แบบ คส.5/1)

สำ�นักงาน.....................................................

					
			
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .......................
เรื่อง
คำ�สั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน
..............................................................................
อ้างถึง
คำ�ขอรับใบอนุญาต................................................... ลงวันที่...................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.................................
.............................เมื่อวันที่………………………………นั้น
ปรากฏว่าท่านไม่สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่น (สาเหตุสำ�คัญที่มีผลให้
ไม่อาจจะออกใบอนุญาตได้) คือ
		
1) ………………………………………………………………………………………..
		 2) ………………………………………………………………………………………..
		 3) ………………………………………………………………………………………..
		 4) ………………………………………………………………………………………..
		 5) ………………………………………………………………………………………..
ฉะนัน้ อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจึงมีคำ�สั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ท่าน
ทั้งนี้ หากท่านฝ่าฝืนดำ�เนินกิจการจะมีโทษ..................................................(แล้วแต่ประเภทกิจการ)
ตามมาตรา............. แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำ�สั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
						
		
ขอแสดงความนับถือ

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

(ลงชื่อ) ...................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
			
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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การออกใบอนุญาต

(แบบ คส.5/2)
คำ�สั่งที่......./............							
				

สำ�นักงาน.....................................................

วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ......................

เรื่อง คำ�สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
เรียน ..............................................................................
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ตามที่ท่านได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ประกอบกิจการ................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่..................ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่............................................... โดยท่านได้ยื่นคำ�ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้แล้วเมื่อวันที่…………………………ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ นั้น
ปรากฏว่าท่านไม่สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่น (สาเหตุสำ�คัญที่มีผลให้
ไม่อาจจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้) คือ
		 1) ………………………………………………………………………………………..
		 2) ………………………………………………………………………………………..
		 3) ………………………………………………………………………………………..
		 4) ………………………………………………………………………………………..
		 5) ………………………………………………………………………………………..
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำ�สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ท่าน
ทั้งนี้ หากท่านฝ่าฝืนดำ�เนินกิจการจะมีโทษ.........................................................................................
(แล้วแต่ประเภทกิจการ) ตามมาตรา................ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำ�สั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
						
			
ขอแสดงความนับถือ

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

(ลงชื่อ) ...................................
(.................................)
ตำ�แหน่ง.............................................
				
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การออกคำ�สั่งทางปกครอง

การออกคำ�สั่งทางปกครอง
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นวิธีการป้องกันการกระทำ�ที่ผิดพลาดในขั้นตอนก่อนมีการออกคำ�สั่งทางปกครองหรือในขั้น
ตอนการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนออกคำ�สั่งทางปกครองในชั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดำ�เนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกระบวนการออกคำ�สั่งทางปกครอง ตั้งแต่การ
พบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการออกคำ�สั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือได้รับคำ�ร้องหรือ
คำ�ขอจากประชาชนคู่กรณี การเข้าดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกคำ�แนะนำ� ตลอดจนกระบวนการ
จัดทำ�คำ�สั่งทางปกครอง

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
		 4.1
		 4.2
		 4.3
			

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต
การออกคำ�สั่ง และการยึด อายัด

5. แผนภูมิการทำ�งาน
ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

1

กำ�หนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

2

ได้รับทราบเหตุจากการตรวจตรา
ตามแผน / ได้รับเรื่องร้องเรียน

3

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

1 วัน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ผู้รับผิดชอบ
เหมาะสมกับ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

1 วัน

-

-

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

7 วัน

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ใน
กฎหมาย

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
พ.ศ. 2539

ความถูกต้อง
ครบถ้วน และ
รวดเร็วในการ
เข้าดำ�เนินการ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539

ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ใน
กฎหมาย

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

15 วัน

พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539

ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ใน
กฎหมาย

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

5 วัน

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
พ.ศ. 2539

ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ใน
กฎหมาย

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ดำ�เนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4

ตรวจพบเหตุแห่งการออกคำ�สั่ง

5

กำ�หนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง

6
แจ้งข้อเท็จจริงที่พบ และออกคำ�แนะนำ�

ยุติ

ไม่ยุติ

7
ออกคำ�สั่งทางปกครอง
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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6.1 กำ�หนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขต
อำ�นาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เกี่ยวกับการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากนั้นยังมีอำ�นาจในการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
		 บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
จะพิจารณามอบอำ�นาจให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมของงาน
		 6.2 ดำ�เนินการตรวจตราตามแผน / ได้รับเรื่องร้องเรียน
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับคำ�ร้อง คำ�ขอจากประชาชน
		
6.3 ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
			 1) ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม
ความจำ�เป็นแก่กรณี ถ้าคำ�ขอหรือคำ�แถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่า
เกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำ�ให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
			 2) ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำ�ขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
			 3) เจ้าหน้าทีต่ อ้ งพิจารณาพยานหลักฐานทีต่ นเห็นว่าจำ�เป็นแก่การพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง ในการนี้
ให้รวมถึงการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
			 • แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
			 • รับฟังพยานหลักฐาน คำ�ชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
				 ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำ�เป็น
				 ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
			 • ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
			 • ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
			 • ออกไปตรวจสถานที่
			 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยาน
หลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
			 พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำ�หรือทำ�ความเห็นมีสิทธิ ได้รับ
ค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
			 4) คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำ�เป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทำ�คำ�สั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคำ�วินิจฉัย
			 การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทำ�สำ�เนาเอกสารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

			 5) เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษา
ไว้เป็นความลับ
			 6) หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กำ�หนดเวลาสำ�หรับการพิจารณาทางปกครอง ให้
เป็นไปตามระเบียบคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด และความ
มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของรัฐ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น
			 ในกรณีที่การดำ�เนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่ทเ่ี กีย่ วข้องมีหน้าทีต่ อ้ งประสานงานกันในการกำ�หนดเวลาเพื่อการดำ�เนินงานในเรื่องนั้น
		 6.4 ตรวจพบเหตุแห่งการออกคำ�สั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
			 1) อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดซึง่ ต่อเนือ่ งกับอาคารมีสภาพชำ�รุดทรุดโทรม
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง (มาตรา 21)
			 2) อาคารใดมีสนิ ค้า เครือ่ งเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดสิง่ ของเหล่านัน้
ซับซ้อนกันเกินไป (มาตรา 22)
			 3) เหตุรำ�คาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง)
			 4) เหตุรำ�คาญเกิดขึ้นในที่เอกชน (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง)
			 5) เหตุรำ�คาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนที่อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของประชาชน (มาตรา 28 วรรคสาม)
			 6) ผูด้ �ำ เนินกิจการใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
กำ�หนดไว้เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการนั้น (มาตรา 45)
			 7) ผูด้ �ำ เนินกิจการใดดำ�เนินกิจการตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตนิ โ้ี ดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดำ�เนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำ�เนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป (มาตรา 52)
			 8) ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค้างชำ�ระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
(มาตรา 65 วรรคสอง)
			 9) การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (มาตรา 48 วรรคห้า)
			 10) ได้รับคำ�ขอรับใบอนุญาตหรือคำ�ขอต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง)
			 11) ผูร้ บั ใบอนุญาตสำ�หรับกิจการใดไม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวง หรือข้อกำ�หนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กำ�หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น (มาตรา 59)
			 12) ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก ต้องคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อกำ�หนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือ
การปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีพของประชาชน (มาตรา 60)
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6.5 กำ�หนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
		 1) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตาม
ขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
		 2) ผู้มีความสามารถกระทำ�การในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุ
นิติภาวะ หรือผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำ�หนดให้มีความสามารถกระทำ�การในเรื่องที่กำ�หนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่
บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจำ�กัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายใน
ราชกิจจานุเบกษา กำ�หนดให้มีความสามารถกระทำ�การในเรื่องที่กำ�หนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจำ�กัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
		 3) ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินำ�
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
		 การใดทีท่ นายความหรือทีป่ รึกษาได้ท�ำ ลงต่อหน้าคูก่ รณีให้ถอื ว่าเป็นการกระทำ�ของคูก่ รณี เว้นแต่
คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
		 4) คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทำ�การอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กำ�หนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะดำ�เนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทำ�การนั้นด้วยตนเองและ
ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำ�การแทนทราบด้วย
		 หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำ�การแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
		 5) การแต่งตัง้ ให้กระทำ�การแทนไม่ถอื ว่าสิน้ สุดลงเพราะความตายของคูก่ รณีหรือการทีค่ วามสามารถ
หรือความเป็นผูแ้ ทนของคูก่ รณีเปลีย่ นแปลงไป เว้นแต่ผสู้ บื สิทธิตามกฎหมายของคูก่ รณีหรือคูก่ รณีจะถอนการแต่งตัง้
ดังกล่าว ห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำ�ขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำ�นองเดียวกัน ถ้าในคำ�ขอมี
การระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุ
ชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น
		 ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำ�ขอให้มีคำ�สั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน
โดยไม่มีการ
กำ�หนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็น
ตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว
		 ตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดา
		 คูก่ รณีจะบอกเลิกการให้ตวั แทนร่วมดำ�เนินการแทนตนเมือ่ ใดก็ได้แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบและดำ�เนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
		 ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับ
ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
		 ระยะเวลาที่ใช้ในการกำ�หนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองห้าวัน
		
