
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒๓ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง  
 

๑ ผู้มาประชุม   

 ๑. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามัย ประธานอนุกรรมการ 

 ๒. นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ์ อัยการอาวุโส อนุกรรมการ 
๕ ๓. นายสมชาย  เลี่ยวชวลิต  ข้าราชการบ านาญ อนุกรรมการ 
 ๔. นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.สยามแมคโคร อนุกรรมการ 
 ๕. นางสุธิศา พรเพิ่มพูน ผู้อ านวยการส านักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

แทนผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
อนุกรรมการ 

 ๖. นางสาวปรยีนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

 ๗. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

 ๘. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
แทนผู้อ านายการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

 ๙. นายชนิสร์ คล้ายสังข ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 

 ๑๐. นายณัฐวุฒิ จักรชัยเจริญ นิติกรช านาญการพิเศษ  
แทนผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี  
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

 ๑๑. นายโกศล สิงหนาท ผู้อ านวยการกองนิติการและบังคับคดี ส านักเทศกิจ อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสรัญญา นันทรุจิ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมผังเมือง ๒ 

แทนผู้อ านวยการกองควบคุมผังเมือง  
ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 

อนุกรรมการ 

 ๑๓. นายวีรยุทธ เมธยาภา วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
แทนผู้อ านวยการส านักงานควบคุมอาคาร ส านักการโยธา 

อนุกรรมการ 

๑๕ ๑๔. นายสรสชิ เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตห้วยขวาง อนุกรรมการ 

 ๑๕. นายสมบัติ เครือกีรติธรรม หวัหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ส านักงานเขตวัฒนา  

อนุกรรมการ 

 ๑๖. นายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ส านักงานเขตหลักสี่ 
 

อนุกรรมการ 
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 ๑๗. นางวันพร ศรีเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ส านักอนามัย 

อนุกรรมการและ     
เลขานุการ 

 ๑๘. นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย  อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕ ๑๙. นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  
ส านักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑ ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)    
 ๑. นายสุนทร สุนทรชาต ิ รองผู้อ านวยการส านักอนามัย (สั่งราชการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

 ๒. นางเพ็ญศรี วัจฉละญาณ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๕ ผู้เข้าร่วมประชุม   
 ๑. นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการเขตสาทร 
 ๒. นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสาทร 
 ๓. นางพิชามญชุ์  เช้าวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสาทร 
 ๔. นายธวัชชัย จันทร์เส หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตบางซื่อ 
 ๕ นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตบางรัก 
 ๖. นายนพดล อุ่นเรือน หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สสว. 
๑๐ ๗. นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ สสว. 
 ๘. นางสาวเพ็ญนภา ทองอาจ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ สสว. 
 ๙. นายประสาร  นาคคง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
 ๑๐. นางสาวสุภาพร  จันทศร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
 ๑๑. นางสาวรัชดาพร  เฮ้าตุ่น นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
๑๕ ๑๒. นางสาวสุณิชา สิริทรัพย์ทวี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
 ๑๓. นางสาวณฐพรรณ ผลงาม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
 ๑๔. นางสาวจงกลวิณี  บุญวิเศษ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สสว. 
 ๑๕. นายสิทธิเดช แซ่ปึง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ส านักงานเขตบางรัก 

 ๑๖. นางสาวอุษณา ภูกาบิน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ส านักงานเขตบางซ่ือ 

๒๐ ๑๗. นายณัฐศาสตร์ ศรีพิมพ์มาตย์ นิติกรปฏิบัติการ กองนิติการและบังคับคดี ส านักเทศกิจ 
 ๑๘. นายซอดีกีน ตูแป นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานเขตสาทร 
 ๑๙. นายกิตติพันธุ์ พูลมูล นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเขตสาทร 
 ๒๐. นายภูวนัย ยอดดอกไม้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ส านักงานเขตสาทร 
 ๒๑. นางสาวฉายจิต ทองแหยม นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
 ๒๒. นางสาวยศวดี  พระแก้ว พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข สสว. 
 ๒๓. นางสาวนิภาพร  ไหมนารี ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป สสว. 

 เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
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๒๕ วาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในคราวการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอ านาจหน้าที่  
ดังนี  

๑. ให้ความเห็น ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ และสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข หากไม่ได้ข้อยุติให้หารือคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และรายงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครทราบ ทุก ๖ เดือน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  

๓. แต่งตั งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ได้โปรดลงนาม
ในค าสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 วาระท่ี ๒ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 
๑๐ 

 ๒.๑ ข้อหารือการต่ออายุใบอนุญาตและการขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาต  
(เรื่องหารือจากส านักงานเขตบางซื่อ) 

 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 
๒๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตบางซื่อมีหนังสือที่ กท ๗๐๐๔/๓๘๒๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ หารือ
เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตตลาดและการขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาต
เสียชีวิตโดยมีรายละเอียดดังนี  
 ๑. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับค าร้องขออนุญาตต่างๆ จาก
นางสาวพรทิพย์ เกตุประดิษฐ์ ซึ่งรับมอบอ านาจจากนายทรงวุฒิ ทองจรัส ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประจ าปี ๒๕๖๐ ผู้ถือใบอนุญาตชื่อ นางสาวสุมณี ราญรอนอริราช จัดตั งตลาดประเภทที่ ๒  
ใช้ชื่อตลาดว่ามณีพิมาน (๒๕๕๐) ตามใบอนุญาตเล่มที่ ๒๙๐๑๐๑ เลขที่ ๐๐๑ ปี ๒๕๕๐ 
ใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากหลักฐานการยื่นขอต่อใบอนุญาต 
ไม่สมบูรณ์ โดยนางสาวสุมณีฯ ได้เสียชีวิตแล้ว ตามใบมรณบัตร เลขที่ ๐๒๑๐๒๙๗๘๘๙ วันที่รับแจ้ง
การตาย ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางซื่อ โดยได้จดทะเบียนรับนายทรงวุฒิฯ 
เป็นบุตรบุญธรรมตามทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๔) ส านักงานเขตทวีวัฒนา ลงวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนายทรงวุฒิฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกและอยู่ระหว่าง 
รอค าสั่งศาล จึงขอผ่อนผันการน าหลักฐานมายื่นขอต่อใบอนุญาตของปี ๒๕๖๐  
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๒๕ 

  ๒. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทรงวุฒิฯ ได้น าส าเนาค าสั่งศาลของศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดง
ที่ พ ๓๖๘๐/๒๕๖๐ และ พ ๓๖๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือมายื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๑ ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๒ ค าขอแก้ไข
รายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๑ และค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาด
ประเภทที่ ๒ แก้ไขรายการผู้ถือใบอนุญาตจากนางสาวสุมณีฯ เป็นนายทรงวุฒิฯ แต่ฝ่ายเดียว  
ซึ่งในค าสั่งศาลมีการแต่งตั งพลตรีชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ในฐานะผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวสุมณีฯ ผู้ตาย เพ่ือจัดการมรดกตามพินัยกรรม
ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ตายได้ท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ที่ส านักงานเขต
ดุสิต ยกกรรมสิทธิ์ในการเก็บดอกผลอันเกิดจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๘๖ ต าบลบางซื่อ อ าเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและตั ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๑๗๑๓ และมาตรา ๑๗๑๘ และมีค าสั่งตั งนายทรงวุฒิฯ เป็นผู้จัดการมรดกของ
นางสาวสุมณีฯ ผู้ตาย ก่อนตายผู้ตายท าพินัยกรรมตั งผู้ร้องเป็นผู้จัดการศพและเป็นผู้จัดการมรดก 
ตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๗๑๓ และมาตรา ๑๗๑๘ ส านักงานเขตบางซื่อจึงได้ให้นายทรงวุฒิฯ ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตไว้ก่อน 
 ๓. ส านักงานเขตบางซื่อ ได้รับค าขอดังกล่าวแล้ว มีข้อสงสัยในการบังคับตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลว่าในกรณีดังกล่าว นายทรงวุฒิฯ จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั ง
ตลาดประเภทที่ ๑ ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๒ ค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใด 
ในใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๑ และตลาดประเภทที่ ๒ โดยแก้ไขรายการผู้ถือใบอนุญาตจาก
นางสาวสุมณีฯ เป็นนายทรงวุฒิฯ จะสามารถด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่  ประการใด  
จึงได้ท าหนังสือหารือไปยังอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และศาลแพ่งได้มีหนังสือตอบกลับมาตาม
หนังสือที่ ศย ๓๐๐.๐๐๑/(สค) ๙๔๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งค าสั่งศาล โดยศาล 
มีค าสั่งลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั งนายทรงวุฒิฯ ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวสุมณีฯ 
ผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๗๑๓ และมาตรา ๑๗๑๘ กับให้สิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย ให้เพิกถอนพลตรีชาญณรงค์ฯ ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ และให้ตั งพลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ในฐานะผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวสุมณีฯ ผู้ตาย เพ่ือจัดการพินัยกรรม 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๗๑๓ และมาตรา ๑๗๑๘ กับให้สิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมาย 

