
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค าน า 

 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) กระบวนการที่ 9 การบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ
และระยะผลสัมฤทธิ์ โดยครอบคลุมต้ังแต่การก าหนดผู้รับผิดชอบ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมาย การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพิจารณาลงนามเห็นชอบ  การ
ลงนามตราข้อบัญญัติท้องถิ่น การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ และการทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

1. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือ (เล่ม 3) แนวทางการยกร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น   
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก . 
กรุงเทพฯ, 2545. 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 27-52  
(ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 

 3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14 หน้า 222-257  
(ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2496), 2496.  

 4. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 111  
ตอนท่ี 53 ก หน้า 11-35 (ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537), 2537. 

 5. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี  
132 ตอนท่ี 86 ก หน้า 91-96 (ลงวันท่ี 8 กันยายน 2558), 2558. 

  
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

รหัสกระบวนงาน EHA 9001 
แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 8 หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1  1 วัน 
1. มีความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่องการ
ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน
หรือมีประสบการณ์ใน
การท างาน อย่างน้อย 
 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้รับผิดชอบและ
คณะท างาน 

ค าสั่งแต่งต้ัง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 
และ
คณะท างาน  
 
 
 
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ระยะด าเนินการ 

2  90 วัน 
ความครอบคลุม 
ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือ
กฎหมาย 

- รายงานผล
การวิเคราะห์
สถานการณ์
และจัดล าดับ
ความส าคัญ
ของปัญหา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
หรือกฎหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3    
 
 
 

30 วัน 
การพิจารณาสามารถ
บ่งชี้อ านาจในการออก 
ข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
 
 

เอกสารผลการ
พิจารณา
อ านาจในการ
ออกข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย 

 

 

มีอ านาจ 
    ไม่มอี านาจ 

 

ยุติเร่ือง 

พิจารณาอ านาจ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประเด็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่  



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4  7 วัน 
การเสนอขอความ
เห็นชอบที่มีเน้ือหา
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ปัญหาและเหตุผลในการ
ยกร่างข้อบัญญัติ 

หนังสือ/
บันทึกเสนอ
ขอความ
เห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5  7 วัน คณะกรรมการยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือนักวิชาการ นิติกร
และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
 
 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ยกร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6  30 วัน 
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน
สามารถน าไปแก้ไข
ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่
และเป็นไปตามอ านาจ
แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินหรือ
รายงานการ
ประชุมยกร่างฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ยกร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

7  30 วัน 
การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน  

รายงานผล
การรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

8  30 วัน 
การเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินต่อสภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการ
ประชุมการ
พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 เสนอขอความเห็นชอบใน
การยกร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 

 

รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

 

 

เห็นชอบ 

พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตกไป 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

9  15 วัน 
การเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินต่อผู้มีอ านาจลง
นาม 

 

หนังสือเสนอ
ต่อผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

10  2 วัน 
การเสนอตราข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินต่อนายกเทศ 
มนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลงนาม
ในข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 

ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินที่ได้รับ
การตรา 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

11  ไม่น้อยกว่า 
7 วัน หรือ
15 วัน 

การประกาศใช ้
ข้อก าหนดท้องถ่ิน 
- กรณีเทศบัญญัติ  
ปิดประกาศ เปิดเผย ณ 
ส านักงานฯ  
- กรณีข้อบัญญัติ อบต.
ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา 

ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินที่
ประกาศใช ้
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

12  30 วัน ข้อบัญญัติท้องถ่ินมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

เอกสารหรือ
หลักฐานการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 
 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

13  
ทุกๆ 5  ปี
หลังจากท่ีมี
ผลการ
บังคับใช้
หรือตาม
เห็นสมควร 

แผนการทบทวนความ
เหมาะสมของข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

เอกสารผลการ
ทบทวน
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

ทบทวนความเหมาะสมของ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 

ไมล่งนาม ลงนาม 

ทบทวน/แก้ไข 
 

การลงนามเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 



 
 

 

 
6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     6.1 ระยะเตรียมการ 

 (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยผู้รับผิดชอบ

เป็นนิติกร กองสาธารณสุขฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่งดังกล่าว  โดยผู้รับผิดชอบต้องผ่าน
การอบรมกฎหมายการสาธารณสุขในเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 
6.2 ระยะด าเนินการ 

 (2) รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย 
       ผู้รับผิดชอบด าเนินการ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุม
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบพร้อมท้ังทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์กลุ่มผู้ท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากท่ีสุด        
เพื่อรับทราบปัญหาท่ีแท้จริงของท้องถิ่นนั้น รวมถึงนโยบายของผู้บริหารท้ังในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ 
หรือข้อกฎหมายท่ีเป็นเหตุผลในการยกร่าง โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ี ต้องการควบคุมตามท่ี
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ให้อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้อย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสีย 
           (3) พิจารณาอ านาจ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม
ประเด็นปัญหาส าคัญของพื้นที่  

    นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่ามีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องท่ีเป็นปัญหาได้หรือไม่ เพราะหากไม่มีบทบัญญัติ  
ให้อ านาจไว้  ก็ย่อมออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นเช่นนั้นไม่ ไ ด้ หรือถ้ามีบทบัญญัติเกี่ยวข้องแต่มิ ไ ด้ บัญญั ติ 
ให้ครอบคลุมถึงเรื่องนั้นก็ไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสมอ ก่อนท่ีจะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นและในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าประเด็น
ปัญหาหรือข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจไม่มีข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อ านาจ
ในการออกข้อบัญญัติอาจประสานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าวต่อไป 
           (4) เสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

    ผู้รับผิดชอบเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่เห็นชอบเป็นอันว่าการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเป็นอันยุติเรื่องโดยผู้รับผิดชอบควร
ด าเนินการทบทวน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมาย เพื่อเสนอให้ความ
เห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่หรือหากเห็นว่าเรื่องท่ีจะด าเนินการยกร่างเป็นเรื่องท่ีส าคัญมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการยกร่างให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดต่อไป 
           (5) แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

    กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบให้มีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ท้ังนี้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการควรจะต้องมีนักวิชาการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้ังจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจากหน่วยงานภาคสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีจากท้องถิ่นอ าเภอ หรือ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน หรือ
บุคลากรท่ีมีความรู้ทางวิชาการเรื่องนั้นๆ ร่วมด้วย  



 
 

 

           (6) ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
                คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยน าข้อมูลท่ีได้จาก
การประเมินและวิเคราะห์จากขั้นตอน (2) มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 (7) รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการโดย  

1) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปัญหานั้นและความเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของร่างข้อก าหนดของท้องถิ่นที่จะก าหนดให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ  

2) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้จัดท าขึ้น  

       โดยการรับฟังความคิดเห็นอาจจัดรวม หรือ จัดแยกได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง  เช่น 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ตลาด อาจจัดรับฟังความคิดเห็นโดยจัดรวมท้ัง
ผู้ประกอบการ ผู้จัดต้ังตลาด และ ประชาชน  หรือ อาจจัดแยกคนละเวทีข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
                 ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ก าหนดว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 8 อาจใช้
วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
                       1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
                           (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
                           (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
                           (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบโครงการ 
                           (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
                       2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
                           (ก) การประชาพิจารณ ์
                           (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
                           (ค) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
                           (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                           (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
                       3) วิธีอื่นท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  
           (8) พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

    ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีอ านาจในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระให้
ความเห็นชอบ หากสภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นก็เป็นอันตกไปโดยผู้รับผิดชอบควร
ด าเนินการทบทวนเพื่อด าเนินการยกร่างใหม่และน าเข้าสู่การพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามข้ันตอนท่ี (6) แต่ถ้าเห็นชอบก็ด าเนินการตามข้ันตอน (9) ต่อไป 

 
 
 
 



 
 

 

(9) การลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
กรณีเทศบาล 
ภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  

- ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อ
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

- ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

         ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใ ช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืน
ไปยังสภาสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา 
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เท่าท่ีมีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติและ
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศ
บัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
                   เมื่ อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติ เห็นชอบด้วยกับร่ างข้อบัญญั ติอง ค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังนายอ าเภอ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีนายอ าเภอเห็นชอบหรือไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติฯให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบโดย
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
           ในกรณีท่ีนายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นใหม่ เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯแล้วมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
อันตกไป 

(10) ตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 กรณีเทศบาล 
นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติ  
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

 

  
 

      6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
           (11) ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

      เมื่อข้อก าหนดของท้องถิ่นได้มีการลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ เพื่อให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น โดยกฎหมายได้ก าหนดวิธีการไว้เพื่อให้มี
หลักประกันว่าได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปเรียบร้อยแล้ว  เช่น การก าหนดให้ต้องประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา หรือก าหนดให้ต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 15 วัน แล้วแต่กรณี   
           (12) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถ่ิน   

     เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ต้องด าเนินการ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นรวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว   
           (13) ทบทวนความเหมาะสมของข้อบัญญัติท้องถ่ิน   
                  ผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหลังจากท่ีได้มีการประกาศใช้แล้ว ทุก 5 ปี หรือเมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข   
หรือยกเลิกตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  
 
7. ค านิยาม 

7.1 “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

  7.2 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น 

7.3 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือท่ี
ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 

7.4 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 7.5 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 



 
 

 

 
1.  วัตถุประสงค์  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ
ระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการท่ีต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
การรับค าขอ การออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การแจ้งค าส่ังให้การแจ้งเป็น
อันส้ินผล การตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาท่ีก าหนด จนถึงการวิเคราะห์และ
สรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันท่ี  
14 ตุลาคม 2547), 2547. 

2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 27-52  
(ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 

3. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.            
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558), 2558. 

