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วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ข้อก าหนดท้องถิ่นในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้กฎหมายอาหารและยา วิธีการ: ผู้วิจัยศึกษาข้อก าหนด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมดูแลสถานประกอบการประเภทเดียวกันที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  และศึกษาขอบเขตของข้อก าหนดท้องถิ่นของเทศบาลเมือง 1 แห่ง และ
เทศบาลต าบล 6 แห่ง ในอ าเภอสันก าแพงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการเหล่านั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงของกฎหมายอันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ผลการวิจัย: กฎหมายที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการอนุญาตและตรวจสถานประกอบการที่ทับซ้อนกับ
กฎหมายอาหารและยา คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เทศบาล 6 แห่ง
ในอ าเภอสันก าแพงออกเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่มีผลบังคับใช้ เทศบาล 1 แห่ง ยังไม่ได้ออกเทศบัญญัติ เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
เทศบาลทั้ง 6 แห่ง มีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการออกค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งท าให้สามารถ
ออกเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมได้ สรุป: เทศบาลควรออกหรือปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ข้อก าหนดเพิ่มเติมควรให้สถานที่ผลิตอาหารและสถานที่ผลิตยา
ต้องผ่านการตรวจอนุญาตจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งควร
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บทน า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ

ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย (1) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานใน
การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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พ.ศ. 2545  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ซึ่งด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ที่
ส าคัญคื อ  พระราชบัญญัติ อาหาร พ .ศ .  2522 และ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 อาหารต้องมีการควบคุม
คุณภาพหรือมาตรฐานในการท า ผสม ปรุงแต่ง บรรจุ และ
จ าหน่าย (3) ในการผลิตอาหารใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร ซึ่งเป็นข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การผลิตและควบคุม เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้อย่าง
ปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันและขจัดความเส่ียงใด ๆ ที่จะ
ท าให้อาหารเป็นพิษ  เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (4) กฎหมายยาควบคุมกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตยา  ขายยา และน าหรือส่ังยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตลอดจนควบคุมให้เภสัชกรรับผิดชอบกับ
การขายยาอันตราย (5) ในการผลิตยานั้นต้องอาศัย
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพยา  เพื่อให้
สามารถเชื่อมั่นไดว้่ายาที่ผลิตมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย (6)  

สถานประกอบการหลายประเภทในชุมชนอยู่
ภายใต้กฎหมายอาหารและยา ซึ่งถูกควบคุมดูแลทั้งจาก
หน่วยงานทางสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในทางปฏิบัติจึงเกิดปัญหาหลายประการ เช่น ในการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินการของกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรา 32(1) ของพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระบุว่า แต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกได้ว่าจะออกข้อก าหนดเฉพาะ
กิจการใดก็ได ้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถน ากิจการที่เห็น
ว่าจ าเป็นต้องควบคุมของแต่ละท้องถิ่นมาอยู่ภายใต้
ข้ อบั งคับของข้อก าหนดได้  แม้ จะมีค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับอาหารและยาไว้  แต่
ไม่ใช่บทบังคับ ท าให้ข้อก าหนดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางกิจการที่ท้องถิ่นนั้นได้
ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่กิจการ
ดังกล่าวบางอย่างต้องผ่านการตรวจสอบหรืออนุญาตตาม
กฎหมายอื่นก่อน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะ
สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพได้ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่ทราบว่า กิจการนั้น ๆ อยู่ภายใต้กฎหมาย
ใดบ้าง จึงอาจด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ได้
ตรวจสอบก่อน ดังนั้นจึงมีความส าคัญยิ่งในการเชื่อมโยง
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อท าให้เกิดการท างานเชิง
บูรณาการของหน่วยงานที่ดูแลกิจการประเภทเดียวกัน 
โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนามาตรฐานของแหล่ง
ผลิตให้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขตของการ
บังคับใช้ข้อก าหนดท้องถิ่นในอ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในการควบคุมสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
กฎหมายอาหารและยา และเสนอแนะแนวทางท างาน
ร่ วมกันระหว่ า งหน่ วยงานท้ องถิ่ นและหน่ วย ง าน
สาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานประกอบการน้ัน 

