
เรื่องเสร็จที่  30/ ๒๕๖1๑ 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
เรื่อง การโอนและการแจ้งเลิกกิจการ 

------------------------------- 
  ส านักอนามัย ได้มีหนังสือที่  กท 0704 / 282 ลงวันที่  12 มกราคม ๒๕๖1 ถึงอธิบดี 
กรมอนามัย เพ่ือขอหารือเรื่องการโอนและการแจ้งเลิกกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้วยส านักอนามัย กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องหารือจากส านักงานเขตแห่งหนึ่งว่า เนื่องจาก 
มีผู้ประกอบกิจการมายื่นค าขอโอน และแจ้งเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ค าสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่ 2841/2535 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2535 เรื่อง มอบอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการเขตในการออกใบอนุญาต
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 33 แต่ในค าสั่งดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการมอบอ านาจการ
อนุญาตให้โอนกิจการและการแจ้งเลิกกิจการ  
  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออก
ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 33 การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด การอนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังการออกใบอนุญาตแล้วตามมาตรา 34  
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตามมาตรา 38 แต่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการอนุญาตให้โอนการด าเนินกิจการและการแจ้งเลิก
กิจการ และมาตรา 51 ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรับแจ้งกรณีผู้แจ้งตามมาตรา 48 ประสงค์จะเลิก
กิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน 
  2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอ านาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ผู้อ านวยการเขตปฏิบัติราชการแทนในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ตามค าสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 2841/2535 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2535 เรื่อง มอบอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535. 
   ข้อ 3 การออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 33 
   ข้อ 4 การอนุญาตให้จัดตั้งตลาด การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ
บริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ตามมาตรา 34 
   ข้อ 5 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร การรับแจ้ง 
การออกใบรับให้แก่ผู้แจ้ง การตรวจการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และการสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอัน
สิ้นผล ตามมาตรา 38 มาตรา 48 และมาตรา 51 
โดยการมอบอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามค าสั่งกรุงเทพมหานครดังกล่าว เป็นการมอบอ านาจ 
ตามมาตราต่างๆ ที่ให้อ านาจไว้ ซึ่งในกฎหมายสาธารณสุขไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจการอนุญาตให้โอน
กิจการและการแจ้งเลิกกิจการไว้ ส่งผลให้เมื่อมีผู้ประกอบการมายื่นขอโอนใบอนุญาตหรือแจ้งเลิกกิจการ 
กรุงเทพมหานครจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขไม่ได้ก าหนดว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการอย่างไร โดยอาศัยฐานอ านาจตามมาตราใด หรือกฎหมายใด 
  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงขอ
หารือกรมอนามัย 2 ประเด็น ดังนี้ 

                                                           

  ๑ ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/1192  ลงวันท่ี  26 กรกฎาคม    2561  ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุขมีถึงผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 



-๒- 

  1. กรณีมีผู้ประกอบการแจ้งโอนการด าเนินกิจการและการแจ้งเลิกกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ส านักอนามัย เห็นว่า ผู้ อ านวยการเขตมีอ านาจ 
รับแจ้งการโอนการด าเนินกิจการและการแจ้งเลิกกิจการ ทั้งนี้ตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2841/2535 ลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2535 เรื่อง มอบอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้อ 5 “การออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร การรับแจ้ง การออกใบรับให้แก่ผู้แจ้ง การตรวจ การแจ้ง  
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และการสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล ตามมาตรา 38 มาตรา 48 และ
มาตรา 51” ความเห็นของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
  2. กรณีมีผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 มาตรา 33 และมาตรา 34 มายื่นค าขอโอนการด าเนิน
กิจการหรือแจ้งเลิกกิจการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอ านาจอนุญาตให้โอนการด าเนินกิจการและแจ้งเลิกกิจการ
หรือไม่ โดยอาศัยอ านาจตามมาตราใด หรือโดยกฎหมายใด 
  ความเห็น 
  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้น าเสนอประเด็นข้อหารือดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตการด าเนินกิจการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ด าเนินการเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา 19 การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 33 
การจัดตั้งตลาด ตามมาตรา 34 การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อย
ตารางเมตร ตามมาตรา 38 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 และพิจารณาออกหนังสือ
รับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มีพ้ืนที่น้อยกว่าสองร้อยตารางเมตร ตามมาตรา 38  
รวมทั้งรับแจ้งการโอนและเลิกการด าเนินกิจการจากผู้ประกอบกิจการที่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 51 
และรับแจ้งการเลิกกิจการจากผู้ประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตตามมาตรา 65 ด้วย ส าหรับกรณีการโอน 
การด าเนินกิจการตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 และมาตรา 41 พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัติการโอนการด าเนินกิจการให้กับบุคคลอื่นไว้แต่อย่างใด เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจึงไม่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้โอนกิจการ ดังนั้น หากผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์ที่จะโอน
การด าเนินกิจการให้กับบุคคลอ่ืนใด ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะโอนกิจการต้องแจ้งเลิกกิจการกับเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเสียก่อน หรือรอจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ หลังจากนั้นผู้ที่ประสงค์จะรับช่วงในการด าเนินกิจการต่อจึงจะ
สามารถมายื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยทางราชการส่วนท้องถิ่นจะต้อง
พิจารณาออกใบอนุญาตเช่นเดียวกับผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตรายใหม่ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาออกใบอนุญาตการด าเนินกิจการ หนังสือรับรองการแจ้ง การรับแจ้ง
การโอนการด าเนินกิจการจากผู้ประกอบการที่มีหนังสือรับรองการแจ้ง และรับแจ้งการเลิกกิจการจากผู้ประกอบ
กิจการที่มีใบอนุญาต  
  ส าหรับกรณีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2841/2535 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2535 เรื่อง มอบ
อ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการเขตปฏิบัติราชการแทนในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ      
       ข้อ 3 การออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 33  
       ข้อ 4 การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ
บริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ตามมาตรา 34     



-๓- 

       ข้อ 5 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร การรับแจ้ง การออก
ใบรับให้แก่ผู้แจ้ง การตรวจการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และการสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล 
ตามมาตรา 38 มาตรา 48 และมาตรา 51 
       ข้อ 6 การควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป การออก
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามมาตรา 41 
   เมื่อพิจารณาค าสั่งดังกล่าวเห็นว่า ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตการ
ด าเนินกิจการตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 การพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 38 
รวมทั้งรับแจ้งการโอนและเลิกการด าเนินกิจการตามมาตรา 51 และมาตรา 65 ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ดังนั้น กรณีผู้ประกอบกิจการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
มาแจ้งเลิกการด าเนินกิจการ ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจในการรับแจ้งการเลิกประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ 
เนื่องจากการเลิกกิจการเป็นความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการซึ่งผู้ประกอบกิจการสามารถเลิกประกอบกิจการได้
โดยไม่ต้องรอการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียงแต่ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งการเลิกประกอบกิจการต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 26  กรกฎาคม   2561 

(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

เนรัญชรา    ร่าง 
เนรัญชรา   พ/ท     
..............   ตรวจ 

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย 
            การสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้ 

 

 