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 113 ตอนท่ี 60  
ก หน้า 1-24 (ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

รหัสกระบวนงาน EHA 9002 
แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
    จ านวนหน้า : 5 หน้า 



 
 

 

5.  แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
   

 
 
 

1 วัน 1. มีความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือผ่านการ
อบรมหลักสูตร
กฎหมายสาธารณสุข
ในเรื่องหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือ
มีประสบการณ์ใน
การท างาน อย่าง
น้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 

 ค าสั่งแต่งต้ังหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน  
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

การด าเนินการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7วรรคสอง
แห่งพ.ร.บ.การ
อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว้ 
ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค า
ขอ และเผยแพร่ 
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
 อย่าง

น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

 

แผนการส ารวจ
กิจการ 
 

มีข้อมูลกิจการที่
ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 

 

 
 
 

ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 

การรับค าขอตาม
มาตรา 38และออก
ใบรับแจ้งตาม
มาตรา 48 วรรค
สองของพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

แบบค าขอและ
ใบรับแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

5 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 
วันที่รับ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตามมาตรา 8 
วรรคหน่ึง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2558 และมาตรา 48 
วรรคสามของ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 
 
 
 
 

หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ย่ืนค า
ขอทราบทนัที
เพ่ือให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง
หรือย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิด 
ชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

6  
 

 การแจ้งค าสัง่ไม่
อนุญาตหรืออนุญาต
ตาม 
มาตรา 48 
วรรคห้าของ พ.ร.บ. 
การ                                              
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

- หนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้ย่ืน
ค าขอ 
- หนังสือค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
-ทะเบียนการ
ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7  
 
 
 
 

 

ภายใน 
เวลาท่ี
ก าหนด
ไว้ใน
ข้อก าห
นด
ท้องถ่ิน 

การด าเนินการตรวจ
ติดตามสุขลักษณะ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียมตาม
ข้อก าหนดท้องถ่ิน 

 รายงานการ  
ตรวจสุขลักษณะ
และการติดตาม
การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8  
 
 

 

ปีละ 1 
ครั้ง 

ด าเนินการสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งอย่าง
ครอบคลุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 ตรวจเอกสาร 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/ยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ไม่แก้ไข/ไม่
ย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

 

ภายใน 
7 วันท าการ 

วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 

ตรวจติดตามสุขลักษณะและการ
ช าระค่าธรรมเนียมในเวลาท่ีก าหนด 
 

แจ้งค าสั่งให้การแจ้ง 
เป็นอันสิ้นผล 

 

ภายใน 
7 วันท าการ 

แจ้งให้แก้ไข/
ย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 



 
 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 

  (1)  ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ

ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเรื่องหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 
    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง) โดย
ปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการท่ีเข้าข่ายต้องมาขอหนังสือรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมาขอหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

  ผู้รับผิดชอบรับค าขอแจ้ง ท่ีผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบรับแจ้งภายในวันท่ี
รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสอง  
                (ใบรับแจ้งดังกล่าวให้ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งได้ในระหว่างท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ แต่หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ียื่นค าขอถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ได้ภายในวันท่ีมายื่นค าขอแจ้ง พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียม) 
          (5) ตรวจเอกสาร 

   5.1 หากเอกสารถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วันนับจากวันท่ี
ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 48 วรรคสาม  
                5.2 หากเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีในวันท่ีได้รับแจ้งเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย เมื่อผู้ยื่นค าขอแจ้งได้ยื่นเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งภายใน  
7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งให้มายื่นเอกสารใหม่ 
 
 
 
 



 
 

 

 
       6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

(6) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง /แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล 
       ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหากผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึก

ความบกพร่องดังกล่าวเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันส้ินผล 
  (7) ตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด 
       เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจติดตามสุขลักษณะและการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ท่ีได้รับหนั งสือ

รับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  (8) วิเคราะห์และสรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้ง วิเคราะห์และสรุปผลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
จ านวนกิจการท่ีออกหนังสือรับรองการแจ้ง และกิจการท่ีแจ้งค าส่ังเป็นอันส้ินผลและการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

 
7.  ค านิยาม  

7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีถูก
มอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 

7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

7.3 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ช่ือหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกค าส่ัง และการยึด อายัด  

8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง 
 8.1.1) แบบค าขอแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 8.1.2) หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
8.1.3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องน ามายื่น

เพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันท่ีมายื่นค าขอแจ้ง
การประกอบกิจการ 

8.1.4) แบบ คส. 4/1 เรื่อง ค าส่ังให้การแจ้งเป็นอันส้ินผล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ช่ือกระบวนงาน รหัสกระบวนงาน EHA 9003 



 
 

 

 
1.  วัตถุประสงค์  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการอนุญาตการประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ
ระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ การมีคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การส ารวจกิจการท่ีต้องมาขอใบอนุญาต การรับค า
ขออนุญาตประกอบกิจการ การตรวจเอกสาร การตรวจสุขลักษณะ การอนุญาตพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม หรือการ
แจ้งค าส่ังไม่อนุญาต การติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุและการช าระค่ าธรรมเนียม จนถึงการ
วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตาม 
มาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลง   
วันท่ี 20 ธันวาคม 2543), 2543. 

2. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออก 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันท่ี 
14 ตุลาคม  2547), 2547. 

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 27-52  
  (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 

4. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.          
  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 4 ก หน้า 1-8 (ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558), 2558. 

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 113 ตอนท่ี  
  60 ก หน้า 1-24 (ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539), 2539. 

 
 
 
 
 
 

ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การออกใบอนุญาต แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 
ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

 
วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 

จ านวนหน้า : 6 หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1    

 
1 วัน 1. มีความรู้

เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
ใบอนุญาตหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 

ค าสั่งแต่งต้ัง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ระยะด าเนินการ 
2  1 วัน การด าเนินการ

จัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม
มาตรา 7 
วรรคสองแห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

คู่มือส าหรับ
ประชาชนและ
ปิดประกาศไว้ 
ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และ
เผยแพร ่
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3  
 

 

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

แผนการส ารวจ
กิจการ 

 

ข้อมูลกิจการที่
ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
ในพ้ืนที่ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4  
 

1 วัน การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ตามมาตรา 55 

แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แห่ง พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ตามมาตรา 8 
วรรคหน่ึง แห่ง 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 และ 
มาตรา 56  
วรรคหน่ึงแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- มีการออก
หนังสือบันทึก
ความบกพร่อง
แจ้งให้ผู้ย่ืน 
ค าขอทราบ
ทันที 
- ผลการตรวจ
เอกสาร 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6  
 
 
 
 
 

  
 

 

การตรวจ
สุขลักษณะของ
สถานประกอบ
กิจการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด
ท้องถ่ินหรือกฎ
กระทรวงฯ 

รายงานผลการ
ตรวจสุขลักษณะ
ของสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งต้ัง
จากเจ้า
พนักงาน
ท้องถ่ิน 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7 
 
 
 
 
 

   
 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งไม่
อนุญาตตาม
มาตรา 56  
วรรคสองและ
วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

หนังสือ
ใบอนุญาตการ
ประกอบ
กิจการและ 
ทะเบียนการ
ออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

 ตรวจ
สุขลักษณะ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ตรวจ
เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/เพ่ิมเติม 
ไม่แก้ไข/เพ่ิมเติม 

 คืนค าขอ 
 

ภายใน  
 15 วัน 
นับแต่
วันที่

รับค าขอ 
 
 

หรือขยาย 
เวลาในการ     
ใบอนุญาตได้ 
2 ครั้งๆละไม่
เกิน 15 วัน 
 
 

แจ้งใหแ้ก้ไข/
ย่ืนเอกสาร
เพิ่มเติม 

แจ้งค าสั่ง 
ไม่อนุญาต 

อนุญาตพร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ภายใน  
30 วัน 

นับแต่วันที่
เอกสาร
ครบถ้วน 

 

ภายใน  
 วันที่
รับค าขอ 
 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

8  ภายในเวลาท่ี
ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนด
ท้องถ่ิน 

การแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการ
มาย่ืนขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

เอกสารแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
มาย่ืนค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

9  
 
 
 

 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 

การสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นที่
เก่ียวข้อง 

รายงานสรุปผล
การออก
ใบอนุญาต 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   6.1 ระยะเตรียมการ 
        (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นตนให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการออกใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องเป็นผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเรื่องใบอนุญาต 
 

   6.2 ระยะด าเนินการ 
        (2) คู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (คู่มือดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอและเป็นรายละเอียด
ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต) โดยปิดประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีท่ีก าหนดให้มีการยื่นค าขอหรือมีการเผยแพร่ตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 7 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
         (3) ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอใบอนุญาต 
     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจกิจการท่ีเข้าข่ายต้องมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมาขอใบอนุญาตให้
ครอบคลุมทุกกิจการ 
         (4) รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
               ผู้รับผิดชอบรับค าขออนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาตท่ีผู้ประกอบการยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
         (5) ตรวจเอกสาร 
               เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที ตามมาตรา 
8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึง
เอกสารประกอบท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกด้วย เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และการช าระค่าธรรมเนียม 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
ออกใบอนุญาต 

 



 
 

 

- หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้ผู้รับผิดชอบส่งคืนค าขอ เมื่อพ้นก าหนดระยะท่ีให้แก้ไข 
        (6)  ตรวจสุขลักษณะ 
               ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 56 ว่ากิจการนั้นถูกสุขลักษณะหรือไม่ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
              เมื่อผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะแล้ว ให้ท ารายงานและเสนอความเห็น  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
                   (ก)  กรณีท่ีมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือถูกต้องครบถ้วนแต่สมควรให้มีการปฏิบัติการใดๆ เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เป็นเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า “สมควรออกใบอนุญาต” หรือ “สมควรออกใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” ได้ 

(ข)  กรณีท่ีมีสภาพไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบท่ีท าการตรวจสภาพมีค าแนะน าให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามค าแนะน าให้เสนอความเห็นว่า               
“ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว 

 
     6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
           (7) ออกใบอนุญาต/แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนด  
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 56 วรรคสอง)  
                 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาดังกล่าว หรือตามท่ีได้ขยายเวลา
แล้วนั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ หากยังไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ค าขออนุญาตทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

        (ก) กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องไปรับใบอนุญาตท่ีส านักงานราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาอันสมควร  
(ท้ังนี้ไม่ควรเกินกว่า 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง)  

        (ข) กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่ออกใบอนุญาต ก่อนท่ีจะมีค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตนั้น  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุท่ีจะไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ขออนุญาต
ได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือช้ีแจงแสดงหลักฐานของตนภายในก าหนดเวลาอันสมควร (มาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาต
ไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
จึงออก “ค าส่ังไม่อนุญาต” (มาตรา 56 วรรคสอง) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุกรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
(มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ในค าส่ังดังกล่าวด้วย 

 



 
 

 

         (8) ติดตามให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและการช าระค่าธรรมเนียม 
    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจติดตามให้ผู้ประกอบกิจการ (กรณีรายเก่า) ให้มายื่นค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตก่อนส้ินอายุและช าระค่าธรรมเนียม เช่น การท าหนังสือติดตาม เป็นต้น 
(9) วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาต วิเคราะห์และสรุปผลการออกใบอนุญาตในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนกิจการท่ีออกใบอนุญาต กิจการท่ีแจ้งค าส่ังไม่อนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 
 