๔. ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้หารือกลุ่มงานนิติการ ส านักงานเลขานุการ ส านัก
อนามัย ในประเด็นข้อหารือของส านักงานเขตบางซื่อ ซึ่งกลุ่มงานนิติการมีความเห็นดังนี  
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๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่เกี่ยวข้องกับตลาด หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ มีจุดมุ่งหมาย 
คุ้มครองประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต ซึ่งตลาดก็เป็นกิจการ 
ที่อาจส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของประชาชนผู้บริโภค 
กฎหมายจึงได้ใช้มาตรการออกใบอนุญาตอันเป็นการป้องกันมิให้กิจการตลาดเกิดขึ น 
โดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมและสถานที่ตั ง
โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมทั งระบบป้องกันหรือบ าบัด ในส่วนของกรุ งเทพมหานคร 
ก็ได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ
ดูแล ควบคุม ความปลอดภัยของอาหารที่จ าหน่ายในตลาดเพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพ 
ของผู้บริโภค รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และในการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตก็จะ
มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับทางด้านการสาธารณสุขในเรื่องของตลาด ทั งนี  
ก็เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ ฉะนั นในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตจึงต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้ยื่นเป็นส าคัญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องใช้ดุลพินิจ  
ในการออกใบอนุญาตเป็นการเฉพาะรายว่าผู้ยื่นค าขอจัดตั งตลาด จะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ เมื่อผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้นั นแล้วปรากฏว่าผู้ ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิตลงแล้ว 
ใบอนุญาตของผู้นั นก็ต้องสิ นสุดลง 

๒) การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอแก้ไขรายการอ่ืนในใบอนุญาต มีก าหนดไว้ใน
ข้อ ๔๕ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื อที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด หรือขอแก้ไขรายการอ่ืนใด
ในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เฉพาะผู้รับ
ใบอนุญาตเท่านั น ฉะนั น หากจะมีการยื่นค าขอแก้ไขใดๆ ในใบอนุญาตจึงเป็นกรณีที่เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตเท่านั นที่ยื่นด าเนินการต่างๆ เหล่านั นได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้เสียชีวิตลงแล้ว 
ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อได้รับใบอนุญาตจึงไม่สามารถยื่นขอด าเนินการได้ 

๓) กรณีของนายทรงวุฒิฯ จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่นั น ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และข้อ ๔๓ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของค าขอ หากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นที่ประจักษ์แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วว่านายทรงวุฒิฯ 
ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้จัดการมรดก นายทรงวุฒิฯ ก็ย่อมมีสิทธิในการจัดการทรัพย์มรดกได้ตาม
แนวทางของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้เคยพิจารณาไว้แล้วในการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมใช้เป็นดุลพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตได้ ตามมาตรา ๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔๓ 

๕. ส านักอนามัยเคยได้รับเรื่องหารือจากส านักงานเขตเกี่ยวกับอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการพิจารณาอนุญาตให้โอนการด าเนินกิจการ เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้บัญญัติเรื่องการโอนการด าเนินกิจการไว้ ซึ่งส านักอนามัยได้หารือไปยัง 
กรมอนามัย และกรมอนามัยมีหนังสือที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/๖๙๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ตอบข้อหารือ ความว่ากรณีการโอนการด าเนินกิจการ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไม่ได้บัญญัติเรื่องการโอนการด าเนินกิจการให้กับบุคคลอ่ืนไว้แต่อย่างใด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มี
อ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้โอนกิจการ ดังนั น หากผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์ที่จะ
โอนการด าเนินกิจการให้กับบุคคลอ่ืนใด ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะโอนกิจการต้องแจ้งเลิก
กิจการกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน หรือรอจนกว่าใบอนุญาตจะสิ นอายุ หลังจากนั น 
ผู้ที่ประสงค์จะรับช่วงในการด าเนินกิจการต่อจึงจะสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยทางราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาออกใบอนุญาต
เช่นเดียวกับผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตรายใหม่ 

   

  ข้อกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖... 
 มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั นทั งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั งแจ้ง
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ... 
๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖  

ข้อ ๔๒ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่กรุงเทพมหานครก าหนด... 

ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต หรือค าขอเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  
ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั นทั งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน... 
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ข้อ ๔๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื อที่ หรือบริเวณที่ใช้
เป็นตลาด หรือขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 
ที่กรุงเทพมหานครก าหนด และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว  
จึงจะด าเนินการได้ 

   

  ประเด็นหารือ 
 ๑. กรณีนายทรงวุฒิฯ ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๑ ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๒ ค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๑ 
และค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๒ โดยขอแก้ไขรายการผู้ถือใบอนุญาต
จากนางสาวสุมณีฯ เป็นนายทรงวุฒิฯ แต่ฝ่ายเดียว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถพิจารณา
อนุญาตตามค าขอดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร  
 ๒. หากในประเด็นที่ ๑ ไม่สามารถกระท าได้ และต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั งตลาด
นายทรงวุฒิฯ สามารถกระท าการเพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่ อย่างไร 
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มติที่ประชุม ประเด็นที่ ๑ กรณีนายทรงวุฒิฯ ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๑  
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั งตลาดประเภทที่ ๒ ค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาด
ประเภทที่ ๑ และค าขอแก้ไขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๒ โดยขอแก้ไขรายการ 
ผู้ถือใบอนุญาตจากนางสาวสุมณีฯ เป็นนายทรงวุฒิฯ แต่ฝ่ายเดียวไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากใบอนุญาตฯ ออกให้เฉพาะบุคคล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิตลง
ใบอนุญาตของผู้นั นก็ย่อมสิ นสุดลงโดยไม่ตกเป็นมรดกหรือตกแก่ทายาท เช่นเดียวกับการขอแก้ไข
รายการอ่ืนใดในใบอนุญาตฯ ซึ่งผู้ที่มิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตย่อมไม่อาจขอแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตได ้

ประเด็นที่ ๒ กรณีของนายทรงวุฒิฯ จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั งตลาด นายทรงวุฒิฯ 
สามารถกระท าการเพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่ อย่างไรนั น เห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตจัดตั งตลาดของนายทรงวุฒิฯ และหากข้อเท็จจริง
เป็นที่ประจักษ์แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วว่านายทรงวุฒิฯ เป็นผู้มีสิทธิในตลาดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนก็ย่อมสามารถขอรับใบอนุญาตจัดตั งตลาด และเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถพิจารณา
ออกใบอนุญาตได ้

ที่ประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติมว่ากรณีที่ส านักงานเขตบางซื่อได้รับช าระค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ไว้แล้ว เมื่อปรากฏว่านายทรงวุฒิฯ ไม่สามารถเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ 
ส านักงานเขตควรคืนค่าธรรมเนียมที่ได้รับไว้แล้ว 
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  ๒.๒ ข้อหารือการประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
 (เรื่องหารือจากส านักงานเขตสาทร) 

 ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานเขตสาทรมีหนังสือ ที่ กท ๖๘๐๔/๔๐๒๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ขอหารือกรณี
ตรวจพบการจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารบริเวณข้างอาคารศาลา แอท สาทร ซอยสาทร ๑๑ 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายละเอียด ดังนี  