ปัจจัยความสำ�เร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
		
จุดควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกำ�หนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวน
การพิจารณาทางปกครองอย่างเคร่งครัด

		
6.6 แจ้งข้อเท็จจริงที่พบและออกคำ�แนะนำ�
		 ในกรณีที่คำ�สั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะ
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่เมื่อมีความจำ�เป็น
รีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ เมื่อจะมีผลทำ�ให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำ�หนดไว้ในการทำ�คำ�สั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป
เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำ�ขอ คำ�ให้การหรือคำ�แถลง เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้
โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำ�ได้ หรือเมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้
โอกาสคู่กรณี ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
		 อย่างไรก็ตาม หากได้มกี ารปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�จนทำ�ให้เหตุแห่งปัญหาหมดไป กระบวนงานย่อม
เป็นที่ยุติระยะเวลาที่ใช้ในการดำ�เนินกระบวนการตรวจแนะนำ�สิบห้าวัน
		
ปัจจัยความสำ�เร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการติดตามการ
แก้ไขปัญหา
		
จุดควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และดำ�เนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
		
6.7 ออกคำ�สั่งทางปกครอง
			 1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ออกคำ�สั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ดังนี้
			 • ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารนัน้ จัดการแก้ไข เปลีย่ นแปลง รือ้ ถอนอาคาร หรือสิง่ หนึง่
				 สิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจำ�เป็น
				 เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกำ�หนดให้
				 ตามสมควร (มาตรา 21)
			 • ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารย้ายสินค้า เครือ่ งเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนัน้
				 หรือให้จัดสิ่งของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วย
				 สุขลักษณะหรือให้กำ�จัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาที่กำ�หนดให้ตามสมควร
				(มาตรา 22)
			 • ให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญนั้น ระงับ
				 หรือป้องกันเหตุรำ�คาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง)
			 • ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานทีน่ น้ั ระงับเหตุร�ำ คาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 28
				 วรรคหนึ่ง)
			 • ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
				 บางส่วน จนกว่าจะเป็นทีพ่ อใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ว่าได้มกี ารระงับเหตุร�ำ คาญนัน้ แล้ว
				(มาตรา 28 วรรคสาม)
			 • ให้ผู้ดำ�เนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ดำ�เนินกิจการไม่แก้ไข หรือ
					ถ้าการดำ�เนินกิจการนัน้ จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
				 ต่อสุขภาพของประชาชน ให้ผู้นั้นหยุดดำ�เนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่า
				 จะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา 45)
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			 • ให้ผู้นั้นหยุดดำ�เนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำ�เนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายัง
				 ฝ่าฝืนอีกให้สง่ั ห้ามการดำ�เนินกิจการนัน้ ไว้ตามเวลาทีก่ �ำ หนดซึง่ ต้องไม่เกินสองปี (มาตรา 52)
			 • ให้ผู้นั้นหยุดการดำ�เนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
				 จำ�นวน (มาตรา 65 วรรคสอง)
			 • ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล (มาตรา 48 วรรคห้า)
			 • ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน
				 นับแต่วันได้รับคำ�ขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำ�หนดในข้อกำ�หนดของ
				 ท้องถิ่น (มาตรา 56)
			 • พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา 59)
			 • เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 60)
			 2) คำ�สั่งทางปกครองที่ทำ�เป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ทำ�คำ�สั่ง ชื่อและ
ตำ�แหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่งนั้น
			 3) คำ�สั่งทางปกครองที่ทำ�เป็นหนังสือและการยืนยันคำ�สั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้
มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
			 • ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
			 • ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
			 • ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
			 4) กรณีการจัดให้มีเหตุผล ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
			 • 		เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำ�ขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
			 • 		เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จำ�ต้องระบุอีก
			 • 		เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
			 •		เป็นการออกคำ�สั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผล
				 เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งนั้นร้องขอ
		 • การออกคำ�สั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำ�หนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้บรรลุ
				 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำ�หนดข้อจำ�กัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น
			 5) การกำ�หนดเงื่อนไขให้หมายความรวมถึงการกำ�หนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตามความ
เหมาะสมแก่กรณีด้วย
			 • 		การกำ�หนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
			 • การกำ�หนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
				 อนาคตที่ไม่แน่นอน
			 • ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำ�สั่งทางปกครอง
			 • การกำ�หนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�หรือต้องมีภาระหน้าที่หรือ
				 ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกำ�หนดข้อความในการจัด
				 ให้มีเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อกำ�หนดดังกล่าว
			 6) คำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
การยื่นคำ�อุทธรณ์หรือคำ�โต้แย้ง และระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

			 ในกรณีที่มิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำ�อุทธรณ์หรือคำ�โต้แย้ง และระยะ
เวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ให้ระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี
ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งทางปกครอง
			 7) คำ�สั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็น
เหตุให้คำ�สั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
				 (1) การออกคำ�สัง่ ทางปกครองโดยยังไม่มผี ยู้ น่ื คำ�ขอในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีจ่ ะดำ�เนินการเอง
			
		 ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำ�ขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำ�ขอเช่นนั้นแล้ว
				 (2) คำ�สัง่ ทางปกครองทีต่ อ้ งจัดให้มเี หตุผล ถ้าได้มกี ารจัดให้มเี หตุผลดังกล่าวในภายหลัง
				 (3) การรับฟังคูก่ รณีทจ่ี �ำ เป็นต้องกระทำ�ได้ด�ำ เนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มกี ารรับฟัง
				
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
				 (4) คำ�สั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้
				
ความเห็นชอบในภายหลัง
			 เมื่อมีการดำ�เนินการแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคำ�สั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตาม
คำ�สั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคำ�สั่งเดิมและต้องมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
			 กรณีตามข้อ (2) (3) และ (4) จะต้องกระทำ�ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าว ก็ต้องก่อนมีการนำ�คำ�สั่งทาง
ปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำ�นาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำ�สั่งทางปกครองนั้น
			 8) คำ�สั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
			 คำ�สั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอื่นเมื่อคำ�สั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอำ�นาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่
ได้จัดทำ�ขึ้นเนื่องในการมีคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคำ�สั่งทาง
ปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นำ�สิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เครื่องหมาย
แสดงการสิ้นผลของคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวได้
			 9) คำ�สั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้เสมอ
			 ในการแก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งทางปกครอง ให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ในการ
นี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำ�สั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทำ�ขึ้นเนื่องในการมีคำ�สั่ง
ทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้
			 10) การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นั้นก็ให้
ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
			 ในการดำ�เนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้
ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นั้นแล้ว
			 11) การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำ�ไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำ�ไปส่ง
ไม่พบผูร้ บั และหากได้สง่ ให้กบั บุคคลใดซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะทีอ่ ยูห่ รือทำ�งานในสถานทีน่ น้ั หรือในกรณีทผ่ี นู้ น้ั ไม่ยอมรับ
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หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
			 12) การแจ้งโดยวิธสี ง่ ทางไปรษณียต์ อบรับให้ถอื ว่าได้รบั แจ้งเมือ่ ครบกำ�หนดเจ็ดวันนับแต่วนั ส่ง
สำ�หรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำ�หนดสิบห้าวัน นับแต่วันส่งสำ�หรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
			 13) ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดำ�เนินการในเรื่องนั้นว่า
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บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยสรุป)

มาตรา 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือให้เรียกบุคคลให้แจ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบได้
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การเพื่อการตรวจสอบได้
(3) แนะนำ � ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขหรื อ ตามข้ อ
กำ�หนดของท้องถิ่น หรือกฎ/ประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ. นี้ ได้
(4) ยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดี หรือทำ�ลายในกรณีจำ�เป็นได้
(5) เก็บหรือนำ�สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ในปริมาณพอสมควร
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำ�เป็น โดยมิตอ้ งใช้ราคา
มาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือคำ�สั่ง ปรับปรุงแก้ไข ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งหรือการฝ่าฝืนนั้น เป็นอันตรายร้ายแรงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำ�นาจสั่งให้หยุดกิจการได้
มาตรา 59 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้พักใช้
ใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาต
มาตรา 80 มาตรา 84 กำ�หนดโทษที่ผู้ฝ่าฝืนคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 59 มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
ห้าพันบาท ต่อวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งนั้น
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ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
ห้าพันบาท ต่อวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งนั้น

บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยสรุป)
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(ด้านหลัง)
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คำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
คำ�สั่งที่....................								
									