  
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร โดยศึกษาเทศ
บัญญัติของเทศบาลในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
อันประกอบไปด้วยเทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองต้นเปา  และเทศบาลต าบล 6 แห่ง คือ 1. 
เทศบาลต าบลห้วยทราย 2. เทศบาลต าบลบวกค้าง 3. 
เทศบาลต าบลแม่ปูคา 4. เทศบาลต าบลออนใต้ 5. เทศบาล
ต าบลสันกลาง และ 6. เทศบาลต าบลสันก าแพง เทศ
บัญญัติที่ศึกษาได้ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ .ศ .2535 นอกจากนี้ ยั ง ศึ กษาประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กฎกร ะท รว ง ส า ธ า รณ สุขที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งที่ อ อกต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจนศึกษา
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510  

ผู้วิจัยเปรียบเทียบกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. 2 ฉบับ 
คือ กฎหมายอาหารและยา กับเทศบัญญัติต่าง ๆ ในเรื่อง
สถานประกอบการที่ถูกกฎหมายควบคุมภายใต้ขอบเขต
ข้อก าหนดท้องถิ่น และหาความเชื่อมโยงของกฎหมายทั้ง 
2 ชุด เพื่อสรุปหาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจน
สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ผลการวิจัย 
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของอาหาร ยา และการ
สาธารณสุข  

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ อย. ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เน้นการป้องกันและ
ขจัดความเส่ียงใด ๆ  ที่จะท าให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย 
หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ส่วนมาตรการตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เน้นมาตรการเพื่อให้ยาที่
ผลิตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตรงตาม
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดและสม่ าเสมอในทุกรุน่ที่มีผลิต 
 ส่วนมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแล
สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อการก ากับ ดูแล และป้องกัน
เกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมปัจจุบัน โดยเน้นดูแลกิจการที่มี
กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต หรือมีลักษณะของ
การประกอบกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษ หรือส่ิงที่ท า
ให้เกิดโรค ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
อากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความ
ส่ันสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ และยังมี
เป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์พบว่า กิจการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องตรวจ
ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และสถานที่ผลิตยาที่
ต้องตรวจตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 คือ 

1. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และน้ าดื่ม 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน จ านวน 24 
ประเภท เช่น การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก
ดอง จากสัตว์ ลูกชิ้น น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์
การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่าย
อัตโนมัติ 

2. กิจการที่ เกี่ ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์
การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จ านวน 
1 ประเภท คือ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 

3. กิจการที่ เกี่ ยวกับการเกษตร จ านวน 3 
ประเภท ได้แก่ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจาก
พืช การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าว
ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
สถานประกอบการผลิตอาหารหรือยาเพื่อจ าหน่ายที่
เข้าข่ายโรงงาน    

มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่น     
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสามารถ
เลือกบางกิจการหรือทุกกิจการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 
2558 ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้นได้  การ
ก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการควบคุมดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  

กฎกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545   ได้ก าหนดไว้ว่า 
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้
บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522  ในมาตรา 14 ก าหนดให้การตั้งโรงงานผลิตอาหาร
เพื่อจ าหน่ายต้องขออนุญาต พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
ในมาตรา 12 ระบุว่า การผลิตยาแผนปัจจุบันต้องขอ
อนุญาต และมาตรา 46 ระบุว่า การผลิตยาแผนโบราณตอ้ง
ขออนุญาต ดังนั้นถ้าราชการส่วนท้องถิ่นเลือกกิจการผลิต
อาหารหรือยาประเภทใดให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดท้องถิ่นใน
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว กรณีที่กิจการนั้น
เข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ด้วย        
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สถานประกอบการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน 

กฎกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ขภ าพ  พ . ศ .  2545 ที่ อ อ กต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดให้
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย แต่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใน
มาตรา 6(7) ระบุว่า รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการรักษาอาหาร เพื่อ
ป้องกันมิให้อาหารที่ผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่าย 
หรือที่จ าหน่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร ดังนั้นถ้าผลิตอาหารประเภทที่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุ
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 6(7) 
ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบการผลิต
อาหารจะต้องได้รับอนุญาตและสถานที่ผลิตอาหารต้องถูก
ตรวจสถานที่ตามแบบวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการรักษาอาหารจากหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุข 
 
ข้อก าหนดท้องถิ่นในอ าเภอสันก าแพงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เทศบาลในอ าเภอสันก าแพง จ านวน 7 แห่ง ออก
เทศบัญญัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 6 แห่ง ไม่ได้
ออกเทศบัญญัติ จ านวน 1 แห่ง โดยเทศบาลเมืองต้นเปา 