๑. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตรวจพบการประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่
มีลักษณะเป็นเต็นท์ตั งอยู่พื นที่บริเวณข้างอาคารศาลา แอท สาทร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ก่อนการจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และออกแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เล่มที่ ๑/๖๑ เลขที่ ๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ให้ผู้ครอบครองสถานที่จ าหน่ายอาหารแห่งนี หยุดประกอบกิจการทันทีนับตั งแต่วันที่รับแบบตรวจ
แนะน าฉบับนี  ซึ่งนายพุฒภินันท์ บุญเสริมสุวรรณ แสดงตัวว่าเป็นผู้จัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
และลงลายมือชื่อรับแบบตรวจแนะน าดังกล่าว 

๒. วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามข้อแนะน าพบผู้ประกอบกิจการ 
ยังคงจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

๓. นายพุฒภินันท์ฯ ได้ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร สถานที่ตั ง
เลขที่ ๙/๙ ซอยสาทร ๑๑ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจาณา ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (นายพุฒภินันท์ฯ) ส าเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั ง 
สถานประกอบการ และแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั งสถานประกอบการ  โดยยื่นค าขอที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสาทร ตามเลขรับที่ ๗/๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้มีหนังสือ ที่ กท ๖๘๐๔/๑๒๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ประสานฝ่ายโยธา ขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากอาคาร กรณีนายพุฒภินันท์ฯ  
ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารซึ่งสถานที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ 
ตั งอยู่พื นที่บริเวณข้างอาคารศาลา แอท สาทร เลขที่ ๙/๙ ซอยสาทร ๑๑ ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

๕. ฝ่ายโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท ๖๘๐๓/๘๗๑ (ไม่ได้ลงวันที่) แจ้งผลการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์จากอาคารว่า สถานประกอบการที่ตั งอยู่ด้านข้างอาคารศาลา แอท สาทร เข้าข่าย
เป็นอาคาร ตามค านิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  แต่ที่ตั งของ
สถานประกอบการอยู่ในเนื อที่ว่างภายนอกอาคารศาลา แอท สาทร (อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
เป็นส่วนที่ต้องจัดให้เป็นถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุม
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โดยรอบอาคารเพ่ือให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก ขัดกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ฉะนั น สถานที่ประกอบกิจการจึงเป็นอาคารที่ขัดกฎหมาย เป็นการก่อสร้าง 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๖. ส านักงานเขตสาทรได้มีหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคารศาลา แอท สาทร ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่เ พ่ือแสดงเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องหรือโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับกรณีนี   

๗. ส านักงานเขตสาทรได้มีหนังสือค าสั่ง ที่ กท ๖๘๐๔/๕๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ให้การแจ้งของนายพุฒภินันท์ฯ เป็นอันสิ นผล และให้หยุดประกอบกิจการทันทีหลังจาก
รับทราบค าสั่งฉบับนี  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

๘. วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่ง ที่ กท ๖๘๐๔/๕๕๔๙ ลงวันที่  
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่พบการจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารในบริเวณดังกล่าว 

๙. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงศรี จ ากัด เป็นเจ้าของอาคารส านักงานแอทสาทร ซึ่งตั งอยู่ เลขที่ ๙/๙ ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ผู้ให้เช่า) ท าสัญญากับบริษัท เพลย์เมคเกอร์ ออกาไนเซอร์ 
จ ากัด โดยนายคชาน เชษฐมาส (ผู้เช่า) โดยตกลงให้เช่าพื นด้านข้างอาคารตลอดแนว (ฝั่งขวาของ
ตัวอาคาร) เพ่ือจัดตลาดนัด “Play Market” ส าหรับจ าหน่ายอาหาร ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และอ่ืนๆ โดยเปิดท าการตลาดนัดทุกเดือน แต่ละเดือนประมาณ ๑๐ วัน  

๑๐. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด ได้มีหนังสือ เรื่อง ยืนยันการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียน ผู้อ านวยการเขตสาทร ความว่ากองทุนรวมได้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เช่าระงับการใช้พื นที่เช่าและจะไม่พิจารณาต่อสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าต่อไป  

๑๑. นายพุฒภินันท์ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้เพิกถอนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ กท ๖๘๐๔/๕๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ นผล 