สำ�นักงาน…….…………………....…..…

วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……….........…

เรื่อง
คำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
เรียน
……………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำ�นวน..............ฉบับ
		 ตามที่ นาย/น.ส./นาง……………………………………ตำ�แหน่ง..…………………………......................……..
เจ้าพนักงานสาธารณสุขไปตรวจสอบได้ตรวจสถานที่ประกอบการของท่านตั้งอยู่บ้านเลขที่......................................
ถนน...................ตำ�บล/แขวง.....................................อำ�เภอ/เขต......................................จังหวัด..............................
และได้แนะนำ�ตามอำ�นาจหน้าทีใ่ นมาตรา 44(3) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
ซึ่งปรากฎว่า ท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตาม คำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ใน
คำ�แนะนำ�
		 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงออกคำ�สั่งให้ท่านปรับปรุง ดังนี้
		 (1) ……………………………………………………………………
		 (2) ……………………………………………………………………
		 (3) ……………………………………………………………………
		 ภายในกำ�หนด……วัน (ต้องไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน) นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำ�สัง่ นี้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่
ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะดำ�เนินการออกคำ�สั่งให้หยุดกิจการ หรือพักใช้ใบอนุญาต แล้วแต่กรณีต่อไป
		 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งนี้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
								
						
							
					
							

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ……………………………………..
( …………………………………..)
ตำ�แหน่ง …………………………………… เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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คำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดกิจการฯ
คำ�สั่งที่....................								
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สำ�นักงาน…….…………………....…..…

วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……….........…

เรื่อง คำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำ�เนินกิจการ
เรียน ……………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาคำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
		 ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำ�สั่งที่ …..……….ลงวันที่ ……………………...…….ตามสำ�เนาคำ�สั่ง
ที่ส่งมาด้วย ให้ท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ……......ถนน……….........……
ตำ�บล/แขวง …………………..…. อำ�เภอ/เขต …………………………. จังหวัด …………………….. ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
แต่ปรากฏว่าท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�สั่งดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่ง โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
		 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงขอออกคำ�สั่งให้ท่าน หยุดดำ�เนินกิจการเป็นการชั่วคราว นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งนี้ จนกว่าจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคำ�สั่งที่............หากท่านยังคงดำ�เนินการต่อไป จะมีโทษตามมาตรา 80 คือ จำ�คุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (เป็นกระทงความผิดที่ 2) และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังไม่หยุดกิจการดังกล่าว
		 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งหรือเห็นว่าไม่ได้ความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งนี้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
									

ขอแสดงความนับถือ

							
(ลงชื่อ) ..............................................
								
(...........................................)
							
ตำ�แหน่ง.......................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้พักใช้ใบอนุญาต
คำ�สั่งที่....................								
									

สำ�นักงาน…….…………………....…..…

วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……….........…

เรื่อง คำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำ�เนินกิจการ
เรียน ……………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาคำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
		 ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำ�สั่งที่ ………….ลงวันที่ ……………………......…….ตามสำ�เนาคำ�สั่ง
ที่ส่งมาด้วย ให้ท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ …….........…ถนน………………
ตำ�บล/แขวง …………………..…. อำ�เภอ/เขต …………………………. จังหวัด …………… ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขแต่
ปรากฏว่าท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�สั่งดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
		 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงขอออกคำ�สั่งให้พักใช้ใบอนุญาตของท่านเป็นเวลา.............(ต้องไม่เกินสิบห้าวัน) ............วัน
ดังนั้น ท่านต้องหยุดดำ�เนินกิจการเป็นเวลา.....................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งนี้ จนกว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคำ�สั่งที่.........................หากท่านยังคงดำ�เนินการต่อไป จะมีโทษตามมาตรา 48 คือ จำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (เป็นกระทงความผิดที่ 2) และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังไม่หยุดกิจการ ดังกล่าว เมื่อครบกำ�หนด.............วัน หากท่านไม่ปรับปรุงแก้ไข ท่านอาจถูกพักใช้
ใบอนุญาตอีก และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด
		 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งหรือเห็นว่าไม่ได้ความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งนี้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
								
						
					
							

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ……………………………………..
( …………………………………..)
ตำ�แหน่ง …………………………………… เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ โดยอำ�นาจตามบัญญัติมาตรา 59 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้พักใช้ได้เลย หากพบว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตแต่เพื่อให้โอกาสแก่
ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไข จึงเสนอให้มีคำ�สั่งให้ “ปรับปรุงแก้ไข” ก่อนจึงออกคำ�สั่ง “พักใช้” ซึ่งเท่ากับคำ�สั่ง
“ให้หยุด” นั่นเอง
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คำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญ
ที่....................							

สำ�นักงานเทศบาล…….………...............…………....…..…

									

วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……….........…

เรื่อง คำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับเหตุรำ�คาญ
เรียน ……………………………………………………………..
56

ตามที่ เทศบาลได้รับแจ้งว่าท่านซึ่งประกอบกิจการ ที่บ้านเลขที่ ………............................................…..
ถนน….…………………..……ตำ�บล/แขวง ......………........…. อำ�เภอ/เขต …….…..........……… จังหวัด ……...............…………..
ได้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำ�คาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเทศบาลจึงได้ส่ง นาย/น.ส./นาง…………............………………
ตำ�แหน่ง..………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุขไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ ……............ พบว่า……............….…
(สภาพข้อเท็จจริง)……..…………..จึงพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุร�ำ คาญตามบทบัญญัตมิ าตรา 25(.......) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และโดยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจแนะนำ�ตามอำ�นาจหน้าที่ ตามมาตรา 44(3)
แล้ว ปรากฏว่าท่านมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ใน
คำ�แนะนำ� (เป็นข้อสนับสนุนให้ใช้ดุลพินิจออกคำ�สั่งซึ่งอาจมีเหตุผลอื่น ๆ ก็ได้)
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกคำ�สั่งให้
ท่าน ปรับปรุงแก้ไขและระงับเหตุรำ�คาญ ดังนี้
		 (1) ……………………………………………………………………
		 (2) ……………………………………………………………………
		 (3) ……………………………………………………………………
ภายในกำ�หนด……........วัน (ตามความเหมาะสมของเรื่อง) นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งนี้หากไม่ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งภายในระยะเวลาดังกล่าวจะมีโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แล้วแต่กรณีความผิด)
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
								
						
					
							

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ……………………………………..
( …………………………………..)
ตำ�แหน่ง …………………………………… เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เพิกถอนใบอนุญาต
คำ�สั่งที่....................								
									

สำ�นักงาน…….…………………....…..…

วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……….........…

เรื่อง คำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใช้ใบอนุญาต
เรียน ……………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนาคำ�สั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
		 2. สำ�เนาคำ�สั่งให้พักใช้ใบอนุญาต จำ�นวน 2 ฉบับ
ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและคำ�สั่งให้พักใช้ใบอนุญาตถึง 2 ครั้ง
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งท่านในฐานะเจ้าของ/ผู้ครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ .……...................
ถนน ….……………… ตำ�บล/แขวง ……………..……. อำ�เภอ/เขต ……..…..…….. จังหวัด …..............………มิได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือหยุดดำ�เนินกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่ง ทั้ง 3 ฉบับ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จึงขอออกคำ�สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของท่าน ใบอนุญาตเลขที่……….....….. ดังนั้น ท่านต้องหยุดดำ�เนิน
กิจการ นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งนี้ หากท่านยังคงดำ�เนินการต่อไป จะมีโทษฐานประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต
ตาม …...............................…(มาตรา71 มาตรา 72 มาตรา 77 แล้วแต่กรณี) คือ จำ�คุกไม่เกิน…….…............….หรือ
ปรับไม่เกิน……..……. บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำ�สั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดหยุดดำ�เนินกิจการตามคำ�สั่งข้างต้นด้วย
								
						
					
							

