
 
 

เรื่องเสร็จที่  27/25611 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
เรื่อง การโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

------------------------------- 
ส านักงานเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ได้มีหนังสือที่ นม 52003/ 432 ลงวันที่ 19 

มกราคม 2561 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เทศบาลนคร ได้รับค าร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการ
ค้า โดยขอเปลี่ยนชื่อโรงแรมและชื่อผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร) และขอเปลี่ยนชื่อโรงแรมจาก 
โรงแรม ก. เป็นโรงแรม ข. เทศบาลนคร จึงขอหารือในประเด็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้ถือใบอนุญาตกิจการเดิม สามารถโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ
ให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ อย่างใด  

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ได้ความว่า บริษัท ก. ได้ขายที่ดินให้แก่บริษัท 
ข. และได้ขอยื่นโอนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จ าหน่ายอาหาร ให้แก่บริษัท ข. 
และขอเปลี่ยนชื่อกิจการและชื่อผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการด้วย 

 1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้ พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่าตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  มาตรา 32 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนด
ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 312  
บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และมาตรา 333 ก าหนดให้ผู้ด าเนินกิจการที่ เป็นอันตราย 

                                                           
1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/1181   ลงวันท่ี    25  กรกฎาคม 2561 ซึ่งศูนย์บริหาร

กฎหมายสาธารณสุข มีถึงนายกเทศมนตรีนครแห่งหนึ่ง 
 

2
 มาตรา 31 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

3
 มาตรา 33 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1)  

ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56  
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเง่ือนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นตามมาตรา 32 (2) ก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ส าเนาคู่ฉบับ 



ต่อสุขภาพตามประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม 
โดยกระท าในลักษณะที่เป็นการค้าต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มด าเนินกิจการ และต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
 มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง และต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
 ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 ประสงค์จะเลิก
กิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วยตามมาตรา 51 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  2. ความเห็นในประเด็นข้อหารือ 
 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้น าเสนอประเด็นข้อหารือดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
  ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของ
ผู้รับอนุญาต โดยก่อนการอนุญาตจะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
ใบอนุญาต และอาจต้องพิจารณาถึงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินกิจการนั้นด้วย อันเป็นการพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 51  ได้กล่าวถึงการโอนไว้เฉพาะกรณีหนังสือรับรองการแจ้ง โดยไม่ได้มีบทบัญญัติการโอนใบอนุญาต
ไว้ ดังนั้น หากบริษัท ก. ประสงค์จะท าการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับเจ้าของรายใหม่จะต้องท าการ
แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารก่อนเพ่ือให้เป็น
ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้บริษัท ข. มายื่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ โดยแจ้งใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสถาน
ประกอบกิจการให้ตรงตามข้อเท็จจริง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และข้อบัญญัติท้องถิน่ด้วย 
 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 โดยได้ยกเลิกความในกิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร (๑) การประกอบกิจการ 
สปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน “(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ



สุขภาพ” ดั งนั้ น เทศบาลนครจึ งควรทบทวน ปรั บปรุ งแก้ ไขรายชื่ อกิ จการที่ เป็ นอันตราย 
ต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว
ข้างต้น และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป 
 

 
 

 
                                                   สมชาย  ตู้แก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตรวจ.................. 
ร่าง..................... 
พิมพ์/ทาน.......... 

พรนภา  ร่าง 
 พรนภา  พ/ท 
………… ตรวจ 

ตรวจ.................. 
ร่าง..................... 
พิมพ/ทาน.......... 

(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
    25  กรกฎาคม  2561 

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้      
 

 