หมายเหตุ   

1) ใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง  
ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้นตามมาตรา 55  

2) การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ (ตามขั้นตอนท่ี 4) 
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามก าหนด เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น 
มีอ านาจปรับฐานช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า (ให้ดูท่ีกระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี) 

3) หากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่ 
 

7.  ค านิยาม 
7.1 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

ราชการส่วนภูมิภาคท่ีถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น 
7.2 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
7.3 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  

 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
8.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการอนุญาต 

 1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 2) แบบ นส.3 ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่อ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
 3) แบบ นส.2/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องน ามายื่น                       
เพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันท่ีมายื่นค าขอแจ้งการประกอบกิจการ 
 4) แบบหนังสือ เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 
 5) แบบบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
 6) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 7) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 
 8) ใบอนุญาต 
 9) แบบหนังสือ เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ 
 10) แบบ คส. 5/1 ค าส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 11) แบบ คส. 5/2 ค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1.  วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นวิธีการปูองกันการกระท าท่ีผิดพลาดในขั้นตอนก่อนมีการออกค าส่ังทางปกครองหรือ  
ในขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนออกค าส่ังทางปกครองในช้ันเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกระบวนการออกค าส่ังทางปกครอง แบ่งเป็น 3 
ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและระยะผลสัมฤทธิ์ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ พบเหตุแห่งการออกค าส่ัง แจ้งข้อเท็จจริงท่ีพบแก่คู่กรณี และออกค าแนะน า ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามค าแนะน า เสนอเรื่องหรือรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาออกค าส่ัง พิจารณาออกค าส่ัง 
ออกค าส่ังทางปกครอง แจ้งค าส่ังทางปกครอง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าส่ัง และวิเคราะห์และสรุปผล
การออกค าส่ัง 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
4.  เอกสารอ้างอิง  

1.  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การอนุญาต การออกค าส่ัง  
              และการยึด อายัด. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ, 2550. 
2. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อ านาจตามมาตรา 45 แห่ง 

     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2551), 2551. 
3. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2542 เรื่อง แบบการออกค าส่ังของเจ้าพนักงาน 
             ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2542), 2542. 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 27-52  

     (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 113 ตอนท่ี  

    60 ก หน้า 1-24 (ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539), 2539.  
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การออกค าสั่งทางปกครอง 

รหัสกระบวนงาน EHA 9004 
แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
จ านวนหน้า : 11 หน้า 



 
 

 

5.  แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. มีความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการ  
อบรมหลักสูตร
กฎหมาย
สาธารณสุขใน
เรื่องการออก
ค าสั่งทาง
ปกครองหรือมี
ประสบการณ ์
ในการท างาน 
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
หรือหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่
มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน  

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน การด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงใน
สถานที่หรือ
บริเวณที่พบหรือ
ก่อให้เกิดเหตุแห่ง
การออกค าสั่ง 
 
 

แบบรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 

 

 1 วัน การแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่พบ
แก่คู่กรณี 
รวมถึงการออก
ค าแนะน าให้
ด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขหรือระงับ
เหตุที่เกิด 
 
 
 

หนังสือหรือ
เอกสารแจ้ง
ข้อเท็จจริง
พร้อมหนังสือ
หรือเอกสาร
แสดงค าแนะน า
ให้ด าเนินการ
เพ่ือระงับเหตุ 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่
คู่กรณีและออกค าแนะน า 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่ง 
(กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/พบว่า

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย) 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4 
 
 
 
  
 
 
 
 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ใน
ค าแนะน าให้
ด าเนินการ
เพ่ือระงับเหตุ 

การตรวจติดตาม
การปฏิบัติตาม
ค าแนะน าภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

หนังสือหรือ
เอกสารผลการ
ตรวจติดตาม
การปฏิบัติ
ตามค าแนะน า 

 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

การเสนอเรื่อง/
รายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน
ที่มีเหตุผล 
ข้อเท็จจริง
ประกอบการ
พิจารณาออก
ค าสั่ง 

ส าเนา/
หนังสือ
รายงานผลต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน การพิจารณาออก
ค าสั่งตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ท่ีให้
อ านาจในการอก
ค าสั่งในเรื่อง
น้ันๆ ไว้ 

 
 

ผลการ
พิจารณาออก
ค าสั่ง 

เจ้าหนักงานท้องถ่ิน 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

7 

 

 1 วัน การออกค าสั่ง
เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ท่ีให้
อ านาจในการ
ออกค าสั่งใน
เรื่องน้ันๆ ไว้ 

ส าเนา/ค าสั่ง
ทางปกครอง 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ออกค าสั่งทางปกครอง 

เสนอเรื่อง/รายงานต่อเจ้า
พนักงานทอ้งถ่ินเพ่ือ
พิจารณาออกค าสั่ง 

พิจารณา
ออกค าสั่ง 

เห็นควร
ออกค าสั่ง ไมเ่ห็นควร 

ออกค าสั่ง 

  

ยุติเรื่อง 

ยุติเรื่อง 

 

ตรวจติดตาม
การปฏิบัติ

ตามค าแนะน า 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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1 วัน 

การแจ้งค าสัง่
ให้แก่ผู้ได้รับค าสั่ง
ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 

หนังสือแจ้ง
ค าสั่ง/
หลักฐานการ
รับค าสัง่ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ใน
ค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง
ภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

รายงาน/    
ผลการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

10 
 ปีละ 1 ครั้ง  สรุปผลการออก

ค าสั่งอย่าง
ครอบคลุมใน
ประเด็นที่
เก่ียวข้อง 

รายงาน
สรุปผลการ
ออกค าสั่ง 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งค าสั่งทางปกครอง 

ไม่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

ยุติเรื่อง 

วิเคราะห์และสรุปผล 
การออกค าสั่ง 

เปรียบเทียบปรับ/
ด าเนินคดี 

 

ติดตาม
ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามค าสั่ง 



 
 

 

6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     6.1 ระยะเตรียมการ 
          (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่ง ต้ังข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เกี่ยวกับการเข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเ วลาระหว่าง 
พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนั้นยังมีอ านาจในการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการ
แจ้งหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  

 บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ท่ีจะพิจารณามอบอ านาจให้แก่เจ้าหน้าท่ีตามความเหมาะสมของงานโดยต้องผ่านการอบรมกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขเรื่องการออกค าส่ังทางปกครอง 

 
6.2 ระยะด าเนินการ 

          (2) ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน/พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตรวจพบเหตุแห่งการ
ออกค าส่ังดังนี้ 
               2.1 พบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับค าร้อง ค าขอจากประชาชน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับค าร้อง ค าขอจากประชาชน 
   2.2 ด าเนินการตรวจตราตามแผน / ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบพบเหตุด้วยตนเอง หรือได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบ 
               2.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1) ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ 
ตามความจ าเป็นแก่กรณี 

ถ้าค าขอหรือค าแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความท่ีอ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิด
จากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

2) ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
ในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 
                     3) เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ 
ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
- รับฟังพยานหลักฐาน ค าช้ีแจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผู้เช่ียวชาญท่ีคู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างท่ีไม่จ าเป็นฟุุมเฟือยหรือ
เพื่อประวิงเวลา 

- ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เช่ียวชาญ 
- ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ออกไปตรวจสถานท่ี 

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าท่ีแจ้งพยานหลักฐาน
ท่ีตนทราบแก่เจ้าหน้าท่ี 



 
 

 

พยาน หรือพยานผู้เช่ียวชาญท่ีเจ้าหน้าท่ีเรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับค่าปุวย
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

4) คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นต้องรู้ เพื่อการโต้แย้งหรือช้ี แจงหรือปูองกันสิทธิ 
ของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่าง  
ค าวินิจฉัย 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5) เจ้าหน้าท่ีอาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีท่ีต้องรักษาไว้ 
เป็นความลับ 

6) หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครอง   
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะรัฐมนตรี  เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด และ
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ท้ังนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

 
ในกรณีท่ีการด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งราย 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีต้องประสานงานกันในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเรื่องนั้น 
   2.4 ตรวจพบเหตุแห่งการออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

1) อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารมีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง (มาตรา 21)  

2) อาคารใดมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร หรือจัดส่ิงของเหล่านั้น
ซับซ้อนกันเกินไป (มาตรา 22) 

3) เหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง) 
4) เหตุร าคาญเกิดขึ้นในที่เอกชน (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) 
5) เหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (มาตรา 28 วรรคสาม) 
6) ผู้ด าเนินกิจการใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น (มาตรา 45) 

7) ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิไ ด้แจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุท่ีฝุาฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝุาฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป (มาตรา 52) 

8) ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียม ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง (มาตรา 
65 วรรคสอง) 

9) การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (มาตรา 48 วรรคห้า) 
10) ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง) 
11) ผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

นี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ี
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น (มาตรา 59) 

12) ผู้ รับใบอนุญาตถูก ส่ังพักใ ช้ใบอนุญาตต้ังแ ต่สองครั้ งขึ้น ไปและมี เหตุ ท่ีจะ ต้อง  
ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติหรือ



 
 

 

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต และ
การไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพขอ งประชาชนหรือ 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (มาตรา 60) 

 
   2.5 ก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

1) บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้  
ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 

2) ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุ 
นิติภาวะ ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยัง  
ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
หรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3) ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี คู่กรณีมีสิทธิ 
น าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 

การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้น
แต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

4) คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งต้ังให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามท่ีก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องท่ีผู้นั้นมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องท าการนั้นด้วยตนเอง 
และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้กระท าการแทนทราบด้วย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งต้ังให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

5) การแต่งต้ังให้กระท าการแทนไม่ถือว่าส้ินสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการท่ี
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปล่ียนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือ  
คู่กรณีจะถอนการแต่งต้ังดังกล่าว 50 คนหรือมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขอท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันหรือ 
ท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยาย  
ให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ท่ีถูกระบุช่ือดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 

ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นค าขอให้มีค าส่ังทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี 
การก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าท่ีในเรื่องนั้นแต่งต้ังบุคคลท่ีคู่กรณีฝุายข้างมากเห็นชอบ 
เป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว 

ตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้

เจ้าหน้าท่ีทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  

กับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการก าหนดตัวบุคคลท่ีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 5 วัน 



 
 

 

  ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองเปูาหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
  จุดควบคุมความเส่ียง ไ ด้แก่ การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการก าหนดตัวบุคคลท่ีจะเข้า สู่
กระบวนการพิจารณาทางปกครองอย่างเคร่งครัด 
 
 
          (3) แจ้งข้อเท็จจริงที่พบแก่คู่กรณีและออกค าแนะน า  
               ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้ คู่กรณีมีโอกาส  
ท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่เมื่อมี 
ความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบ  
ต่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าส่ังทางปกครอง  
ต้องล่าช้าออกไป เมื่อเป็นข้อเท็จจริงท่ีคู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง เมื่อโดยสภาพเห็นได้
ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ หรือเมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม  
ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสคู่กรณี ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

 ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีค าแนะน าท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการติดตาม  
การแก้ไขปัญหา 

จุดควบคุมความเส่ียง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน า 
     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน าตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หากได้มีการ

ปฏิบัติตามค าแนะน าจนท าให้เหตุแห่งปัญหาหมดไปกระบวนงานย่อมเป็นท่ียุติ 
          (5) เสนอเร่ือง/รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อพิจารณาออกค าสั่ง 
         (6) พิจารณาออกค าสั่ง 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้ข้อมูลจากการรายงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบประกอบการพิจารณาออกค าส่ัง 
 
     6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

(7) ออกค าสั่งทางปกครอง 
1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกค าส่ัง  

ทางปกครองเป็นหนังสือ ดังนี้ 
- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือ  

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร (มาตรา 21) 

- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือ
ให้จัดส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก าจัด  
สัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก าหนดให้ตามสมควร (มาตรา 22)  

- ให้บุคคลซึ่ ง เป็น ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้ เกิดเหตุร าคาญนั้น  
ระงับหรือปูองกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง) 

- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 28 
วรรคหนึ่ง) 



 
 

 

- ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานท่ีนั้นท้ังหมดหรือบางส่วน 
จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้ว (มาตรา 28 วรรคสาม) 

- ให้ ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้า ผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ ไข  
หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  
ของประชาชน ให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้ว (มาตรา 45) 

- ให้ ผู้นั้ นหยุดด า เนิ นกิจการไว้จนกว่ าจะไ ด้ด า เนินการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้ายังฝุาฝืนอีกให้ส่ังห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาท่ีก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี (มาตรา 52) 

- ให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
(มาตรา 65 วรรคสอง) 

- ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันส้ินผล (มาตรา 48 วรรคห้า) 
- ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่

วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น (มาตรา 56) 
- พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (มาตรา 59) 
- เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 60) 

2) ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีท่ีท าค าส่ัง ช่ือและต าแหน่ง
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ัง พร้อมท้ังมีลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ังนั้น 

3) ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี
เหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
- ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

4) กรณีการจัดให้มีเหตุผล ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
- เป็นกรณีท่ีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอื่น 
- เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
- เป็นกรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
- เป็นการออกค าส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้

เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังนั้นร้องขอ 
- การออกค าส่ังทางปกครองเจ้าหน้าท่ีอาจก าหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 
5) การก าหนดเงื่อนไขให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตามความ

เหมาะสมแก่กรณีด้วย 
- การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าท่ีเริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
- การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าท่ีต้องขึ้นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่แน่นอน 
- ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังทางปกครอง 
- การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้องมี

ภาระหน้าท่ีหรือยอมรับภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัด
ให้มี เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว 



 
 

 

6) ค าส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง  
การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้งและระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีท่ีมิได้ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลา
ส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเ ริ่มนับใหม่ 
ต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลา  
ส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับค าส่ังทางปกครอง 

7) ค าส่ังทางปกครองท่ีออกโดยการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็ นเหตุให้
ค าส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

(1) การออกค าส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเองไมไ่ด้  
       นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 

(2) ค าส่ังทางปกครองท่ีต้องจัดให้มีเหตุผล ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
(3) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง 

ให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
(4) ค าส่ังทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ให้

ความเห็นชอบในภายหลัง 
เมื่อมีการด าเนินการแล้ว และเจ้าหน้าท่ีผู้มีค าส่ังทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าส่ังเดิมให้

เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับค าส่ังเดิมและต้องมีหนังสือ  
แจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 

กรณีตามข้อ (2) (3) และ (4) จะต้องกระท าก่อนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือ 
ตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีท่ีไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าส่ัง  
ทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าส่ังทางปกครองนั้น 

8) ค าส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลต้ังแต่ขณะท่ีผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
                    ค าส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ  
โดยเหตุอื่นเมื่อค าส่ังทางปกครองส้ินผลลง ให้เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด  
ท่ีได้จัดท าขึ้นเนื่องในการมีค าส่ังทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของค าส่ัง  
ทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนส่ิงนั้นหรือให้น าส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมา ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท า
เครื่องหมายแสดงการส้ินผลของค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ 

9) ค าส่ังทางปกครองท่ีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าท่ีอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังทางปกครอง ให้แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้

เจ้าหน้าท่ีอาจเรียกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดส่งค าส่ังทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดท่ี ได้จัดท าขึ้นเนื่องในการ 
มีค าส่ังทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
 (8) แจ้งค าสั่งทางปกครอง 

1) การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า 
ได้รับแจ้งต้ังแต่ในขณะท่ีไปถึงในการด าเนินการเรื่องใดท่ีมีการให้ท่ีอยู่ไว้กับเจ้าหน้าท่ีไว้แล้ว การแจ้งไปยังท่ีอยู่
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว 

2) การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รับ และ
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะท่ีอยู่หรือท างานในสถานท่ีนั้น หรือในกรณีท่ีผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วาง
หนัง สือนั้นหรือปิดหนัง สือนั้นไว้ ในท่ีซึ่ ง เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีนั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามท่ี ก าหนด 
ในกฎกระทรวงท่ีไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว  



 
 

 

3) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง 
ส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่  
จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น  

4) ในกรณีท่ีมีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ทราบต้ังแต่เริ่มด าเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อ
บุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้  ณ ท่ีท าการของเจ้าหน้าท่ีและท่ีว่าการอ าเภอท่ี ผู้รับ  
มีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

5) ในกรณี ท่ีไม่ รู้ ตั ว ผู้รับหรือรู้ ตัวแต่ไม่ รู้ ภูมิล า เนาหรือรู้ ตัวและภูมิล า เนาแต่มี ผู้รับเกิ น  
หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

(9) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่ง 
      เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าส่ังทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามค าส่ังตามระยะเวลาท่ีก าหนดหากคู่กรณีปฏิบัติตามค าส่ังเป็นอันว่ายุติเรื่อง แต่
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเพื่อด าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือ
ด าเนินคดีต่อไป 

(10) วิเคราะห์สรุปผลการออกค าสั่ง วิเคราะห์และสรุปผลการออกค าส่ัง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
เหตุแห่งการออกค าส่ัง การปฏิบัติตามค าสั่ง การอุทธรณ์ค าสั่ง เป็นต้น 
7.  ค านิยาม  

7.1 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
จัดให้มีค าส่ังทางปกครอง 

7.2 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้าง
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

7.3 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ 

ส่วนท้องถิ่นส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง  

8.1 แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน 
8.2 แบบการออกค าส่ังให้ปรับปรุงแก้ไข  
8.3 แบบการออกค าส่ังให้หยุดกิจการ  
8.4 แบบการออกค าส่ังให้พักใช้ใบอนุญาต  
8.5 แบบการออกค าส่ังให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุร าคาญ  
8.6 แบบการออกค าส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาต  
 



 
 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ากระบวนงานการเปรียบเทียบและ  
การด าเนินคดี ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการเปรียบเทียบและ  
การด าเนินคดี แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ ระยะติดตามและประเมินผล เริ่มต้ังแต่
ขั้นตอนการก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พบการกระท าความผิด รวบรวมพยานหลักบาน ตรวจสอบหลักฐาน
และประเด็นข้อกฎหมาย ท าหนังสือเรียกตัว ผู้กระท าความผิด สรุปเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ                 
การพิจารณาเปรียบเทียบของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ จากนั้นบันทึกประวัติผู้กระท าความผิดและจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และสรุปผลการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
1. ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 / 2544 เรื่อง การเปรียบเทียบปรับและการ 

                ด าเนินคดี (ลงวันวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2544), 2544. 
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38  

หน้า 27-52 (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของ 
    คณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  
    พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดี 

รหัสกระบวนงาน EHA 9005 
แก้ไขครั้งท่ี 3 : ตุลาคม 2561 

ผู้จัดท า ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร : ตุลาคม 2561 

จ านวนหน้า : 12 หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 

1 
 1 วัน 1. มีความรู้

เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
สาธารณสุขในเรื่อง
การเปรียบเทียบ
ปรับและด าเนินคดี
หรือมีประสบการณ ์
ในการท างาน อย่าง
น้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบ 
 

ค าสั่ง
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 
เรื่อง  มอบหมาย
ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน
มอบหมายมี
อ านาจ
เปรียบเทียบตาม
กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน
มอบหมายที่
ได้รับมอบหมาย
จาก
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 

3 วัน การบันทึกข้อมูล
การกระท าความ 
ลงในแบบบันทึก
ข้อมูลการกระท า
ความผิด 

แบบบันทึก
ข้อมูลผู้กระท า
ความผิด  
 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
หรือผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง 

3 
 
 
 
 

2 วัน 
 

พยานหลักฐาน
การกระท า
ความผิด 

1. รายงานการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
2. ค าสั่งทาง
ปกครองของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตาม
อ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
แล้วแต่กรณี 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

พบการกระท าความผิด 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน 

 
รวบรวมพยานหลักฐาน 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

3.พยานหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. บันทึกประวัติ
ผู้กระท าความผิด 

4 
 
 
 

1 วัน หลักฐานการ
กระท าความผิดมี
ความสอดคล้อง
กับประเด็นข้อ
กฎหมาย 

บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ระบุ
ถึงความผิด 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

5 
      1 วัน 

 
1. การท าหนังสือ
เรียกตัวผู้กระท า
ความผิดมาพบ 
 

1. หนังสือเรียก
ตัวผู้กระท า
ความผิดมาพบ  
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
 
 
 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 

 

2. การบันทึก
ข้อมูลค าให้การ
ของผู้กระท า
ความผิดตามแบบ
บันทึกค าให้การ
ของผู้กระท า
ความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หนังสือบันทึก
ค าให้การของ
ผู้กระท าความผิด
3. หนังสือร้อง
ทุกข์ของเจ้า
พนักงานหรือผู้
ซึ่ง (แบบ ปท.2 ) 