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ……………………………………..
( …………………………………..)
ตำ�แหน่ง …………………………………… เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ�กระบวนงานการเปรียบเทียบและ
การดำ�เนินคดี ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำ�เนินการเปรียบเทียบและการ
ดำ�เนินคดีตั้งแต่เจ้าหน้าที่พบการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจน
กระบวนการเปรียบเทียบคดี ซึ่งทำ�ให้สิทธินำ�คดีอาญาในความผิดดังกล่าวมาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 39 และการดำ�เนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน จนถึงการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกประวัติผู้กระทำ�ผิดเข้าสาระบบงาน

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
		 4.1
		 4.2
		 4.3
			

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2544
เรื่อง การเปรียบเทียบปรับ และการดำ�เนินคดี

5. แผนภูมิการทำ�งาน
ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

1 วัน

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

3 วัน

แบบปท.1
แบบปท.7

พบการกระทำ�ผิด

2

รวบรวมพยานหลักฐาน

3

ตรวจสอบหลักฐาน
และประเด็นข้อกฎหมาย
ครบองค์ประกอบ
ความผิด

4

5

ผู้กระทำ�ความ
ผิดไม่มาพบ

ผู้กระทำ�ความผิดมาพบ

ผู้รับผิดชอบ

มีช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน
หลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด
พยานหลักฐาน
ที่ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย ผู้รับผิดชอบ
กำ�หนด
ดำ�เนินคดี

3 วัน

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
แบบปท.1
แบบปท.7

1 วัน

แบบปท.2

ความถูกต้อง
และรวดเร็ว

1 วัน

แบบปท.3
แบบปท.6

หลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินคดี
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินคดี

2 วัน

แบบปท.4

หลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินคดี

1 วัน

มาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หลักฐาน
ไม่พอ

ทำ�หนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิด

ตัวชี้วัด

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน

แจ้งข้อกล่าวหา/
บันทึกคำ�ให้การ
6

ผู้กระทำ�ความผิด ผู้กระทำ�ความผิด
รับสารภาพ
ปฏิเสธ
สรุป/เสนอผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบ
7
พิจารณา
การเปรียบเทียบ
ไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง/
จำ�คุก

ควรถูก
ฟ้องร้อง/
จำ�คุก

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงาน
สอบสวน

หลักเกณฑ์ ผู้มีอำ�นาจในการ
ตามที่กฎหมาย เปรียบเทียบคดี/
กำ�หนด
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มอบหมาย
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ลำ�ดับ
8

ผังกระบวนการ

ผูก้ ระทำ�ผิด
ชำ�ระค่าปรับ
ภายในกำ�หนด

62

ร้องทุกข์
ต่อพนักงาน
สอบสวน

เปรียบเทียบ
ปรับ

ผูก้ ระทำ�ผิด
ชำ�ระค่าปรับ
ภายในกำ�หนด

9

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

*1 วัน
สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่
** 30 วัน
สำ�หรับ
ผู้กระทำ�ผิด
ตามมาตรา
85

มาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
แบบ ปท.5
แบบ ปท.6

1 วัน

แบบ ปท.6

ความถูกต้อง
และรวดเร็ว

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบใน
การดำ�เนินคดี

1 วัน

แบบ ปท.7

ความถูกต้อง
และรวดเร็ว

ผู้ที่พบการ
กระทำ�
ความผิด

ออกใบรับเงินค่าปรับ

10

บันทึกประวัติผู้กระทำ�ผิด
และจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ ผู้มีอำ�นาจในการ
ตามที่กฎหมาย เปรียบเทียบคดี/
กำ�หนด
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มอบหมาย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
		
6.1 เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง
			 พบการกระทำ�ความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้
			 (1) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึง่ ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(มาตรา 68, มาตรา 68/1) ได้แก่
			 • กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
			 • กฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�จัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
			 • กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
			
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
			 (2) ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตวั อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือนาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา 8 วรรคสาม (มาตรา 69)
			 (3) ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 70)
			 (4) ฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 (มาตรา 71)
			 (5) จัดตัง้ สถานทีจ่ �ำ หน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร ซึง่ มีพน้ื ทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตร
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง (มาตรา 72)

			 (6) ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 22 (2) มาตรา
25 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (2) หรือซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือในมาตรา 27 หรือ
มาตรา 42 (มาตรา 72)
			 (7) ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/1)
			 (8) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (มาตรา 72/2)
			 (9) ไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27
วรรคหนึง่ หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 22 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง (มาตรา 74)
			 (10) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคสอง (มาตรา 75)
			 (11)		ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำ�หนดไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม (มาตรา 76)
			 (12)		ฝ่าฝืนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
42 (1) (มาตรา 77)
			 (13)		ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
42 (2) หรือข้อกำ�หนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 42 (มาตรา 78)
			 (14)		ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวางหรือไม่อำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 (มาตรา 79)
			 (15)		ดำ�เนินกิจการในระหว่างทีม่ คี �ำ สัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้หยุดดำ�เนินกิจการ หรือไม่
ปฏิบตั ติ ามคำ�สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 80)
			 (16)		ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (มาตรา 81)
			 (17)		ไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 49 หรือไม่ขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำ�ลาย หรือชำ�รุดตามมาตรา 50
(มาตรา 82)
			 (18)		ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 57 หรือไม่ยื่นคำ�ขอ
รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำ�ลาย หรือชำ�รุด ตามมาตรา 58
(มาตรา 82)
			 (19)		ผู้ได้รับใบอนุญาตดำ�เนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 84)
		
6.2 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง รวบรวมพยาน
หลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี อันประกอบด้วย
			 (1) รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (แบบ ปท.1) หรือแบบตรวจแนะนำ� (3 ตอน)
			 (2) คำ�สัง่ ทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี
ตามอำ�นาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ถ้ามี)
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			 (3) พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิด (ถ้ามี)
			 (4) หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระทำ�ความผิด เช่น ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ทะเบียนใบอนุญาต การสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ การสอบถามจาก
ผู้อยู่รอบข้าง แล้วแต่กรณี
			 (5) ประวัติผู้กระทำ�ความผิด (ตามแบบ ปท.7) ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดครั้งแรก
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6.3 หลังจากได้รับพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย ตามเอกสารพยาน
หลักฐานที่ได้รับ และดำ�เนินการดังนี้
			 (1) หากเห็นว่าการกระทำ�ความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ดำ�เนินการตามข้อ 6.4
			 (2) หากเห็นว่าข้อมูลและหลักฐานไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ (ในข้อ 6.2) ทีส่ ง่ เรือ่ งมา เพือ่ ตรวจสอบและพิจารณาเสียใหม่
		
6.4 ทำ�หนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิด
		 กรณีเจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบดำ�เนินคดีมีความเห็นว่าการกระทำ�ความผิดครบองค์ประกอบความผิด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดีทำ�หนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�
ความผิดมาพบตามแบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (แบบ ปท. 2)
		
6.5 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดีทำ�หนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิดแล้ว ให้ดำ�เนินการดังนี้
			 (1) ในกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิดมาพบตามหนังสือเรียก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี
แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำ�ความผิด โดยจัดให้มีการบันทึกคำ�ให้การตามแบบบันทึกคำ�ให้การผู้กระทำ�ความผิด
(แบบ ปท. 3) และดำ�เนินการตามข้อ 6.6
			 (2) ในกรณีทผ่ี กู้ ระทำ�ความผิดไม่มาพบตามกำ�หนดในหนังสือเรียก (แบบ ปท.2) ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี ดำ�เนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามข้อ 6.9 (แบบ ปท.6)
		
6.6 เมื่อผู้กระทำ�ความผิดมาพบตามหนังสือเรียกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี ให้ดำ�เนินการดังนี้
			 (1) ถ้าผูก้ ระทำ�ความผิดรับสารภาพว่ากระทำ�ความผิดตามข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ดำ�เนินคดีสรุปสำ�นวนเอกสาร เสนอให้ผมู้ อี �ำ นาจในการเปรียบเทียบคดีพจิ ารณา กรณีความผิดทีต่ อ้ งให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี (ในเขตต่างจังหวัด) พิจารณา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น แจ้งเรื่องตามแบบแจ้งเรื่องให้
เปรียบเทียบคดี (แบบ ปท. 4) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำ�เนินการพิจารณาต่อไป
			 (2) ถ้าผูก้ ระทำ�ความผิดปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำ�ความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด�ำ เนินการแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามข้อ 6.9 (แบบ ปท.6)
		