๑๒. กรมอนามัยมีหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๕/๒๒๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  แจ้งผล
การอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งให้การแจ้ง
ของนายพุฒภินันท์ฯ เป็นอันสิ นผล โดยไม่ด าเนินการให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน 
ท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งก่อน ตามมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ กท ๖๘๐๔/๕๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้การ
แจ้งของผู้อุทธรณ์เป็นอันสิ นผลโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
มีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว   



-๑๐- 
 

 ส านักงานเขต
สาทร 

หลังจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีหนังสือแจ้งส านักงานเขตสาทรทราบผลการพิจารณา
อุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ที่ให้การแจ้งของนายพุฒภินันท์ฯ เป็นอันสิ นผล ส านักงานเขตสาทรได้ด าเนินการดังต่อไปนี  

๑. มีหนังสือขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของค าขอแจ้งการประกอบการ 
ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันท าการ ตามมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. นายพุฒภินันท์ฯ ผู้รับค าสั่ง ไมไ่ด้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
๓. ส านักงานเขตสาทรจึงออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ นผล ตามหนังสือที่ กท ๖๘๐๔/๕๒๗๐ 

ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   

  ประเด็นหารือ  
ขอให้พิจารณาแนวทางในการด าเนินงานในกระบวนการขั นตอนต่อไป 

   

  ข้อกฎหมาย 
๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   

ข้อ ๓ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐ เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพ่ือให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก  
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือปะร าชั นเดียว เพ่ือประโยชน์เป็นการชั่วคราว  
และไม่ใช่อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีก าหนดเวลา 
รื อถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒   
๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดจะจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  
หรือพื นที่ใดซึ่งมีพื นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ ก่อนการจัดตั ง 

มาตรา ๔๘  การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และ
หนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น  

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  



-๑๑- 
 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้ง
เป็นอันสิ นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

   

 มติที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่ง
ให้การแจ้งของผู้อุทธรณ์เป็นอันสิ นผล โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งก่อน ตามมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าสั่ง  
ให้เพิกถอนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวนั น ส านักงานเขตควรพิจารณาเพิกถอนค าสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ นผล ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และออกค าสั่งใหม่โดยให้เหตุผลที่นายพุฒภินันท์ฯ ไม่มีสิทธิยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
เนื่องจากสถานที่ท่ีขอจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารดังกล่าว เป็นพื นที่ส่วนที่ต้องจัดให้มีถนนที่มีผิว
การจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารเพ่ือให้รถดับเพลิง
สามารถเข้าออกได้โดยสะดวก ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยในการออกค าสั่งทางปกครอง ส านักงานเขตสาทรควรด าเนินการให้ถูกต้อง 
ตามขั นตอน วิธีการออกค าสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

นอกจากนี ส านักงานเขตสาทรควรได้ด าเนินการกรณีมีการจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๒ 
หากผู้ประกอบการยังฝ่าฝืนส านักงานเขตสามารถออกค าสั่งตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

   

  ๒.๓ ข้อหารือการจัดตั้งสระว่ายน้ า 
(เรื่องหารือจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด) 

 ฝ่ายเลขานุการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) ที่มีสระว่ายน  าให้บริการแก่เจ้าของร่วม 
และบริวารเป็นการเฉพาะ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาสระว่ายน  าเป็นเงินค่าบริการ
ส่วนกลางที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด 
 
 
 



-๑๒- 
 

  ประเด็นหารือ 
อาคารพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) ที่มีบริการสระว่ายน  าให้บริการแก่เจ้าของร่วมและ

บริวารเข้าข่ายเป็นสถานประกอบกิจการสระว่ายน  าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
การจัดตั งสระว่ายน  า พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม่ อย่างไร 

   

  ข้อกฎหมาย 
๑. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๗ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี เป็นกิจการซึ่งก าหนดให้
ควบคุมในพื นที่กรุงเทพมหานคร... 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ... 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน  า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้น

แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
ข้อ ๘ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ใช้บังคับ ห้ามมิให้

บุคคลใดประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็น
การค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ให้สถานประกอบกิจการตามข้อ ๗ ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่ าด้วย 
การสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   