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าสรุป
และแจ้งเรื่องต่อ
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 
2. เสนอหนังสือ
มอบหมายต่อ
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบเพ่ือลง
ลายมือชื่อมอบ 
หมายให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ิน

1. แบบแจ้งเรื่อง
ให้เปรียบเทียบ
คดี 
2. ค าสั่ง
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 
เรื่อง  มอบหมาย
ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

ตรวจสอบหลักฐานและ
ประเด็นข้อกฎหมาย 

ท าหนังสือเรียก
ตัว 

ผู้กระท า

ผู้กระท า
ความผิดมาพบ 

ผู้กระท าความ
ไม่ผิดมาพบ 

 

 แจ้งข้อกล่าวหา 
/บันทึกค าให้การ 

 ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน 

 

ผู้กระท าความผิด
ยอมรับผิด 

ผู้กระท าความผิด
ไม่ยอมรับผิด 

 สรุปเสนอคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ไม่มอบหมาย 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

หรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน
มอบหมาย มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดีที่
เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

มอบหมายมี
อ านาจ
เปรียบเทียบตาม
กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
 
 

 

7 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
       3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2 วัน 
 
 
     
     1 วัน    

ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

    30 วัน  
ส าหรับ
ผู้กระท า
ผิดตาม
มาตรา 85 

 

1. การพิจารณา
เปรียบเทียบโดย
พิจารณาจาก
ส านวนและ
พยานหลักฐาน 
2. การแจ้งผลการ
พิจารณา
เปรียบเทียบปรับ 
แก่ผู้กระท า
ความผิด 
3. การแจ้งให้
ผู้กระท าผิดมา
ช าระค่าปรับ
ภายในระยะเวลา 
30 วัน ตาม
มาตรา 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา
เปรียบเทียบ 
ประกอบด้วย 
   - รายงานการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
   - บันทึกการจับ 
(ถ้ามี) 
   - บันทึก
ค าให้การของ
ผู้ต้องหา 
  - พยานหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. แบบ
เปรียบเทียบ
ก าหนดค่าปรับ 
(แบบ ปท.1) 
3. หนังสือร้องทุกข์
ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมอบหมาย 
(แบบ ปท.2) 
 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ
หรือ  
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน
มอบหมายที่
ได้รับมอบหมาย
จาก
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 

 การพิจารณาเปรียบเทียบของผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบ 

เห็นควรให้ 
ลงโทษจ าคุก 

เห็นควรให้
เปรียบเทียบคดี 

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน 

ขอคัดบันทึก
ประจ าวันไว้เป็น

หลักฐาน 

บันทึกข้อมูลการ
เปรียบเทียบ 

แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ต้องหาทราบ 

พิจารณา
ก าหนดค่าปรับ 

ผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

(30 วัน) 

ผู้ต้องหาไม่ช าระค่าปรับ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(30 วัน) 

ออกใบรับเงิน/
ใบเสร็จ 

คดีเลิกกัน 

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน 

ด าเนินคดีในชั้นศาล 

คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมายเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน/ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

มอบหมาย 
 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะเวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

8 
 
 
 
 
 
 

1 วัน การบันทึกประวัติ
ผู้กระท าความผิด
ตามแบบ ปท.3 

 
 
 

แบบบันทึก
ผู้กระท าความผิด 
ปท.3 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

9 

 

 

 

 
 

ปีละ 1 ครั้ง สรุปผลการ
เปรียบเทียบปรับ
และด าเนินคดี
อย่างครอบคลุม
ในประเด็นที่
เก่ียวข้อง 

รายงานสรุปผล
การเปรียบเทียบ
ปรับและ
ด าเนินคดี 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

 
6.  รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 6.1 ระยะเตรียมการ 

  (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบ มีหนังสือมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ให้ด าเนินการเปรียบเทียบคดีแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบ ส าหรับความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียว หรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ หรือไม่           
(ค าส่ังคณะกรรมการเปรียบเทียบ เรื่อง  มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 

 หากมีการมอบหมายให้ด าเนินการเปรียบเทียบคดี ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ เป็นผู้ท าหน้าท่ีพิจารณาเปรียบเทียบคดี และให้แต่งต้ังผู้ท าหน้าท่ีฝุายเลขานุการ   
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 หากไม่มีการมอบหมายให้ด าเนินการเปรียบเทียบคดี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เป็นผู้ท า
หน้าท่ีเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 85 และให้
ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรื
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นฝุายเลขานุการ แล้วแต่กรณี 

 6.2 ระยะด าเนินการ 

  (2) พบการกระท าความผิด 

  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งต้ัง 
พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 
  ๑) ฝุาฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ตามมาตรา 68, มาตรา 68/1)   

 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดและ
จัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทียบและการด าเนินคดี 



 
 

 

 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

2) ไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือนายแพทย์
สาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคสาม (ตามมาตรา 69) 

3) ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา 17/3 (8) หรือคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 66/2 (2) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร (ตามมาตรา 70) 

4) ฝุาฝืนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 (ตามมาตรา 71) 
5) จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร 

โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง (ตามมาตรา 72) 
6) ฝุาฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) มาตรา 32 (2)  มาตรา 35 (1) 

หรือ (4) หรือมาตรา 40 (2) หรือ (3) หรือซึ่งออกตามความในมาตรา 29 มาตรา 35 (2) หรือ (3) หรือมาตรา 40 
(1) (4) (5) (6) หรือ (7)  (ตามมาตรา 73)  

7) ฝุาฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีท่ี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (ตามมาตรา 73/1)  

8) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝุาฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20 (5) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (ตามมาตรา 73/2) 

9) ไม่ปฏิบั ติตามค าส่ั งของเจ้ าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27  
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 28/1 วรรคสอง 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ตามมาตรา 74) 

10) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารฝุาฝืนมาตรา 24 วรรคสอง (ตามมาตรา 75) 
11) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม

มาตรา 33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม (ตามมาตรา 76) 
12) ฝุาฝืนมาตรา 41 วรรคสอง หรือฝุาฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 (1) 

(ตามมาตรา 77) 
13) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 หรือฝุาฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 (2) 

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 43 (ตามมาตรา 78) 
14) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ

ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 (ตามมาตรา 79) 

15) ด าเนินกิจการในระหว่างท่ีมีค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่
ปฏิบติัตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 หรือมาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร (ตามมาตรา 80) 

16) ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ตามมาตรา 81) 

17) ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 49 
หรือไม่ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดตามมาตรา 50 (ตามมาตรา 82)  



 
 

 

18) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตามมาตรา 57 หรือไม่ยื่นค าขอขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามมาตรา 
58 (ตามมาตรา 83)  

19) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ตามมาตรา 84) 
ท้ังนี้ หากผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล และการการะท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก

การส่ังการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ  
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระท าการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ให้ลงโทษกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบหรือ  
มีหน้าท่ีส่ังการหรือกระท าการในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  (3) รวบรวมพยานหลักฐาน  
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งต้ัง 
รวบรวมพยานหลักฐานดังต่อไปนี้ ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคดี 

  1) รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2) ค าส่ังทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามอ านาจ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี เช่น 

 ค าส่ังให้ปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการ 

 ค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการ 

 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 หนังสือเรียกผู้กระท าผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

 บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 

 บันทึกการจับ (ถ้ามี) 
3) พยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

 หนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

 เอกสารการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพ 

 ภาพถ่าย 

 บันทึกการสอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง (ถ้ามี) 
4) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิด 

  (4) ตรวจสอบหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมาย 

  หลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี ได้รับพยานหลักฐานจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งต้ัง ให้ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและ
ประเด็นข้อกฎหมายตามพยานหลักฐานท่ีได้รับ 

  1) หากเห็นว่าการกระท าครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ให้ท าหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา  
  2) หากเห็นว่าพยานหลักฐานและข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเห็นว่าการกระท าดังกล่าว ไม่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าท่ีท่ีส่งเรื่องมา เพื่อให้ตรวจสอบและ
พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่  
 



 
 

 

  (5) ท าหนังสือเรียกผู้กระท าความผิด 

  กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี เห็นว่าการกระท าครบองค์ประกอบความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคดีท าหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาพบ           
ณ สถานท่ีท าการของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดีตามแบบบันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด  

 กรณีผู้กระท าความผิดมาพบ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระท า
ความผิด โดยจัดให้มีการบันทึกค าให้การของผู้กระท าความผิดตามแบบบันทึกค าให้การ
ผู้กระท าความผิด 

 ผู้กระท าความผิดรับสารภาพ ว่ากระท าความผิดตามข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี สรุปส านวนเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
 ผู้กระท าความผิดปฏิเสธข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี  
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ ปท. 2 (หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย) 
 กรณีผู้กระท าความผิดไม่มาพบ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี แจ้งความ 
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ ปท. 2 (หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย) 

  

(6) สรุปเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอ านาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ทุกฐานความผิด แต่ท้ังนี้  หากเรื่องท่ีให้เปรียบเทีย บเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ  
ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ให้ด าเนินการเปรียบเทียบได้ 

กรณีผู้กระท าความผิดรับสารภาพตามข้อกล่าวหา ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี ส่งสรุป
ส านวนรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ  

1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 

2) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 

ให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
เพื่อพิจารณาให้เปรียบเทียบคดีตามแบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (แบบ ปท.4)  

หากคณะกรรมการเปรียบเทียบ เห็นควรให้มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ ผู้ซึ่ ง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ให้ด าเนินการเปรียบเทียบคดีแทน ให้ฝุายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 

 เสนอหนังสือมอบหมาย (ค าส่ังคณะกรรมการเปรียบเทียบ เรื่อง  มอบหมายให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข) ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อลงลายมือช่ือ มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบคดีท่ีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ท่ีมีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และ
ให้ฝุายเลขานุการส่งส านวนคืนให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 



 
 

 

(7) พิจารณาการเปรียบเทียบ 

 1. การพิจารณาของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
พิจารณาส านวนและพยานหลักฐานท่ีได้รับตามข้อ (3) ข้างต้น ดังต่อไปนี้  
 1) รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2) ค าส่ังทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี เช่น 

 ค าส่ังให้ปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการ 

 ค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการ 

 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 หนังสือเรียกผู้กระท าผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

 บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 

 บันทึกการจับ (ถ้ามี) 
3) พยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

 หนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

 เอกสารการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพ 

 ภาพถ่าย 

 บันทึกการสอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง (ถ้ามี) 
4) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิด 

ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
พิจารณาว่าผู้กระท าความผิดสมควรได้รับโทษจ าคุกหรือสมควรให้เปรียบเทียบคดี 

กรณีที่ 1 คณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคดีเอง ตามอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..ศ. 2535  

 เ ห็ น สมคว ร ให้ ล ง โ ทษจ า คุ ก  ให้ ฝุ า ย เ ลขานุ ก า รคณะกรร มการ เป รี ยบ เ ที ย บ  
แจ้งความเห็นพร้อมส านวนส่งไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน  

 เห็นสมควรให้เปรียบเทียบคดี  
 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ พิจารณาก าหนดค่าปรับส าหรับการเปรียบเทียบคดีตาม 

ความเหมาะสม ได้สัดส่วนท่ีสมดุลส าหรับการกระท าความผิดและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 ให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ บันทึกข้อมูลการพิจารณาเปรียบเทียบคดี ตาม
แบบ ปท. 1 (แบบเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ) และแจ้งผลการพิจารณา พร้อมท้ังส่งคืน
ส านวนให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

กรณีที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นผู้ด าเนินการเปรียบเทียบคดี 

 เห็นสมควรให้ลงโทษจ าคุก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ 
ปท. 2 (หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย) 
และขอคัดบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน  



 
 

 

 
 

 เห็นสมควรให้เปรียบเทียบคดี  
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พิจารณาก าหนด 

ค่าปรับส าหรับการเปรียบเทียบคดีตามความเหมาะสม ได้สัดส่วนท่ีสมดุลส าหรับ
การกระท าความผิดและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี บันทึกข้อมูลการพิจารณาเปรียบเทียบคดี ตามแบบ ปท. 1 
(แบบเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ) 

2. การช าระค่าปรับ 

 กรณีผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ ได้พิจารณาก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการเปรียบเทียบคดี
เรียบร้อยแล้ว  

  กรณีที่ 1 คณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคดีเอง ให้ฝุาย
เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ แจ้งผลการพิจารณาและก าหนดระยะเวลาให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระ
ค่าปรับให้ครบถ้วน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่มี
การเปรียบเทียบ ตามมาตรา 85 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่งผลให้สิทธิในการน าคดีอาญาไปฟูองต่อศาลเป็นอันระงับไป 

  กรณีที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นผู้ด าเนินการเปรียบเทียบคดี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผลการพิจารณา 
และก าหนดระยะเวลาให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระค่าปรับให้ครบถ้วน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่  ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่มีการเปรียบเทียบ ตามมาตรา 85 วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ส่งผลให้สิทธิในการน าคดีอาญาไปฟูองต่อศาลเป็นอันระงับไป 

 ท้ังนี้ หากผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่มีการ
เปรียบเทียบ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
และน าเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535  แต่หากผู้กระท าความผิด ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่มีการเปรียบเทียบ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินคดี แจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ ปท. 2 (หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมาย) และขอคัดบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
เรื่องและด าเนินคดีในขั้นตอนต่อไป  

 6.3 ระยะติดตามและประเมินผล 
  (8) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดและจัดเก็บข้อมูล    

  เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบคดีผู้กระท าความผิดเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อคดีทางศาลส้ินสุดแล้ว ให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งต้ัง 
ท่ีรับผิดชอบส านวนคดีต้ังแต่ต้น เป็นผู้บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดลงในแบบประวัติผู้กระท าความผิด ตาม
แบบ ปท. 3 (แบบประวัติผู้ต้องหา) และจัดเก็บข้อมูลบันทึกผู้กระท าความผิดเข้าระบบงาน 
 
 



 
 

 

 (9) วิเคราะห์และสรุปผลการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี 

  ราชการส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์และสรุปผลการเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น เหตุแห่งการเปรียบเทียบและด าเนินคดี จ านวนคดีท่ีมีการเปรียบเทียบหรือท่ีถูกด าเนินคดีหรือมีค า
พิพากษาให้ลงโทษจ าคุก เป็นต้น 

7. ค านิยาม 

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (2) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (5) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

 (6) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า พนักงาน หรือข้าราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการ
ส่วนภูมิภาค ท่ีรับผิดชอบงานสาธารณสุขซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 “ผู้ได้รับการแต่งต้ัง” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการในสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี” หมายความว่า 

 (1) เจ้าหน้าท่ีฝุายเทศกิจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 (2) เจ้าหน้าท่ีงานนิติกร ส าหรับในเขตเทศบาล 

 (3) ปลัดหรือเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การ  บริหาร
ส่วนต าบล 

 (4) เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบอ านาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ” 

 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเลขานุการ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน 2 คน 

 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ และข้าราชการ  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่ งไ ด้รับการแต่ง ต้ังจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน 2 คน 

“ผู้ ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินมอบหมาย” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เปรียบเทียบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

8.  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง  
8.1 แบบเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ (ปท.1) 
8.2 แบบหนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย (ปท.2) 
8.3 แบบประวัติผู้ต้องหา (ปท.3) 
8.4 แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี  
8.5 แบบบันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด 
8.6 ค าส่ังคณะกรรมการเปรียบเทียบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 9.1 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รหัสการรับรอง EHA : 9001 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ผ่าน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานใน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 
1,3,7,8,10,11 และมีคะแนนรวมท้ังหมดไมน่้อยกว่า 60 คะแนน 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
  
 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ 

ในช่อง “ผลการประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)”  
  

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  1. ค าสั่ง, บันทึกข้อความ,
หนังสือ,รายงานการประชุม 
มอบหมายผู้รับผิดชอบฯลฯ  
(3 คะแนน) 
2. หลักฐานการอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ใบ
ประกาศนียบัตร หนังสือ
อนุมัติราชการ ใบ
ลงทะเบียน ฯลฯ  
(2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 9001 

การก าหนดผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะด าเนินการ 

2  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  1. ข้อมูลสภาพปัญหาและ
ผลการประเมินข้อมูลสภาพ
ปัญหา ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) 
2. นโยบายหรือข้อกฎหมาย
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
(5 คะแนน) 

 
3 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  1. การระบุบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ให้อ านาจไว้ โดย
ระบุบทบัญญัติอย่าง 
- ครบถ้วน (15 คะแนน) 
- ไม่ครบถ้วน (10 คะแนน) 

4  

 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  บันทึกข้อความหรือหนังสือ
หรือรายงานการประชุมท่ีมี
การเสนอต่อผู้มีอ านาจ
เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน  
(5 คะแนน) 

5  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  1. หนังสือค าสั่งหรือบันทึก
ข้อความหรือรายงานการ
ประชุมท่ีมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างฯ โดยมี
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการจากหลาย
ภาคส่วน (5 คะแนน) 
2. หนังสือค าสั่งหรือบันทึก
ข้อความหรือรายงานการ
ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ยกร่างฯ  โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการท่ีเป็น
บุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน (3 คะแนน) 

รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย 

 

 พิจารณาอ านาจ ตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการ 
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประเด็น 

ปัญหาส าคัญของพื้นที ่

มอี านาจ ไม่มีอ านาจ 

ยุติเรื่อง 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 เสนอความเห็นชอบใน
การยกร่างข้อบัญญัติ

ท้องถ่ิน 
 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

6  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  รายงานการประชุมหรือ  
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(5 คะแนน) 
 

7  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  โครงการหรือกิจกรรมการ
รับฟังความคิดเห็นและ
รายงานหรือสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็น       
(15 คะแนน) 

8  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  รายงานการประชุมสภา
ท้องถ่ิน (10 คะแนน) 
 

 

9  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

5  หนังสือเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอ
เพื่อให้พิจารณาลงนาม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
ท่ีมีการลงนามโดยผู้มีอ านาจ  
(5 คะแนน) 
 

10  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  ข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีผู้
เห็นชอบและผู้ตราลงนาม
เรียบร้อยแล้ว (10 คะแนน) 

ระยะตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 

ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตก
ไป 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

รับฟังความคิดเห็นร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 

ด าเนินการยกร่าง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 

ไม่ลงนาม ลงนาม 

 

ทบทวน / แก้ไข 

การ 
ลงนามเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

ตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

11  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  หลักฐานการประกาศใช้
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
- กรณีเทศบญัญัติ ติด
ประกาศ 
เปิดเผย ณ ส านักงานฯ 
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
- กรณีข้อบัญญัติ อบต.
ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา,  
 (10 คะแนน) 
 

12  
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  โครงการหรือภาพกิจกรรม
หรือเอกสารแจ้งการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน (5 คะแนน) 

13 

 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  แผนหรือผลการทบทวน
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(5 คะแนน) 

รวมคะแนน 100   
 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 

 ผ่าน  มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานใน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1,3,7,8,10,11  
             ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
             ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
 

 ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………..……………………………… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 

ทบทวนความเหมาะสม
ของข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 



 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ และกรณี 
มีการด าเนินการมากกว่า 1 ประเด็นให้น าคะแนนมารวมกัน หากไม่มีการด าเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้ระบุ
คะแนนเป็น 0 คะแนน 
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หลักฐาน 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาของพื้นท่ี  

การรวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน 

30  ข้อมูลสภาพปัญหาด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมและ
ผลการคัดเลือกปัญหา 

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประชุมหรือจัดกิจกรรม 
รับฟังความคิดเห็นต่อ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

40  รายงานหรือสรุปผลการ 
รับฟังความคิดเห็น  

การรับรู้ข้อบัญญัติท้องถิ่น มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

30  มีรายงานผลการรับรู้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(รายละเอียดการ
ด าเนินการตามหมาย
เหตุข้อ 2) 

รวมคะแนน 100   
 
สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์ 
 ผ่าน  
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป 
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
 

 ไม่ผ่าน  เนื่องจาก……………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
   1. ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะประเมิน 1 เทศบัญญัติท้ังประเด็นท่ี 6 และ 7 ตามท่ีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับรองโดยไม่ก าหนดปีท่ีออก  
   2. หลักฐานแสดงผลการรับรู้ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้มาจากการสุ่มตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจ านวนท่ีน่าเช่ือถือได้ โดยค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมในกา ร
ด าเนินงานของท้องถิ่น ท้ังนี้วิธีการประเมินผลการรับรู้ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม หรือจัดเวที
ประชาคม เป็นต้น  



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 9.2 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง รหัสการรับรอง EHA : 9002 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกหนงัสือรับรองการแจ้ง 

ผ่านระดับพื้นฐาน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
และมีหลักฐานประกอบการประเมิน ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
และมีหลักฐานประกอบการประเมิน ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ค าช้ีแจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ ในช่อง 

 “ผลการประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)”  
 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1    

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 

 

1. ค าสั่งหรือบันทึก
ข้อความหรือรายงาน
การประชุมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ (3 คะแนน) 
2. หลักฐานการอบรม
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น ใบ
ประกาศนียบัตร หนังสือ
อนุมัติราชการ (2 
คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 
2 
 
 
 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

10 

 

คู่มือส าหรับประชาชนหรือ
เอกสารแสดงข้ันตอนการ
ย่ืนค าขอ (10 คะแนน ) 

รหัสการรับรอง EHA : 9002 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3   มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15 

 

แผนการส ารวจกิจการของ
พ้ืนที่และรายชื่อกิจการที่
ต้องมาขอหนังสือรับรอง
การแจ้ง (15 คะแนน ) 
 

4   มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

20 

 

1. แบบค าขอแจ้ง 
ของผู้ประกอบกิจการและ
ทะเบียนผู้ย่ืนค าขอ  
(10 คะแนน) 
2. ใบรับแจ้ง  
(10 คะแนน ) 

5 
 
 
 

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

20  หนังสือรับแจ้งซึง่ระบผุล
การตรวจเอกสาร
ประกอบการขอแจ้งโดย
ตรวจสอบเอกสารตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ของท้องถ่ินหรือหนังสือ
บันทึกความบกพร่องแจ้ง
ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบเพ่ือให้
แก้ไขความไม่ถูกต้องหรือ
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม  
(20 คะแนน ) 
 
 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 

รับค าขอและออกใบรับแจ้ง 

 ตรวจเอกสาร 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

แก้ไข/ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม 

ไม่แก้ไข/ไม่ย่ืนเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

แจ้งให้แก้ไข/ 
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม 

ส ารวจกิจการที่ต้องมาขอ
หนังสือรับรองการแจ้ง 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

6   มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  กรณีเอกสารถูกต้อง/
ครบถ้วน 
หนังสือรับรองการแจ้งและ
ทะเบียนหนังสือรับรองการ
แจ้ง  
(15 คะแนน) 
กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนและไม่แก้ไข 
หนังสือแจ้งค าสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผล  
(15 คะแนน) 

7  
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  1. แผนการตรวจติดตาม
สุขลักษณะและการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
(10 คะแนน) 
2. แผนการตรวจติดตาม
สุขลักษณะและการช าระ
ค่าธรรมเนียมและรายงาน
ผลการตรวจสุขลักษณะ
และการช าระ
ค่าธรรมเนียม 
(15 คะแนน ) 

รวมคะแนน 100   

 
ผลการประเมินกระบวนการ                 
                    ครบท้ัง 7 ข้ันตอน  
                    ไม่ครบ  โดยข้ันตอนท่ีไม่ด าเนินการ คือ………………………………………………………………………… 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
                 ผ่าน   
                      ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป  
                      ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
                 ไม่ผ่าน  เนื่องจาก……………………………………………………..……………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 

แจ้งค าสั่งให้การ
แจ้ง 

เป็นอันสิ้นผล 

ออกหนังสือรับรอง
การแจ้งพร้อมเก็บ
คา่ธรรมเนียม 

 

ตรวจติดตามสุขลักษณะและ
การช าระค่าธรรมเนียมในเวลา

ที่ก าหนด 



 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ค าช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ และกรณี
มีการด าเนินการมากกว่า 1 ประเด็น ให้น าคะแนนมารวมกัน หากไม่มีการด าเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้ระบุ
คะแนนท่ีได้เป็น 0 คะแนน 

ประเดน็การวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่
ได้ (C) 

หลักฐาน 

คุณภาพการออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดร้อยละ 100 

100  ผลการประเมิน
กระบวนการและ
ทะเบียนหนังสือรับรอง
การแจ้ง  

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดร้อยละ 90 - 99 

80 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดร้อยละ 80 - 89  

60 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดน้อยกว่าร้อยละ 80 

ไม่ผ่าน 

 

สรุปผลการประเมิน 
 ผ่าน   
       ได้คะแนนรวมทั้งหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
       ได้คะแนนรวมทั้งหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
 

 ไม่ผ่าน เน่ืองจาก………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
1. หากเทศบาลตรวจเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าถูกต้องภายในวันรับค าขอ เทศบาลสามารถออกหนังสือรับรอง

การแจ้งได้โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ 
2. การตรวจเอกสารในข้ันตอนที่ 5 ต้องตรวจตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
3. การตรวจหนังสือรับรองการแจ้งจะสุ่มตรวจร้อยละ 20 ของจ านวนสถานประกอบการจากทะเบียนหนังสือ

รับรองการแจ้งที่ย่ืนขอรับการประเมิน ทั้งองค์ประกอบที่ 6 และ 7 
4. องค์ประกอบที่ 7 “มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและการออกหนังสือรับรองการแจ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายก าหนดร้อยละ 100” หมายความว่า หากหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการสุ่มมาร้อยละ 20 มีการ
ด าเนินงานครบทุกข้ันตอนและการออกหนังสือรับรองการแจ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดครบทุก
ใบ จะได้ 100 คะแนน 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 9.3 การออกใบอนุญาต รหัสการรับรอง EHA : 9003 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการออกใบอนุญาต 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกใบอนุญาต 

ผ่านระดับพื้นฐาน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
และมีหลักฐานประกอบการประเมิน ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
และมีหลักฐานประกอบการประเมิน ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
  

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกใบอนุญาต 
ค าช้ีแจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ ในช่อง 

“ผลการประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)”  

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1    

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 

 

1. ค าสั่งหรือบันทึกข้อความ
หรือรายงานการประชุม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
(3 คะแนน) 
2. หลักฐานการอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ใบ
ประกาศนียบัตร หนังสือ
อนุมัติราชการ (2 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 
2 
 
 
 

 

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10 

 

คู่มือส าหรับประชาชนหรือ
เอกสารแสดงข้ันตอนการย่ืน
ค าขอ (10 คะแนน ) 
 

รหัสการรับรอง EHA : 9003 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

3  
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10 

 

แผนการส ารวจกิจการของ
พื้นท่ีและรายช่ือกิจการท่ีต้อง
มาขออนุญาต (10 คะแนน ) 
 
 

4  
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 

 

แบบค าขออนุญาตหรือแบบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการ (5 คะแนน) 
 
 

5  
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

20 

 

กรณีเอกสารถูกต้องหรือ
ครบถ้วน 
หนังสือหรือเอกสารที่แจ้งผล
การตรวจเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตหรือ  
ขอต่ออายุใบอนุญาต 
(20 คะแนน) 
กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  
หนังสือบันทึกความบกพร่อง
ท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
เพื่อให้แก้ไขความไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
(20 คะแนน) 
 
 
 
 

6  
 

 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

25 

 

รายงานผลการตรวจ
สุขลักษณะสถานประกอบการ
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
( 25 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 

รับค าขออนุญาตประกอบกิจการ 
 

 คืนค าขอ 
 

ตรวจ
เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

 
ตรวจ

สุขลักษณะ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ส ารวจกิจการท่ีต้องมาขอ
ใบอนุญาต 

 

แก้ไข/ 
เพิ่มเติม 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ไม่แก้ไข/ 
ไม่เพิ่มเติม 

แจ้งให้
แก้ไข/ยื่น
เอกสาร



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะตดิตมและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7 
 
 

 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15 

 

หนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
และทะเบียนใบอนุญาต 
( 15 คะแนน )  
 

8 
 
 
 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10 

 
แผนการติดตามหรือหนังสือ
ติดตาม (10 คะแนน ) 
 

รวมคะแนน 100   
 
 

ผลการประเมินกระบวนการ               
                    ครบท้ัง 8 ข้ันตอน  
                    ไม่ครบ  โดยข้ันตอนท่ีไม่ด าเนินการ คือ  ……………………………………………………………… 
 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
                 ผ่าน 
                           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป  
                           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
                 ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามให้ย่ืนค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

อนุญาต 
พร้อมเก็บ

ค่าธรรมเนียม 
 

 
แจ้งค าสั่งไม่

อนุญาต 
 



 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ค าช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ และกรณี
มีการด าเนินการมากกว่า 1 ประเด็น ให้น าคะแนนมารวมกัน หากไม่มีการด าเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้ระบุ
คะแนนท่ีได้เป็น 0 คะแนน 
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

หลักฐาน 

คุณภาพการออกใบอนุญาต มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน
และการออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100 

100  ผลการประเมิน
กระบวนการ 
ทะเบียนใบอนุญาต 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน
และการออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 90 - 99 

80 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน
และการออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 80 - 89 

60 

มีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน
และการออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
น้อยกว่าร้อยละ 80  

ไม่ผ่าน 

สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์ 
 

 ผ่าน   
       ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป  
       ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
 

 ไม่ผ่าน เนื่องจาก………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. การตรวจใบอนุญาตจะสุ่มตรวจร้อยละ 20 ของจ านวนสถานประกอบการจากทะเบียนหนังสือ

การออกใบอนุญาตโดยสุ่มกระจายให้ครบทุกหมวดท่ีมีการอนุญาต (ตามท่ีกฎหมายก าหนดว่า
ต้องขออนุญาต) ท้ังองค์ประกอบท่ี 6 และ 7 

2. องค์ประกอบท่ี 7 “มีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนดร้อยละ 100” หมายความว่า หากใบอนุญาตท่ีได้รับการสุ่มมาร้อยละ 20 มี
การด าเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
ครบทุกใบ จะได้ 100 คะแนน 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 9.4 การออกค าส่ังทางปกครอง รหัสการรับรอง EHA : 9004 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการออกค าส่ังทางปกครอง 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกค าส่ังทางปกครอง 

ผ่านระดับพื้นฐาน ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมท้ังหมดน้อยกว่า 60 คะแนน 

 
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกค าส่ังทางปกครอง 
ค าช้ีแจง :   ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ ในช่อง 

“ผลการประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)”  
 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  1. ค าสั่งหรือบันทึกข้อความ
หรือรายงานการประชุม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
(3 คะแนน) 
 2. หลักฐานการอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ใบ
ประกาศนียบัตร หนังสืออนุมัติ
ราชการ (2 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  หนังสือหรือบันทึกการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้า
พนักงานท่ีระบุเหตุแห่งการ
ออกค าสั่งและระบุตัวบุคคลใน
การออกค าสั่งทางปกครอง   
(15 คะแนน )  
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 9004 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