6.7 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดีสรุปสำ�นวนเอกสาร เสนอผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบคดี
แล้วให้ผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณาการเปรียบเทียบคดีว่า ผู้กระทำ�ความผิดสมควรหรือไม่สมควรได้
รับโทษถึงจำ�คุก
6.8 การเปรียบเทียบปรับ ดำ�เนินการ ดังนี้
			 (1) กรณีผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้กระทำ�ความผิดไม่สมควรได้รับโทษถึง
จำ�คุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้ทำ�การเปรียบเทียบตามแบบเปรียบเทียบคดี (กำ�หนดค่าปรับ) (แบบ ปท. 5) และ

เมื่อผู้กระทำ�ความผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้วภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ มาตรา 85 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่งผลให้สิทธินำ�คดีอาญาไปฟ้องต่อศาลเป็นอันระงับไปตามกฎหมาย จากนั้นให้ผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบ
คดีออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐานด้วย และนำ�เงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา 64
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อดำ�เนินการตามข้อ 6.10 ต่อไป
		 (2) หากผู้กระทำ�ความผิดไม่ยินยอมเสียค่าปรับภายในกำ�หนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
อัตราค่าปรับที่ผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบคดีกำ�หนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี
ดำ�เนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไป ตามแบบหนังสือร้องทุกข์ (ปท. 6)
		
6.9 การร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กรณีที่ผู้กระทำ�ความผิดไม่มาตามกำ�หนดใน
หนังสือเรียกตัวตามข้อ 6.4 หรือกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิดปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข้อ 6.6 หรือกรณีที่ผู้มีอำ�นาจในการ
เปรียบเทียบคดีมีความเห็นว่าสมควรดำ�เนินคดีตามข้อ 6.7 หรือกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิดไม่ชำ�ระค่าปรับตามที่ผู้มี
อำ�นาจในการเปรียบเทียบปรับกำ�หนดตามข้อ 6.8 (2) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบหนังสือร้องทุกข์ (แบบปท. 6)
โดยให้ขอคัดบันทึกประจำ�วันของพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องและ
ดำ�เนินคดีในขั้นตอนต่อไป
6.10		 บันทึกประวัติผู้กระทำ�ผิด/จัดเก็บข้อมูล
		 เมื่อได้ทำ�การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำ�ความผิดเรียบร้อยแล้ว หรือ คดีทางศาลสิ้นสุดแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น บันทึกประวัติ
ผู้กระทำ�ผิดลงในแบบประวัติผู้กระทำ�ความผิด (แบบ ปท. 7) และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้กระทำ�ผิด
เข้าสาระบบงาน

7. คำ�นิยาม
		
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
		 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำ�หรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 (2) นายกเทศมนตรี สำ�หรับในเขตเทศบาล
		 (3) นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สำ�หรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บล
		 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำ�หรับในเขตกรุงเทพมหานคร
		 (5) นายกเมืองพัทยา สำ�หรับในเขตเมืองพัทยา
		 (6) หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ ก ฎหมายกำ � หนดให้ เ ป็ น
ราชการส่วนท้องถิ่น สำ�หรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
		
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
		
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า
		 (1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการ
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ส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
		 (2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข คือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (3) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ พนักงานหรือข้าราชการในสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
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“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดี” หมายความว่า
		 (1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำ�หรับในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
		 (2) เจ้าหน้าที่งานนิติกร สำ�หรับในเขต เทศบาล
		 (3) ปลัด หรือ เจ้าหน้าที่ในสำ�นักงานปลัด สำ�หรับในเขต อบจ. และ อบต.
		 (4) เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการมอบอำ�นาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		
“ผู้มีอำ�นาจในการเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า
		 (1) คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี สำ�หรับในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�หรับในเขตจังหวัดอื่น
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตำ�รวจจังหวัด มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับได้ใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 (2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย (เป็นหนังสือ) มีอำ�นาจเปรียบ
เทียบปรับได้ในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่สมควรได้รับโทษถึงจำ�คุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
		
		
		
		
		
		
		

8.1 แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1)
8.2 แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2)
8.3 บันทึกคำ�ให้การผู้กระทำ�ความผิด (ปท. 3)
8.4 แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท. 4)
8.5 แบบเปรียบเทียบคดีกำ�หนดค่าปรับ (ปท. 5)
8.6 หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท. 6)
8.7 แบบประวัติผู้กระทำ�ความผิด (ปท. 7)

• แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1) •

									
							

สถานที่ …………………………………………..…….

วันที่ ……....… เดือน ……….......…………. พ.ศ. ….................……

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เรียน …. (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………..
ด้วย ข้าพเจ้า……………...................………………. ตำ�แหน่ง………………….........…………. ได้ตรวจสอบ
สถานประกอบการของ …... (ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง) ……..………. สถานประกอบการ ชื่อ …………………..……………..
ประกอบกิจการ ……………..………….........….. ตั้งอยู่เลขที่ ….......…หมู่ที่ ..............……. ถนน ………................….……...
ตำ�บล /แขวง ………………… อำ�เภอ /เขต ………….…….. จังหวัด…………………….... โทร. ……..................................……
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………....……………
ข้อกฎหมายของการกระทำ�ผิด
…………………………………………………………………..……………………………………………………......…………………………………
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
						
					
						
						
						
						

(ลงชื่อ) …………………….....………. ผู้ตรวจสอบ/รายงาน
		
( …………………………… )
ตำ�แหน่ง……………………………………..
(ลงชื่อ) ……………………………. พยาน
( …………………………… )
ตำ�แหน่ง……………………………………….
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• แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทำ�ความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) •

เลขที่…(หนังสือ) ……..							

หน่วยงาน …………………................……………

									

วันที่ ……… เดือน ………………. พ.ศ. …………

เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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เรียน ……..……………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนาหนังสือแจ้งการกระทำ�ความผิด ที่ ......../..…. ลงวันที่………….......จำ�นวน …. ฉบับ (หรือ)
		 2. สำ�เนาหนังสือคำ�สั่ง ที่….../…..... ลงวันที่…………………..…….
จำ�นวน ......…. ฉบับ
		 ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้..........… (แจ้ง/ออกคำ�สั่ง).......……ที่ .......…/…....…
ลงวันที่ …………….………. ให้ท่านดำ�เนินการ…………………………………………………………….……………..โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามมาตรา ……… แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปรากฏว่าท่านมิได้ดำ�เนินการตาม….....................
(หนังสือแจ้ง/ คำ�สั่ง) …นั้น จึงเป็นการ…(ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง)…..โดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันสมควร จึงมีความผิด
ระวางโทษ……………………………………………………………ตามมาตรา ….............… แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ซึ่งความผิดดังกล่าว เป็นความผิดที่ … (เจ้าพนักงานท้องถิ่น /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) … ทำ�การ
เปรียบเทียบได้
		 ในการนี้ … (เจ้าพนักงานท้องถิ่น/คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) …จึงขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่
ที่……(สำ�นักงาน………)…. ภายในกำ�หนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ติดต่อในวันราชการก่อน
เวลา 15.00 น. เพื่อดำ�เนินการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย หากท่านไม่ไปพบภายในเวลาที่กำ�หนดไว้
ทางราชการจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำ�เนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
							

ขอแสดงความนับถือ

							
(ลงชื่อ) ……………………………….
								
( …………………………… )
						
หัวหน้าหน่วยงาน

• บันทึกคำ�ให้การผู้กระทำ�ความผิด (ปท. 3) •

คดีที่ ……/ ………… 					
						

สถานที่ ……………...………….....................……………….
		

วันที่ ……… เดือน ………………..…. พ.ศ. …..........……...

ข้าพเจ้า……………………………………....อายุ………......…ปี สัญชาติ ……………… อยู่เลขที่ …...… หมู่ที่ ……
ตรอก/ซอย …………….…... ถนน ………..….…….. ตำ�บล/แขวง ………....…………. อำ�เภอ /เขต………………..
จังหวัด……………….. โทร.………………........... โดยมีนาย/นาง/นางสาว…………..……..………………เป็นผู้รับมอบอำ�นาจ
จาก …………………………ตามหนังสือมอบอำ�นาจ ที่ ……….. วันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. …….)
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………......…..….......… เป็นผู้กระทำ�ความผิด
ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา …………… ในข้อหา …………………………………………………………
ซึ่งมีโทษตามมาตรา…………ต้องระวางโทษ …………………………………. ………………… ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว
[ ] (1) ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพว่ากระทำ�ผิดจริง และยินยอมให้ผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบคดี
ทำ�การเปรียบเทียบปรับตามที่เห็นสมควร
[ ]

(2) ข้าพเจ้าขอปฏิเสธว่ามิได้กระทำ�ความผิดตามข้อกล่าวหา

บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญ
						
						

(ลงชื่อ) ………………………...……. ผู้กระทำ�ความผิด
( …………………………… )

						
						

(ลงชื่อ) ……………………...………. เจ้าหน้าที่ /ผู้บันทึก
( …………………………… )

						
						

(ลงชื่อ) ………………………....……. พยาน
( …………………………… )
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• แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท. 4) •
ที่ ………									

หน่วยงาน…………………………...