เทศบาลต าบลสันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา เทศบาล
ต าบลบวกค้าง เทศบาลต าบลออนใต้ และเทศบาลต าบล
สันกลาง ออกเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพใน พ.ศ. 2543, 2552, 2553, 2553, 2554 และ 
2556 ตามล าดับ (7-12) ส่วนเทศบาลต าบลห้วยทรายยัง
ไม่ได้ออกเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 เทศบัญญัติมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังแสดงใน
ตารางที่ 1 เช่น ก าหนดให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ปฏิบัติการอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามที่ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ ข้อก าหนดเพิ่มเติมเช่นน้ีเป็นการเปิด
โอกาสให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถออกค าแนะน า
เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผู้ด าเนินกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพควบคุมดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด าเนินกิจการและจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ 

การศึกษานี้พบว่า รัฐได้ก าหนดมาตรฐานกลาง
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกไปปฏิบัติได้เอง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างกันทั้งใน
ระดับของการพัฒนา และในระดับประสิทธิภาพของการ
บริหารของเทศบาลในแต่ละแห่ง ดังนั้นกิจการอาจจะไม่ได้
ถูกควบคุมโดยบางลักษณะอาจไม่ถูกเลือกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมดูแล  กระทรวง
สาธารณสุขจึงควรออกกฎหมายที่ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องออกเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทที่กระทรวงสาธารณสุข 

 
ตารางที่ 1.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการออกค าส่ังของของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เทศบาล ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
เทศบาลเมืองต้นเปา และ
เทศบาลต าบลออนใต้ 

ปฏิบัติการอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

เทศบาลต าบลสันกลาง ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตาม
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และประกาศของเทศบาลต าบลสัน
กลาง 

เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ม่ ปู ค า 
เทศบาลต าบลสันก าแพง และ
เทศบาลต าบลบวกค้าง 

ปฏิบัติอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และต้อง
ปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับอาหารและยา 
เพราะอาหารและยาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพของ
ประชาชนและเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้
ยังพบว่า ข้อก าหนดท้องถิ่นในเรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในอ าเภอสันก าแพง ที่บังคับใช้ในปัจจุบันออก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก้ไขและปรับปรุงรายชื่อ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

การวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการตราเทศ
บัญญัติของไทย  (13) ได้พบปัญหาในการออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นเช่นเดียวกับการศึกษานี้และยังพบว่า 1) ผู้มีอ านาจ
ยกร่างเทศบัญญัติขาดองค์ความรู้ในการยกร่างเทศบัญญัติ  
2) ก่อนการยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลขาดการส ารวจ
ภารกิจทั้งหมดของเทศบาลที่มีอยู่ 3) ขาดหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ช่วยเหลือในการยกร่างและตรวจสอบความ
เหมาะสมของเทศบัญญัติก่อนการประกาศใช้เป็นเทศ
บัญญัติ  4) ขาดการติดตามผลการบังคับใช้และความ
จ าเป็นในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเทศบัญญัติเรื่องต่าง ๆ 
การวิจัยในอดีตยังได้วางกรอบแนวทางในแก้ไขปัญหาการ
ออกข้อก าหนดท้องถิ่นว่า ในขั้นตอนของการริเริ่มจัดท า
เทศบัญญัติและการยกร่างเทศบัญญัติควรเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
จะช่วยเหลือในการยกร่างเทศบัญญัติ และกล่ันกรองเทศ
บัญญัติก่อนน าเข้า สู่การพิจารณาของสภาเทศบาล 
นอกจากนี้ควรปรับปรุงเนื้อหาของเทศบัญญัติให้มีความ
เหมาะสม  และสอดคล้องกับภารกิจในการจัดท าบริการ
สาธารณะของเทศบาล ตลอดจนควรสนับสนุนให้
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และนิติกรประจ า
เทศบาลเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องเทศบัญญัติ 
 จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ศึกษาพบว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคในการตราเทศบัญญัติของแต่ละ
เทศบาล   ตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มให้มีเทศบัญญัติ การ
ยกร่าง การพิจารณาร่าง และการบังคับใช้เทศบัญญัติ ท า
ให้แต่ละเทศบาลไม่สามารถตราเทศบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจได้อย่างครบถ้วนและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น   
 