ตรวจพบเหตุ 
แห่งการออกค าสั่ง  

(กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียน/
พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย) 

 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

3 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  แบบค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
หรือเอกสารท่ีบ่งช้ีว่าเจ้าหน้าท่ี
ได้ให้ข้อมูลโดยแจ้งข้อเท็จจริงท่ี
พบจากการออกตรวจสถานท่ี 
พยาน หรือหลักฐานท่ีพบแก่
คู่กรณี (10 คะแนน) 

4 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  หนังสือรายงานหรือ
เอกสารรายงานผลการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดในแบบค าแนะน า 
(10 คะแนน) 

5 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  ส าเนาหรือหนังสือรายงานผล
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
(5 คะแนน) 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  หนังสือหรือเอกสารท่ีมีการระบุ
ผลการพิจารณาการออกค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
(10 คะแนน) 

ระยะตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์

7 

 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

20  ส าเนาค าสั่งทางปกครอง โดยมี
เน้ือความตามกฎหมาย
ประกอบด้วย  
1. การเสนอข้อเท็จจริง 
2. ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน

การใช้ดุลยพินิจ   
4. แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 
 

แจ้งข้อเท็จจริงที่พบ 
แก่คู่กรณีและออกค าแนะน า 

 

เสนอเรื่อง/ รายงาน 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
เพื่อพิจารณาออกค าสั่ง 

ตรวจติดตามการปฏิบัติ 
ตามค าแนะน า 

ยุติเรื่อง 

ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

พิจารณา
ออกค าสั่ง 

เห็นควร 
ออกค าสั่ง 

ไม่เห็นควร 
ออกค าสั่ง 

ยุติเรื่อง 

ออกค าสั่งทางปกครอง 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

 
    การให้คะแนนให้พิจารณา ดังน้ี 

- กรณีมีเน้ือความไม่ครบถ้วน 
ตามกฎหมาย (5 คะแนน) 

- กรณีมีเน้ือความครบถ้วนตาม
กฎหมาย (ข้อ 1-3)  
(15 คะแนน) 
- กรณีมีเน้ือความครบถ้วนตาม
กฎหมายทุกข้อ(ข้อ 1- 4) 
(20 คะแนน) 

8 
   
 

        

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  หลักฐานการรับค าสั่งทาง
ปกครองของผู้ถูกออกค าสั่งทาง
ปกครอง เช่น ลายมือช่ือ
รับทราบค าสั่งของคู่กรณีหรือ
ใบตอบรับไปรษณีย์  
( 15 คะแนน ) 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  รายงานหรือเอกสารแสดงผล
การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ค าสั่ง (10 คะแนน ) 

รวมคะแนน 100   
 

สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 ผ่าน    
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
 ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แจ้งค าสั่งทางปกครอง 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ยุติเรื่อง 

เปรียบเทียบปรับ/ด าเนินคดี 

ติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม

ค าสั่ง 



 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ  
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หลักฐาน 

การปฏิบัติตามค าส่ัง
ทางปกครอง 
 

มีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
ร้อยละ 100  

100  รายงาน/ผลการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตาม
ค าส่ัง 
 
 
 

 

มีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
ร้อยละ 90 - 99  

80 

มีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
ร้อยละ  80 - 89 

60 

มีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์ 
 

 ผ่าน    
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
 ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รหัสการรับรอง EHA : 9005 

หมายเหตุ 
13. ค าส่ังทางปกครอง หมายถึง ค าส่ังทางปกครองท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 โดยไม่แยกเหตุแห่งการออกค าส่ัง 
14. การตรวจประเมินค าส่ังทางปกครองจะตรวจประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาทุกใบ (100 

เปอร์เซ็นต์) และในกรณีท่ีปีงบประมาณนั้นไม่มีการออกค าส่ังให้ตรวจปีงบประมาณท่ีผ่านมาท้ัง
องค์ประกอบท่ี 6 และ 7  

15. องค์ประกอบท่ี 7 “มีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองร้อยละ 100” หมายความว่า คู่กรณี/ผู้ท่ี
ได้รับค าส่ังทางปกครองมีการปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองครบทุกใบ จะได้ 100 คะแนน 



 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 9.5 การเปรียบเทียบและการด าเนินคดี รหัสการรับรอง EHA : 9005 มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 
1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการเปรียบเทียบและ 

การด าเนินคดี 

ผ่านระดับพื้นฐาน ได้คะแนนรวมทั้งหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป 

ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง ได้คะแนนรวมทั้งหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมทั้งหมดน้อยกว่า 60 คะแนน 
 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี 
ค าช้ีแจง :     ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ ในช่อง 

“ผลการประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)”  
 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 
 
 

 1. ค าสั่งหรือบันทึก
ข้อความหรือรายงาน
การประชุมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ (3 คะแนน) 
2. หลักฐานการอบรม
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น     
ใบประกาศนียบัตร 
หนังสืออนุมัติราชการ  
(2 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 

2 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

20 
 

 1. แบบรายงานการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
หรือแบบตรวจแนะน า 
หรือ 
2. แบบบันทึกข้อมูลผู้กระท า
ความผิด หรือแบบบันทึก
ประวัติผู้กระท าความผิด
ในกรณีกระท าผิดซ้ า  
หรือ 
3. ค าสั่งทางปกครอง
หรือหลักฐานท่ีพบ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

พบการกระท าความผิด 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ความผิดส าเร็จ 
(20 คะแนน) 

3 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

10  หนังสือเรียกตัวผู้กระท า
ความผิด  
(10 คะแนน) 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  กรณีที ่1 ผู้กระท าผิด 
มาพบ : บันทึกค าให้การ
ของผู้กระท าความผิด 
(10 คะแนน) 
หรือ 
กรณีที่ 2 ผู้กระท าผิด 
ไม่มาพบหรือปฏิเสธ
ความผิด : หนังสือร้อง
ทุกข์ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย (แบบ ปท.2) 
(10 คะแนน) 
 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

15  ในกรณีเปรียบเทียบ 
โดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี : แบบ
แจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบ
คดี (15 คะแนน) 
หรือ 
ในกรณีเปรียบเทียบ 
โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมอบหมาย : 
หนังสือหรือบันทึก
ข้อความที่เสนอเรื่องให้
เปรียบเทียบคดี  
(15 คะแนน) 
 
 
 

ท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้กระท าความผิด 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน/           
ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมอบหมาย 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบไม่

มอบหมาย 

ผู้กระท า
ความผิดมาพบ 

ผู้กระท าความผิด
ไม่มาพบ 

ผู้กระท า 
ความผิด 

ยอมรับผิด 

ผู้กระท าความผิด 
ไม่ยอมรับ 

   แจ้งข้อกล่าวหา 
  /บันทึกค าให้การ 
 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน 

 

สรุปเสนอ
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

6 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  แบบเปรียบเทียบคดี
ก าหนดค่าปรับ 
(แบบ ปท.1)หรือหนังสือ
ร้องทุกข์ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายต่อพนักงาน
สอบสวนในกรณีเห็นควร 
ถูกฟูองร้องหรือจ าคุก  
(แบบ ปท.2)  
(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  1. หนังสือหรือส าเนา
หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเปรียบเทียบคดี 
(5 คะแนน) 
2. กรณีผู้กระท าผิดช าระ
ค่าปรับภายในเวลาท่ี
ก าหนด : ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 
(10 คะแนน) 
หรือ 
กรณีผู้กระท าผิด 
ไม่ช าระค่าปรับ : 
หนังสือร้องทุกข์ของ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ต่อพนักงานสอบสวน 
(แบบ ปท.2) 
(10 คะแนน) 

ระยะตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 การพิจารณาการเปรียบเทียบ 
ของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

เห็นควรให้
เปรียบเทียบคดี 

เห็นควรให้ลงโทษ
จ าคุก 

พิจารณาก าหนด 
ค่าปรับ 

บันทึกข้อมูลการ
เปรียบเทียบ 

ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน 
 

ขอคัดบันทึก
ประจ าวันไว้เป็น

หลักฐาน 
 

แจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ต้องหาทราบ 

 

ผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

(30 วัน) 

ผู้ต้องหาไม่ช าระค่าปรับ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

(30 วัน) 

ออกใบรับเงิน/
ใบเสร็จ 

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน 

คดีเลิกกัน ด าเนินคดีในชั้นศาล 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

 
7 
 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  แบบประวัติผู้กระท า
ความผิด (แบบ ปท.3) 
หรือส าเนาหนังสือร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  
(10 คะแนน) 

 
8 

  มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

 5 รายงานสรุปผลการ
เปรียบเทียบและด าเนินคดี 
(5 คะแนน) 

รวมคะแนน 100   
 

สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 
 ผ่าน   
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     
 
 ไม่ผ่าน เน่ืองจาก…………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกประวัติผู้กระท าผิด 
และจัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปผลการ
เปรียบเทียบและการด าเนินคดี 



 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ  
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หลักฐาน 

การด าเนินการ
เปรียบเทียบคดี 
ตามกฎหมาย
สาธารณสุข 
 
 
 

ร้อยละ100 ของจ านวนคดี 
ท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 
 

100  ทะเบียน 
การด าเนินการ
เปรียบเทียบคดีและ 
ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบคดี 
ตามกฎหมายการ
สาธารณสุข 

ร้อยละ 80 – 99 ของจ านวนคดี 
ท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

80 

ร้อยละ 60 – 79 ของจ านวนคดี 
ท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

60 

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
คดีท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมินการวัดผลลพัธ ์
 ผ่าน   
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  
           ได้คะแนนรวมท้ังหมดต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     
 ไม่ผ่าน เน่ืองจาก……………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ 
16. การเปรียบเทียบและการด าเนินคดี หมายถึง การเปรียบเทียบและการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยไม่แยกเหตุแห่งการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี 
17. การตรวจประเมินการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี จะตรวจประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาทุกใบ 

(100เปอร์เซ็นต์) และในกรณีท่ีปีงบประมาณน้ันไม่มีการเปรียบเทียบและการด าเนินคดีให้ตรวจ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท้ังองค์ประกอบท่ี 6 และ 7  

18. องค์ประกอบท่ี 7 “ร้อยละ100 ของจ านวนคดีท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายสาธารณสุข” 
หมายความว่า จ านวนคดีท้ังหมดท่ีเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี มีการด าเนินการตาม
กฎหมายสาธารณสุขทุกคดี ได้ 100 คะแนน 



 
 

 

 