									วันที่…….เดือน…………พ.ศ………….
เรื่อง ขอให้เปรียบเทียบคดี
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เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด…………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารหลักฐาน…………… จำ�นวน…………… ฉบับ
		 2. แบบบันทึกคำ�ให้การผู้กระทำ�ความผิด (ปท.3) จำ�นวน …........ ฉบับ
		 3. แบบเปรียบเทียบคดีกำ�หนดค่าปรับ (ปท. 5) จำ�นวน…............ ฉบับ
		 ตามที่เจ้าพนักงาน……………………….ได้ดำ�เนินการตรวจสอบกรณี….................(เหตุรำ�คาญ/ฝ่าฝืน
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น/ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง แล้วแต่กรณี)…...… พบว่า นาย/นาง/นางสาว………....…………… เจ้าของ/
ผู้ครอบครองสถานประกอบการ…………….………..อยู่บ้านเลขที่……….ตรอก/ซอย…………........……... ถนน………………
ตำ�บล/แขวง…………...………….....อำ�เภอ/เขต……………..........… จังหวัด………………………ได้…...(ก่อเหตุรำ�คาญ/ฝ่าฝืน
ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น/ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง)……. ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข โดยอาศัย
อำ�นาจตามความในมาตรา …............…. แต่ปรากฏว่า เจ้าของ/ผู้ครอบครองดังกล่าวมิได้ปฏิบัติ จึงมีความผิดตาม
มาตรา …...…….............. แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น
		 ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เรียกผู้กระทำ�ผิดมารับฟังข้อกล่าวหา และได้ยอมรับผิด
ตามข้อกล่าวหานั้นแล้ว ตามแบบบันทึกคำ�ให้การ (ปท.3) ที่ส่งมาด้วย โดยที่บทบัญญัติมาตรา 85 กำ�หนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการจังหวัด เป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี มีอำ�นาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ …(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)…จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกล่าวตามแบบ
เปรียบเทียบคดีกำ�หนดค่าปรับ (ปท. 5) ที่ส่งมาด้วย
		 อนึ่ง เนื่องจากมาตรา 64 กำ�หนดให้ค่าปรับให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น กรุณาจัดส่ง
ค่าปรับกรณีดังกล่าวให้….(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)…… ด้วย
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
								

ขอแสดงความนับถือ

							
(ลงชื่อ)………………….…………….
								
(………………...………..)
							
ตำ�แหน่ง…………..……………………

• แบบเปรียบเทียบคดีกำ�หนดค่าปรับ (ปท.5) •
คดีเปรียบเทียบที่ ………/ ……….		
						

ที่ทำ�การเปรียบเทียบ …………………….............…………

								

วันที่ ……… เดือน …………...………. พ.ศ. ……........…...

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา .…...………………………………………………………………..
ชื่อผู้กระทำ�ความผิด (1) ……………………………………………………………………...
					
(2) ……………………………………………………………………...
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. …………… เวลา ………… ณ สถานที่ประกอบกิจการ…… ………………………
อยู่บ้านเลขที่ …….......... หมู่ที่ ……...... ตรอก/ซอย …….………. ถนน ..………….…….. ตำ�บล/แขวง ……....…..………….
อำ�เภอ /เขต ……………….. จังหวัด ……………..........… โทร. ………............………
คดีนี้ผู้ก ระทำ�ความผิดได้ก ระทำ � ความผิ ด ตาม พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา ………… ข้อหา (1)………………………………………………………………………….......…….
(2) …………………………………………………………………………………….
มีบทลงโทษตามมาตรา……ซึ่งเป็นความผิดที่….(เจ้าพนักงานท้องถิ่น/คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี)….พิจารณา
เห็นว่าผู้กระทำ�ความผิดไม่สมควรได้รับโทษจำ�คุกหรือฟ้องศาล และผู้กระทำ�ความผิดยอมรับผิด และยินยอมให้
ทำ�การเปรียบเทียบปรับ ผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น/คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี)
จึงเปรียบเทียบปรับผู้กระทำ�ความผิด เป็นเงิน ………..……. บาท (………………………………………..)
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทำ�ความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

สำ�คัญ
						
						
						
						

(ลงชื่อ) ……………………………. ผู้กระทำ�ความผิด
(ลงชื่อ) ……………………………. ผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับ

						

(ลงชื่อ) ……………………………. เจ้าหน้าที่

บันทึกการชำ�ระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..............................................................................................
เลขที่ ...................................................................
				 วันที่ ..................... เดือน............................................ พ.ศ. .................................................
			 จำ�นวนเงิน ..................................................................................................................................บาท
						
ลงชื่อ ..............................................................................
								
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
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• หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท. 6) •

ที่ …………..									

หน่วยงาน …………………………….............……

						

วันที่ ……… เดือน …………...... พ.ศ. …………

		

เรื่อง ขอให้ดำ�เนินคดีแก่ … (นาย ก.) …..
72

เรียน เจ้าพนักงานสอบสวน ……(ประจำ�ท้องที่)………
สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1) เอกสาร(หลักฐาน) ……………………………………

จำ�นวน ……. ฉบับ

		 ด้วยเจ้าพนักงาน …………….. ของ .… (กทม./ เมืองพัทยา/ เทศบาล/ อบต.)…...... ได้ตรวจพบว่า
…........ (นาย ก.) …… ซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่…..........… ตรอก/ซอย……………. ถนน………………. ตำ�บล/แขวง…....…...…….
อำ�เภอ/เขต………….........…….จังหวัด……..……………..ได้กระทำ�การ …. (เช่น จำ�หน่ายอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น) … ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา … (38) … และมีโทษตามมาตรา …(72)…. แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามเอกสารหลักฐานที่ส่งมาด้วยนี้
		 ในการนี้ ….. (หน่วยงานท้องถิ่น) ….. มีความประสงค์จะดำ�เนินคดีแก่ …. (นาย ก.) … ซึ่งกระทำ�
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าว จึงมอบอำ�นาจให้ … (นาย ข.) … เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำ�เนินคดี
แก่บุคคลดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ และประสานงานกับพนักงานสอบสวนจนเสร็จการ
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
				

					

ขอแสดงความนับถือ

								
(ลงชื่อ) ....................................
									
(………………………..)
				 					
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

• แบบประวัติผู้กระทำ�ความผิด (ปท. 7) •

1. ผู้กระทำ�ความผิด			
						
						
						
						

ชื่อ …………………………… ชื่อสกุล …………..………….. อายุ ……...… ปี
เชื้อชาติ …………… สัญชาติ …………….. ที่อยู่เลขที่ ………………………
…………………………………………………………………………...........………..
………………………………………………………………………….........…..……..
ผู้รับอนุญาต …………………………………………… เลขที่ …..…./ ………..
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2. วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
						
						

เหตุเกิดเมื่อวันที่ ……… เดือน ….………… พ.ศ. ……… เวลา …….. น.
สถานที่เกิดเหตุ …………………………………………………………….....……
……………………………………………………………………………...........……..

3. ข้อหา						
						

ฐาน …………………………………………………………………….........………..
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

4. จำ�นวนของกลาง 		
					

(1) ยึดและเก็บมา ……………………………................……………………..
(2) อายัด ……………………………………………...................………………

5. ผลคดี						
						
						
						
						
						
						

กระทำ�ความผิดตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ฐาน …………………………………………………….. มาตรา ……....………..
[ ] 1. ผู้กระทำ�ความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบและชำ�ระเงิน
ค่าปรับ จำ�นวน ………..……. บาท ชำ�ระค่าปรับวันที่ ……...........….
เดือน …………. พ.ศ. ……….หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบปรับ
ตามหนังสือ หรือบันทึก ที่ ……/ …… วันที่ ……. เดือน …………….
พ.ศ. ……………..

						
						

[ ] 2. ศาลพิพากษาลงโทษ ……………………………….. ตามคดีแดง
ที่ ………………………..

6. งานคลังรับเงิน				
						

วันที่ ……………. เดือน ………........……………… พ.ศ. ……..............…..
จำ�นวนเงิน …..………. บาท ตามใบเสร็จเล่มที่ …….. เลขที่ ……………

						
						
					
		

(ลงชื่อ) ………………......……………. ผู้บันทึกประวัติ
		
( …………………………… )
ตำ�แหน่ง ………………………………….

