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เรื่องหารือ 

การพิจารณาค าขอประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กรณีบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
 

ข้อเท็จจริง 
ส ำนักงำนเขตวังทองหลำงได้มีหนังสือที่ กท ๘๒๐๔/๕๓๑๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ขอหำรือกำร

พิจำรณำค ำขอประกอบกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 
๑. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ยื่นค ำขอประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

สำธำรณสุข โดยใช้อำคำรเลขที่ ๒๐๔๑ และ ๒๐๔๓ ซึ่งเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ประกอบกำรรวม ๙๐ 
ตำรำงเมตร (เลขที่เดิม ๑๕๒ และ ๑๕๓) ถนนลำดพร้ำว แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
(กรณียื่นค ำขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่สะสมอำหำร – สะสมอำหำรแห้ง อำหำรพร้อมปรุง พร้อมบริโภค 
ใช้ชื่อสถำนประกอบกำรว่ำ มินิบิ๊กซี สำขำ MBK ลำดพร้ำวสะพำนสอง พร้อมได้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในแบบค ำขอรับใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือ
สถำนที่สะสมอำหำร แบบ สอ ๑) 

๒. ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ตรวจสอบด้ำนสุขลักษณะตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว พบว่ำไม่ขัดข้อง 

๓. ฝ่ำยโยธำ ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง ตรวจสอบอำคำรพบว่ำ อำคำรดังกล่ำวมีควำมสูงจำกพ้ืนถึงพ้ืน
วัดได้ ๓.๐๐ เมตร แต่ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒๒ ก ำหนดให้ ห้องขำยสินค้ำ ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้ำ โรงครัว ตลำด และอ่ืนๆ ที่
คล้ำยกัน ต้องมีระยะดิ่งวัดจำกพ้ืนถึงพ้ืนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๐ เมตร  

 
ประเด็นหารือ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถพิจำรณำอนุญำตให้ผู้ประกอบกำร ใช้อำคำรดังกล่ำวประกอบกิจกำรตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม ่
 
ข้อกฎหมาย 

 ๑. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บทบัญญัติว่ำด้วยสถำนที่สะสมอำหำร 
มำตรำ ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่

เกินสองร้อยตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของในตลำดต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖ 
ถ้ำสถำนที่ดังกล่ำวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตำรำงเมตรต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ตำมมำตรำ ๔๘ ก่อนกำรจัดตั้ง 

มำตรำ ๔๘ กำรแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบเพ่ือด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๓๘ และหนังสือรับรอง
กำรแจ้งให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในข้อก ำหนดของท้องถิ่น 

เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรประกอบกิจกำรตำมที่
แจ้งได้ชั่วครำวในระหว่ำงเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจกำรแจ้งให้ถูกต้องตำมแบบที่ก ำหนดในข้อก ำหนดของท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง 
ถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองกำรแจ้งให้ผู้แจ้งภำยในเจ็ดวันท ำกำรนับแต่
วันที่ได้รับกำรแจ้ง 
 ... 
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ในกรณีท่ีกำรแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบภำยในเจ็ดวันท ำกำร
นับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้ง ถ้ำผู้แจ้งไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้กำรแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้ำผู้แจ้งได้ด ำเนินกำร
แก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนดแล้วให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองกำรแจ้งให้ผู้แจ้งภำยในเจ็ดวันท ำกำร
นับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องตำมแบบที่ก ำหนดในข้อก ำหนดของท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง 

๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ. ๒๕๔๕  
ข้อ ๗  ค. ก ำหนดสุขลักษณะทั่วไปของสถำนที่สะสมอำหำร เช่น สถำนที่ตั้ง ระบบระบำยน้ ำ แสงสว่ำง

และกำรระบำยอำกำศ ส้วม ที่รองรับมูลฝอย ส่วนข้อ ๘ ก ำหนดให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งต้องดูแลสถำนที่
สะสมอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำรป้องกันเหตุร ำคำญและกำรป้องกันโรคติดต่อ และข้อ ๑๒ ก ำหนดให้เมื่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอรับใบอนุญำตหรือกำรแจ้งแล้วปรำกฏว่ำ
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้  ให้ออกใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมแบบที่
กรุงเทพมหำนครก ำหนด แล้วแต่กรณี 

ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติฯ เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ มิได้มีบทบัญญัติใด
ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขต้องพิจำรณำกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
หรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต 

๔. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  
มำตรำ ๓๒ ประเภทอำคำรควบคุมกำรใช้ คือ อำคำรดังต่อไปนี้ 
(๑) อำคำรส ำหรับใช้เป็นคลังสินค้ำ โรงแรม อำคำรชุด หรือสถำนพยำบำล 
(๒) อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข หรือกิจกำรอ่ืน 

ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
... 
๕. กฎกระทรวงก ำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๒ ให้อำคำรดังต่อไปนี้เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำมมำตรำ ๓๒ (๒) 
(๑) อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรพำณิชยกรรม 
(๒) อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง 
(๓) อำคำรส ำหรับใช้เป็นหอประชุม 
(๔) อำคำรส ำหรับใช้เป็นส ำนักงำนหรือท่ีท ำกำร 
(๕) อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรอุตสำหกรรม 
(๖) อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรกำรศึกษำ 
(๗) อำคำรส ำหรับใช้เป็นหอพัก 
(๘) อำคำรส ำหรับใช้เป็นอำคำรอยู่อำศัยรวม 
(๙) อำคำรส ำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรำย 
ข้อ ๓ อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรม ได้แก่ อำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรค้ำ

หรือธุรกิจที่มีพ้ืนที่ส ำหรับประกอบกิจกำรตั้งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรข้ึนไป 
ข้อ ๔ อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ได้แก ่อำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ใน

กำรขำยปลีกหรือขำยส่งหรือทั้งขำยปลีกและขำยส่งซึ่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ที่มีพ้ืนที่ส ำหรับประกอบกิจกำรตั้งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึ้นไป 

๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ข้อ ๒๒ ก ำหนดให้ ห้องขำยสินค้ำ ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้ำ โรงครัว ตลำด และอื่นๆ ที่

คล้ำยกัน ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๐ เมตร โดยระยะดิ่งให้วัดจำกพ้ืนถึงพ้ืน 
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ประเด็นพิจารณา  
กรณีกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งนั้น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขมิได้ก ำหนดให้ต้องพิจำรณำ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และกฎกระทรวงก ำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำรก็มิได้ก ำหนดให้อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรสำธำรณสุขเป็นอำคำรควบคุมกำรใช้ แต่ก ำหนดให้อำคำร
ส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไปเป็นอำคำรควบคุมกำรใช้ ซึ่งอำคำรที่ใช้
ประกอบกิจกำรมีพ้ืนที่ ๙๐ ตำรำงเมตร จึงไม่เข้ำข่ำยอำคำรควบคุมกำรใช้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
กำรน ำกฎหมำยอ่ืนมำใช้ต้องใช้อย่ำงรอบคอบมีเหตุมีผล กำรที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขมิได้ก ำหนด 

ให้ต้องพิจำรณำกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเพ่ือประกอบกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งแล้ว หำกน ำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรมำพิจำรณำร่วมด้วยก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบกำร 

ประเด็นเรื่องควำมสูงกับพ้ืนที่ของอำคำรมิได้มีควำมสัมพันธ์กัน กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
ก ำหนดควำมสูงของอำคำรไว้ โดยอำคำรที่ใช้เพ่ือกำรพำณิชยกรรมต้องมีระยะดิ่ง ๓.๕๐ เมตร โดยระยะดิ่งให้วัด
จำกพ้ืนถึงพ้ืน และกรณีของห้องหรือส่วนของอำคำรที่อยู่ภำยในโครงสร้ำงของหลังคำ ให้วัดจำกพ้ืนถึงยอดฝำหรือ
ยอดผนังของห้องหรือส่วนของอำคำรที่ไม่ใช่โครงสร้ำงของหลังคำ ส่วนกรณีอำคำรควบคุมกำรใช้นั้นตำม
กฎกระทรวงเดิมก ำหนดอำคำรตั้งแต่ ๘๐ ตำรำงเมตรเป็นอำคำรควบคุมกำรใช้ แต่กฎกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๒ 
ก ำหนดอำคำรตั้งแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตรเป็นอำคำรควบคุมกำรใช้ เมื่อก่อสร้ำงอำคำรเสร็จแล้วต้องขอหนังสือรับรอง
กำรเปิดใช้อำคำรเพ่ือเป็นกำรรับรองว่ำก่อสร้ำงอำคำรเป็นไปตำมแบบที่ขออนุญำต กรณีของเขตวังทองหลำง หำก
อำคำรที่สร้ำงหลังปี ๒๕๒๒ จะต้องมีควำมสูง ๓.๕๐ เมตร แต่หำกสร้ำงก่อนปี ๒๕๒๒ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ก ำหนด
เรื่องควำมสูงของอำคำร  

กรณีตำมข้อหำรือ กำรออกหนังสือรับแจ้งหำกพิจำรณำแล้วไม่ขัดกับข้อบัญญัติท้องถิ่นก็สำมำรถออก
หนังสือรับรองกำรแจ้งได้ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขมิได้ก ำหนดให้ต้องพิจำรณำกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำรประกอบกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง 

 
มติที่ประชุม 
กำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่สะสมอำหำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข หำกสุขลักษณะ

ของสถำนที่ไม่ขัดกับข้อบัญญัติว่ำด้วยสถำนที่สะสมอำหำรแล้ว ส ำนักงำนเขตก็สำมำรถพิจำรณำออกหนังสือรับรอง
กำรแจ้งได ้
 

 
 

 
 

ลัดดาวรรณ์ ดอกแก้ว/ผู้จัดท า 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 
อ้างอิง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 