การอภิปรายและสรุปผล 
เมื่อเปรียบเทียบขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

การสาธารณสุขกับกฎมายอาหารและยา พบว่า เจตจ านง
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 เน้น
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายใน
การดู แลด้ าน สุขภาพอนามั ยและการสาธารณสุข 
นอกจากนั้นยังมีมิติในการคุ้มครองผู้บริโภคและมีขอบเขต
การบังคับใช้กับกิจการหรือสถานประกอบการที่ครอบคลุม
ม ากกว่ าพ ร ะ ร าชบั ญญั ติ อ าหา ร  พ . ศ .  2522 และ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510   

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น กิจการดังกล่าวรวมถึงสถานที่ผลิต
อาหารที่ต้องตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออก
ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติ ย า  พ .ศ .  2510 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2558 ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ครอบคลุมกิจการ  3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจการที่
เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จ าหนา่ย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน จ านวน 24 ประเภท 2) กิจการที่
เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ที่เป็นการผลิต โม่ บด ผสม 
หรือบรรจุยา และ 3) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร จ านวน 
3 ประเภท ได้แก่  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจาก
พืช การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าว
ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

หากท้องถิ่นใดมีข้อก าหนดในการควบคุมและ
ดูแลสถานประกอบการผลิตอาหารหรือยาเพื่อจ าหน่ายที่
เข้าข่ายโรงงาน หากมีการยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
อาหารหรือยาเพื่อจ าหน่ายตามข้อก าหนด ราชการส่วน
ท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
และตรวจสอบผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รั กษาอาหาร  และจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตตั้ ง
โรงงานผลิตยา และตรวจสอบผลการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตยา ซึ่ งสามารถขอจากหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อประกอบการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและการต่ออายุใบอนุญาตของท้องถิ่น 
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แต่หากเป็นสถานประกอบการผลิตอาหารหรือยา
เพื่อจ าหน่ายที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน แม้ว่าราชการส่วนท้องถิน่
ได้ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นไม่
จ าเป็นต้องตรวจสอบใบอนุญาตผลิตอาหารหรือยา และผล
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตจากหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อประกอบการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ยกเว้นราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดเพิ่มเติมของท้องถิ่นว่า ต้องปฏิบัติการอื่นใด
ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและต้องถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ  
 จากการวิ เคราะห์ เทศบัญญัติกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอสัน
ก าแพง จ านวน 7 แห่ง  พบว่ามีการออกเทศบัญญัติฯ 
จ านวน 6 แห่ง และไม่ได้ออกเทศบัญญัติฯ 1 แห่ง ใน
เทศบาล 6 แห่งที่มีการออกเทศบัญญัติฯ นั้น ได้ออกเทศ
บัญญัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538  เรื่อง
กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพบว่ายังไม่ได้
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เพราะประกาศดังกล่าวได้ถูก
ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2558 ดังนั้นกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ประกาศควบคุมโดยเทศบัญญัติยังไม่
สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายฉบับล่าสุด 

นอกจากนั้นแล้วเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ของเทศบาลทั้ง 6 แห่งมีข้อก าหนดเพิ่มเติมใน
การออกค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์ในการออกค าส่ังให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้การผลิตมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ข้อก าหนดเพิ่มเติมดังกล่าวไม่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  

โดยสรุปแล้ว ข้อก าหนดท้องถิ่นเรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในอ าเภอสันก าแพง ยังไม่สอดคล้อง
กับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปัจจุบันเรื่องกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ข้อเสนอแนะ 

พร ะ ร า ชบัญญั ติ อ า ห า ร  พ . ศ .  2522 แ ล ะ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 บังคับใช้เป็นการทั่วไป
ครอบคลุมสถานประกอบการผลิตอาหารหรือยาทุกแห่งที่