การจัดการข้อร้องเรียน
และเหตุรำ�คาญ

การจัดการข้อร้องเรียน และเหตุรำ�คาญ

6

กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำ�คาญ
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1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผูซ้ ง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นำ�กระบวนงานมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
และเหตุร�ำ คาญไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดำ�เนินงานของ เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผูซ้ ง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการปัญหา
เหตุร�ำ คาญโดยเริม่ ตัง้ แต่การรับเรือ่ งร้องเรียน การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสรุปผล
วิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย		
		 3.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 3.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
		 3.3 ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

4. เอกสารอ้างอิง
		 4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		
4.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
		 4.3 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
		 4.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
		 4.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
		 4.6 คู่มือวิชาการ เรื่อง แนวทางในการควบคุมปัญหาเหตุรำ�คาญสำ�หรับเจ้าหน้าที่
		 4.7 คู่มือวิชาการ เรื่อง การควบคุม เฝ้าระวัง ปัญหาเหตุรำ�คาญ
		 4.8 คู่มือ เรื่อง มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 4.9 คู่มือ การปฏิบัติงาน ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

5. แผนผังมาตรฐานงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำ�คาญ
ลำ�ดับ
1

ผังกระบวนการ
การรับเรื่องร้องเรียน/เจ้าหน้าที่พบข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญ

2

3

แต่งตั้งคณะทำ�งาน
จัดการเหตุรำ�คาญ
มีเหตุ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่
พิจารณา
ดำ�เนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

4

รวบรวมจัดทำ�
ระบบฐานข้อมูล

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

การทำ�ระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน

มีช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การกำ�หนดบทบาท มีคณะทำ�งานจัด
ความรับผิดชอบ การเหตุรำ�คาญ
ของคณะทำ�งาน

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

กระทำ�
อย่าง
ต่อเนื่อง

บทบาทความ
รับผิดชอบของ
คณะทำ�งาน

มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและ
จัดทำ�ระบบการ
รวบรวมข้อมูล
และมีสถิติ
เหตุรำ�คาญ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
งาน

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

รายงานผล
การตรวจ
วินิจฉัย
เหตุรำ�คาญ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ปัญหาเหตุรำ�คาญในพื้นที่

รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ แปรผล ตามมาตรฐาน/
หลักวิชาการ
ไม่เป็นเหตุรำ�คาญ

เป็นเหตุ
รำ�คาญ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
6
เป็นกิจการฯ
ไม่มี
ใบอนุญาต

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์
เหตุรำ�คาญในพื้นที่

ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้อร้องเรียน

5

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มีใบอนุญาต

ไม่เป็นกิจการฯ
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ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

7

ออกคำ�สั่งทางปกครอง

8

ไม่ผ่าน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

7-15 วัน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ.2535

มีการออกคำ�สั่ง
ทางปกครอง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

ตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีการตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน
ตามคำ�สั่ง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

ตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

มีการตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน
ตามคำ�สั่ง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

15 วัน

ตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

การออก
คำ�แนะนำ�ให้
แก้ไขเหตุร�ำ คาญ

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

ผู้ก่อเหตุ
รำ�คาญ

ไม่ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง

ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง
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ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

ตรวจสอบ
ดำ�เนิน
คดี

ผ่าน
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
9
ดำ�เนิน
คดี

แจ้งสิทธิก์ าร
อุทธรณ์แก่
ผูป้ ระกอบการ

10
ออกคำ�แนะนำ�
ให้แก้ไข
เหตุรำ�คาญ
11

12

ไม่มีแก้ไข

แก้ไข
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
ผ่าน

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ออกคำ�สั่งทางปกครอง

-

ตามหลักวิชาการ มีการตรวจสอบ
ด้านอนามัย
ผลการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและ
ตามคำ�แนะนำ�
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ลำ�ดับ

ผังกระบวนการ

13
ไม่ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง

ระยะเวลา
(วันทำ�การ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

5 วัน

ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่ง
ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

มีการออกคำ�สั่ง
ทางปกครอง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบ
ผ่าน

14

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ดำ�เนิน
คดี

15-30 วัน

แจ้งสิทธิก์ าร
อุทธรณ์แก่
ผูป้ ระกอบการ

ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

มีการตรวจ
ติดตามการ
ออกคำ�สั่ง
ทางปกครอง

ระบุชื่อและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
		
6.1 การรับเรื่องร้องเรียน
		 หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ต้องจัดให้มชี อ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ ต้องมีการจัดตัง้ ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนประจำ�ของหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล การส่งต่อ การสั่งการให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่
		
6.2 การแต่งตั้งคณะทำ�งาน
		 เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการเหตุรำ�คาญ มีระบบการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิน่ ต้องกำ�หนดให้มคี ณะทำ�งานจัดการปัญหาเหตุร�ำ คาญ ในพืน้ ทีโ่ ดยกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีความครอบคลุมกับสภาพปัญหา ซึ่งสามารถแต่งตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
สำ�นักงานทรัพยากรจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย และปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น ร่วมเป็นคณะ
ทำ�งาน เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาเหตุรำ�คาญในหลายด้าน ทั้งนี้คณะทำ�งาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
		
• การลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริง คณะทำ�งานต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ อผู้รับผิดชอบการ
			 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล พยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
			 พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� รวมทั้งดำ�เนินการควบคุมปัญหา กรณีเกิดเหตุรอ้ งเรียน
			 ในพื้นที่
		
• การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเหตุรำ�คาญ คณะทำ�งานต้องจัดทำ�ระบบการรวบรวมข้อมูล
			 การรายงานผลเกี่ยวกับเหตุรำ�คาญ แล้วนำ�ข้อมูลมาจัดทำ�สถิติปัญหาเหตุรำ�คาญโดยต้อง
			 แยกรายละเอียดข้อมูลประเภทเหตุร�ำ คาญ สภาพปัญหา แหล่งกำ�เนิดปัญหา กลุม่ ประชาชนที่
			 เดือดร้อน ซึ่งอาจทำ�เป็นฐานข้อมูลประจำ�เดือน ประจำ�ปี เพื่อสามารถนำ�ข้อมูลมาทำ�การ
			 วิเคราะห์ และกำ�หนดรูปแบบการเฝ้าระวังปัญหาเหตุรำ�คาญที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้
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6.3 ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายจากคณะทำ�งานแล้วให้ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน จากนั้นจึงกำ�หนดแผนลงพื้นที่เพื่อทำ�การตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงในพื้นที่
เกิดเหตุทั้งสถานที่ที่ถูกร้องเรียนและผูร้ อ้ งเรียน ประชาชนทีอ่ าศัยบริเวณใกล้เคียง โดยใช้หลักการทางวิชาการ
เทคโนโลยี แล้วนำ�ข้อมูลมาทำ�การเรียบเรียง วิเคราะห์และแปรผล หาข้อสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือ
มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
6.4 เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปรผล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายหลังจากมีการเก็บข้อมูลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสภาพภูมิประเทศ พื้นที่
ข้างเคียงและสภาพปัญหาโดยรอบทั้งภายในสถานที่ถูกร้องเรียน และบ้านผู้ร้องเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียด หากมีการเก็บตัวอย่างทางสิง่ แวดล้อมเพือ่ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารต้องศึกษาการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง
อย่างดี จากนั้นจึงนำ�ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และแปรผลโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยต้อง
ชี้ให้เห็นว่าเหตุร้องเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุรำ�คาญจริงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบ ต้องพิจารณาประเด็น
ดังนี้
• กรณีเหตุร้องเรียน ไม่เป็นเหตุรำ�คาญ ให้ทำ�การยุติเรื่อง โดยประสานไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้ง
		 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่แน่ชัด ให้ทำ�การ
		 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียง
		 ตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ชุมชน หรือทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นต้น
• กรณีเหตุร้องเรียน เป็นเหตุรำ�คาญ ให้พิจารณาว่า ผู้ก่อเหตุหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญ
		 จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่
		
กรณีที่ 1 เป็นเหตุรำ�คาญที่ไม่ใช่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่ทำ�การ
ออกคำ�สั่งทางปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำ�คาญ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดยให้ทำ�การ
ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมคำ�สั่งของผู้ก่อเหตุด้วย กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครอง และ
สามารถแก้ไขปัญหาเหตุรำ�คาญได้ ให้ทำ�การยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน และหากไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทำ�การ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
		
กรณีที่ 2 เป็นเหตุรำ�คาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
ว่ากิจการฯ ที่ก่อเหตุดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ดังนี้