 มติที่ประชุม ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการจัดตั งสระว่ายน  า พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งได้ถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ ก าหนดให้การประกอบกิจการสระว่ายน  า 
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมประเภทที่ ๙ (๙) การประกอบกิจการสระว่าย
น  าหรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน หากกิจการนั นมีลักษณะที่ท าเพ่ือการค้าต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากมีการเรียกรับผลตอบแทนจากการ
ประกอบกิจการนั น ถือว่าเป็นการประกอบกิจการเพ่ือการค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารพักอาศัยที่มีสระว่ายน  าไว้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม
และบริวาร โดยไม่มีการเรียกรับผลตอบแทนหรือรับให้บริการแก่บุคคลภายนอก แต่เจ้าของร่วม
ต้องช าระค่าส่วนกลางเพ่ือน ามาบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั งใช้ ในการดูแล
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บ ารุงรักษาสระว่ายน  าด้วย ลักษณะดังกล่าวไม่เข้าข่ายการท าเพ่ือการค้าที่จะต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดเกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่ การด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ และควรปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน  าหรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

   

  ๒.๔ ข้อหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(เรื่องหารือจากส านักงานเขตบางรัก) 

 ฝ่ายเลขานุการ  ส านักงานเขตบางรักมีหนังสือที่ กท ๔๓๐๔/๓๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หารือ
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ 
ในวันถัดจากประกาศ จึงขอหารือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี  
 ๑. กรณีที่ ๑ ประชาชนได้มีการยื่นค าร้องขอช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๒. กรณีที่ ๒ ประชาชนได้มีการยื่นค าร้องขอช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และใบอนุญาตฯ หมดอายุในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่มา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   

  ประเด็นหารือ 
 ส านักงานเขตบางรักจึงขอหารือเพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ว่าควรใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิม หรืออัตราค่าธรรมเนียมใหม่ 

   

  ข้อกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการ 
ที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ด าเนินกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก่อนใบอนุญาตสิ นอายุไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อได้ยื่น
ค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
๓. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุขช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี  ในเรื่องต่อไปนี ... 

 มติที่ประชุม ๑. กรณีประชาชนได้มีการยื่นค าร้องขอช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ  
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่ใบอนุญาตฯ จะสิ นอายุในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั น  
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับ
ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก่อนใบอนุญาตสิ นอายุไม่เกิน ๙๐ วัน เมื่อได้ยื่นค าขอ 
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต กรณีดังกล่าวผู้ได้รับใบอนุญาตได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและช าระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราเดิม ก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ ๓๐ วัน คือ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
แต่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั นกระบวนการและ
ขั นตอนในการขอต่ออายุใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมได้เสร็จสิ นครบกระบวนการ 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
   ๒. กรณีที่  ๒ ใบอนุญาตสิ นอายุวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และผู้ประกอบการ 
ได้ด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในวันที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่ได้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้แล้ว  
เมื่อวันที่ ๔ พฤษาคม ๒๕๖๒ ดังนั นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังคงต้องเก็บในอัตราเดิม
และเนื่องจากผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียมในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถือเป็นการไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนด ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



-๑๕- 
 

   

  ๒.๕ ร่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) สถานที่ก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ฝ่ายเลขานุการ จากสถานการณ์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารในพื นที่

กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ น ท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม และส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง เช่น ปัญหาเรื่องร้องเรียน เสียง ความสั่นสะเทือน 
ฝุ่นละออง และปัญหาการจราจร ดังนั น เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว 
กรุงเทพมหานคร โดยส านักอนามัย ได้แต่งตั งคณะท างานก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสถานที่ก่อสร้าง อาคาร และบ้านพักคนงานก่อสร้างในพื นที่กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักการโยธา ส านักงานเขต ศูนย์บริการ
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน บริษัทรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงได้น าเสนอร่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) 
ต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด ก่อนเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
เพ่ือพิจารณาจัดท าเป็นค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป 

   

 มติที่ประชุม มอบหมายอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดร่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Practice) 
สถานที่ก่อสร้างอาคารในพื นที่กรุงเทพมหานคร และจะได้น ามาพิจารณาในครั งต่อไป  
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรก าหนดนิยามให้ชัดเจน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

   

๑ วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ 
   

  ไม่มี 
  

 เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
(นางวันพร ศรีเลิศ) 

ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