เข้าข่ายบังคับตามกฎหมาย แต่กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกออก
ข้อก าหนดได้ว่าจะออกข้อก าหนดควบคุมกิจการใดจาก
ประ เภทของกิ จ กา รทั้ ง หมดระบุ ใ นประกาศ โ ดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งได้พิจารณาเลือกกิจการที่มี
กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต หรือมีลักษณะของ
การประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือส่ิงที่ท าให้เกิด
โรค ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
การเลือกกิจการใดในประกาศของท้องถิ่นขึ้นกับความ
พร้อมหรือศักยภาพของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่หาก
ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่ออกข้อก าหนดกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพครบทุกกิจการ จะท าให้การดูแลด้าน
สาธารณสุขไม่ทั่วถึงหรือไม่มีการป้องกันไว้ก่อน จึงมี
โอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
เกิดเหตุร าคาญหรือความขัดแย้งกันในสังคมขึ้นได้  

ดังนั้นควรก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด าเนินการออกข้อก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้ครบทุกกิจการ กิจการเหล่านั้นต้องผ่านการตรวจ
สถานที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และการขออนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผลพลอยได้อีกประการคือท าให้
ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เนื่องจากราชการส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิด
และดูแลเฉพาะท้องที่ของตนเอง จึงสามารถตรวจสอบการ
ประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ครบถ้วนมากกว่าให้
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องควบคุมและดูแล
กิจการประเภทเดียวกันกับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุขสามารถขอข้อมูลจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นมาประกอบกับการด าเนินการตาม
กฎหมายอาหารและยา   

ในการออกเทศบัญญัติควรมีข้อก าหนดเพิ่มเติม
ในการออกค าส่ังของของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตาม
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น ปฏิบัติอื่นใดภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และต้อง
ปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามค าส่ังของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ค าแนะน าหรือค าส่ังเพิ่มเติมนี้ ท าให้
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สถานที่ผลิตอาหารต้องผ่านการตรวจตามประกาศ
ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า รณ สุ ขที่ อ อกต ามม าต ร า  6 ข อ ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และสถานที่ผลิตยาต้อง
ผ่านการตรวจตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 จากกระทรวงสาธารณสุข และต้องแสดงผลการตรวจ
เพื่อประกอบการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขอผล
การตรวจเหล่าน้ีจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 

เทศบาลในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งหมด 7 แห่ง ควรออกหรือปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2558 ที่เป็นฉบับปัจจุบัน และควรปรับปรุงแก้ไขให้
เทศบัญญัติเป็นไปตามกฎหมายฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
อยู่เสมอ ๆ 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงานตรวจ
สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ควรมีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารกับราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการ
เฝ้าระวังดูแลในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลจ านวนสถาน
ประกอบการที่มาขออนุญาตผลิต ผลการตรวจสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการและข้อมูลจากวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม (วคบท.) 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลในเขตอ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือด้าน
ข้อมูล สุดท้ายขอขอบคุณ เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 
ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
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Abstract 
Objective: To analysis of local legislations of Sankampaeng District, Chiangmai Province In accordance with 

Public Health Act, B.E. 2535  for regulating establishments under food and drug laws. Methods:  The researcher 
reviewed the provisions in Public Health Act, B.E. 2535 that regulating the very same establishments that were also 
under Food Act B.E. 2552 and Drug Act B.E. 2510. The researcher also examined the scope of local legislations of 
one town municipality and six subdistrict municipalities in Sankampaeng District issued under Public Health Act 
B.E.2535 for regulating those establishments. The researcher analyzed and figured the inter-relatedness of laws 
leading to the suggestions for co-operation among relevant regulatory agencies. Results: The chapter on businesses 
detrimental to health of the Public Health Act B.E.2535 was the legislation granting the authorities to local 
administrations for licensing and inspection of establishments that were also regulated by food and drug laws. Six 
municipalities in Sankampaeng district issued local legislation on businesses detrimental to health but had not amended 
it in accordance to the Declaration in effect of Ministry of Public Health. One Six municipality had not issued this local 
legislation. Six municipalities with local legislation on businesses detrimental to health included additional provisions 
on the order issuances of public health officers or local officers. The provisions enabled the officers to establish 
additional requirements for licensees to follow. Conclusion: Municipalities should issue or amend their local legislations 
on businesses detrimental to health to be in accordance with the Declaration in effect of the Ministry. Additional 
provision should require food and drug establishments to be inspected and licensed according to relevant laws under 
the Ministry of Public Health. Moreover, all local administrations should issue local legislations covering all businesses 
detrimental to health as specified in the Declaration of Public Health Ministry. 
Keywords: local legislation, businesses detrimental to health, public health pharmacy, pharmacy jurisprudence 
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