•
•

กรณีผู้ก่อเหตุไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เจ้าหน้าที่สามารถดำ�เนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้
กรณีผู้ก่อเหตุได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
		 ออกคำ�แนะนำ� ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
		 พ.ศ. 2535 เพื่อให้ผู้ก่อเหตุแก้ไขปัญหาเหตุรำ�คาญ ภายในระยะที่กำ�หนด มีรายละเอียดดังนี้
		
ก. หากผู้ก่อเหตุดำ�เนินการแก้ไขเหตุรำ�คาญ ตามคำ�แนะนำ� ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ให้เจ้าหน้าที่ทำ�การตรวจติดตาม หากปรับปรุงข้อบกพร่อง แล้วทำ�ให้เหตุรำ�คาญยุติ
ให้ทำ�การยุติเรื่องแล้วแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน
ให้ทำ�การประชาสัมพันธ์ ผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดย
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ หากปรับปรุงข้อบกพร่องยังไม่ถูกต้อง

ให้เจ้าหน้าที่ออกคำ�สั่งทางปกครอง เพื่อให้ผู้กอ่ เหตุท�ำ การปรับปรุง แก้ไขปัญหาเหตุ
รำ�คาญภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด เมือ่ ผูก้ อ่ เหตุ ปฏิบัติตามคำ�สั่งดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคำ�สั่ง และทำ�ให้เหตุรำ�คาญยุติ ให้
ทำ�การยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทำ�การ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หากผู้ก่อเหตุ ปฏิบัติไม่ผ่านตามคำ�สั่งกำ�หนด และ
เหตุรำ�คาญ ยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ ดำ�เนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย
		 ข. หากผู้ก่อเหตุไม่ดำ�เนินการแก้ไขเหตุรำ�คาญ ตามคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
			 ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ให้เจ้าหน้าที่ออกคำ�สั่งทางปกครอง เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติ
ตามคำ�สั่งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตาม
คำ�สั่งทำ�ให้เหตุรำ�คาญยุติ ให้ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน
ให้ท�ำ การประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทัว่ ไป โดยผ่าน
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หากปฏิบัติไม่ผ่านตามคำ�สั่งที่กำ�หนด และ
เหตุรำ�คาญ ยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ ดำ�เนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย

7. นิยาม
		
7.1 เหตุรำ�คาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ� ดังต่อไปนี้
		
• แหล่ง ทางระบาย ทีอ่ าบ ส้วม หรือทีใ่ ส่มลู หรือเถ้า หรือสถานทีอ่ น่ื ใดซึง่ อยูใ่ นทำ�เล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ
หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำ�โรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		
• การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำ�นวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
		
• อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ
การระบาย การกำ�จัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		
• การกระทำ�ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
		
7.2 ผู้ก่อเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นสาเหตุของ
ปัญหาเหตุรำ�คาญ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการร้องเรียน
		
7.3 สถานประกอบกิจการ หมายถึง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
		 แบบตัวอย่างตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงานตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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แบบตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงาน
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
--------- --1. วันที่ …….. เดือน …………………………พ.ศ..…….....…
2. ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง …………………………………
3. สถานประกอบการ ชื่อ …………………………………...…
กิจการ ………………….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่..………….….
ถนน………… ตำ�บล ..…………อำ�เภอ….….…..........…
จังหวัด …..…………….. โทรศัพท์ ……............…………
4. ข้อแนะนำ� (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข)
………………………………………………...........…………….
………………………………………………………..........…….
……………………………………………………...........……….
…………………………………………………...........………….
5. คำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข (กรณีเป็นอันตรายร้ายแรง)
……………………………………………………..........………
……………………………………………………...........……...
ลงชื่อ …………….......…… ลงชื่อ …………....…………….
(…………………………. )
(……………………..)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
เจ้าพนักงาน…………….

แบบตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงาน
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
--------- --1. วันที่ …….. เดือน …………………………พ.ศ..…….....…
2. ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง …………………………………
3. สถานประกอบการ ชื่อ …………………………………...…
กิจการ ………………….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่..………….….
ถนน………… ตำ�บล ..…………อำ�เภอ….….…..........…
จังหวัด …..…………….. โทรศัพท์ ……............…………
4. ข้อแนะนำ� (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข)
………………………………………………...........…………….
………………………………………………………..........…….
……………………………………………………...........……….
…………………………………………………...........………….
5. คำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข (กรณีเป็นอันตรายร้ายแรง)
……………………………………………………..........………
……………………………………………………...........……...
ลงชื่อ …………….......…… ลงชื่อ …………....…………….
(…………………………. )
(……………………..)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
เจ้าพนักงาน…………….

แบบตรวจแนะนำ�ของเจ้าพนักงาน
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
--------- --1. วันที่ …….. เดือน …………………………พ.ศ..…….....…
2. ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง …………………………………
3. สถานประกอบการ ชื่อ …………………………………...…
กิจการ ………………….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่..………….….
ถนน………… ตำ�บล ..…………อำ�เภอ….….…..........…
จังหวัด …..…………….. โทรศัพท์ ……............…………
4. ข้อแนะนำ� (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข)
………………………………………………...........…………….
………………………………………………………..........…….
……………………………………………………...........……….
…………………………………………………...........………….
5. คำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไข (กรณีเป็นอันตรายร้ายแรง)
……………………………………………………..........………
……………………………………………………...........……...

ลงชื่อ …………….......…… ลงชื่อ …………....…………….
(…………………………. )
(……………………..)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
เจ้าพนักงาน…………….

(ด้านหน้า)

• สำ�หรับเจ้าพนักงานผู้ตรวจ •

• สำ�หรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น •
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• สำ�หรับผู้ประกอบการ •

การจัดการข้อร้องเรียน และเหตุรำ�คาญ

บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยสรุป)

มาตรา 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือให้เรียกบุคคลให้แจ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบได้
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การเพื่อการตรวจสอบได้
(3) แนะนำ � ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขหรื อ ตามข้ อ
กำ�หนดของท้องถิ่น หรือกฎ/ประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ. นี้ ได้
(4) ยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดี หรือทำ�ลายในกรณีจำ�เป็นได้
(5) เก็บหรือนำ�สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ในปริมาณพอสมควร
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำ�เป็น โดยมิตอ้ งใช้ราคา
มาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือคำ�สั่ง ปรับปรุงแก้ไข ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งหรือการฝ่าฝืนนั้น เป็นอันตรายร้ายแรงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำ�นาจสั่งให้หยุดกิจการได้
มาตรา 59 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้พักใช้
ใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาต
มาตรา 80 มาตรา 84 กำ�หนดโทษที่ผู้ฝ่าฝืนคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 59 มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
ห้าพันบาท ต่อวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งนั้น

บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยสรุป)

มาตรา 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือให้เรียกบุคคลให้แจ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบได้
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การเพื่อการตรวจสอบได้
(3) แนะนำ � ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขหรื อ ตามข้ อ
กำ�หนดของท้องถิ่น หรือกฎ/ประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ. นี้ ได้
(4) ยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดี หรือทำ�ลายในกรณีจำ�เป็นได้
(5) เก็บหรือนำ�สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ในปริมาณพอสมควร
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำ�เป็น โดยมิตอ้ งใช้ราคา
มาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือคำ�สั่ง ปรับปรุงแก้ไข ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งหรือการฝ่าฝืนนั้น เป็นอันตรายร้ายแรงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำ�นาจสั่งให้หยุดกิจการได้
มาตรา 59 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้พักใช้
ใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาต
มาตรา 80 มาตรา 84 กำ�หนดโทษที่ผู้ฝ่าฝืนคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 59 มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
ห้าพันบาท ต่อวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งนั้น

(ด้านหลัง)

มาตรา 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือให้เรียกบุคคลให้แจ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบได้
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การเพื่อการตรวจสอบได้
(3) แนะนำ � ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขหรื อ ตามข้ อ
กำ�หนดของท้องถิ่น หรือกฎ/ประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ. นี้ ได้
(4) ยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินคดี หรือทำ�ลายในกรณีจำ�เป็นได้
(5) เก็บหรือนำ�สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ในปริมาณพอสมควร
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำ�เป็น โดยมิตอ้ งใช้ราคา
มาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือคำ�สั่ง ปรับปรุงแก้ไข ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
คำ�สั่งหรือการฝ่าฝืนนั้น เป็นอันตรายร้ายแรงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำ�นาจสั่งให้หยุดกิจการได้
มาตรา 59 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้พักใช้
ใบอนุญาตได้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกำ�หนดของท้องถิ่น หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาต
มาตรา 80 มาตรา 84 กำ�หนดโทษที่ผู้ฝ่าฝืนคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 59 มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน
ห้าพันบาท ต่อวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งนั้น

บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยสรุป)
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