
เรื่องเสร็จที่  10/25591 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
เรื่อง การอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและมีการแสดงดนตรี 

------------------------------- 
ส านักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้มีหนังสือที่ พช 52204/604 ลงวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหารและการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาสรุปไดด้ังนี้ 

ด้วยเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับค าขอรับ
ใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรี โดยพบว่าสถานที่ตั้งดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานบริการมาก่อน ซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุก็มิ ได้มีการต่อใบอนุญาตอีก ประกอบกับอยู่นอกพ้ืนที่ที่สามารถ 
ออกใบอนุญาตให้กับสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาผู้ประกอบการได้มายื่น ขอรับ
ใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรีต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
ซึ่งทั้งสองกิจการมีก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลวิเชียรบุรี พ.ศ. 2543 ตามรายละเอียด  
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้หารือไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากได้พิจารณาแล้ว 
ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการทั้ง 2 ชนิดได้ เนื่องจากสถานที่ประกอบการดังกล่าว  
เคยได้รับอนุญาตเป็นสถานบริการและปัจจุบันยังด าเนินการในลักษณะเดิม จังหวัดได้ตอบข้อหารือว่า
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เมื่อการขอรับใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
และการขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรี ได้มีก าหนด  
ไว้ในเทศบัญญัติว่าต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเท่านั้น จึงจะด าเนินกิจการได้  
เจ้าของสถานที่ดังกล่าวเมื่อจะประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรีจะต้องขออนุญาตต่อเทศบาล
เมืองวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากสถานที่
ดังกล่าวยังประกอบกิจการลักษณะสถานบริการ จึงขอหารือว่า เทศบาลจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไร
ที่จะด าเนินการให้ผู้ประกอบการดังกล่าวประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย  

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อหารือของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และ
ประสานงานกับผู้หารือเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว ทราบว่า สถานที่ดังกล่าวประกอบกิจการในลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหาร สุรา เครื่องดื่ม และมีการแสดงดนตรี ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตสถานบริการ 
แต่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว และผู้ประกอบกิจการยังคงประกอบกิจการในลักษณะเดิมอยู่โดยไม่มี
ใบอนุญาตสถานบริการ และเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
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ผู้ประกอบกิจการจึงมายื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรี  แต่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 
เห็นว่า ไม่สามารถอนุญาตไดเ้นื่องจากยังมีการประกอบกิจการในลักษณะของสถานบริการอยู่  
  จากข้อมูลดังกล่าว เห็นว่า การพิจารณาอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ส่วนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ในการควบคุมและคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดยกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขมุ่งหมายคุ้มครองสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบกิจการ  
ส่วนกฎหมายว่าด้วยสถานบริการมุ่งหมายในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม  
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 382 พบว่า บัญญัติ
ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  และมาตรา 333 ก็บัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1)4 ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม 
ภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
หากผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและมีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่วมด้วย  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งสองประเภท  แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล
วิเชียรบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 แล้ว ไม่พบว่าได้ก าหนด
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ในเทศบัญญัติฯ อย่างชัดเจน เพียงแต่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ท้ายเทศบัญญัติฯ เท่านั้น จึงเห็นว่า เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีไม่สามารถใช้กลไกการอนุญาตในการควบคุม
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากมาตรา 325 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการ 

                                                           

 2 มาตรา 38 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 
56 ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งตามมาตรา 48 ก่อนการจัดตั้ง 
 3 มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา  ๓๒ 
(๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
 4 มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่นนั้น 
 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (๑)ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
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ที่ต้องการควบคุมไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงดนตรี แต่อย่างไรก็ตาม แม้การประกอบกิจการ
ดังกล่าวจะไม่ถูกควบคุมโดยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ผู้ประกอบกิจการก็ต้องยื่นค าขอ 
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ 
หากเกิดปัญหาเหตุร าคาญจากการประกอบกิจการดังกล่าวขึ้น ผู้ประกอบกิจการจะมีความผิดฐานฝ่าฝืน
เทศบัญญัติตามข้อ 35 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลวิเชียรบุรี เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 ซึ่งจะต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
สมชาย ตู้แก้ 

 
 
 

 
 
 
 

(นายสมชาย  ตู้แก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 26  กรกฎาคม 2559 
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