แนวทางการใช้อานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรมอนามั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ สธ ๐๙๒๗.๐๓/๕๐๑๙ ลงวั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขได้มอบหมายให้ กรมอนามัย
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าวหารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางการใช้อานาจของ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ตามมาตรา 45 โดยคณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๑๐) ได้ พิจารณาข้ อหารือของ
กรมอนามัย โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
(สานักงานปลัดกระทรวงและกรมอนามัย) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนเทศบาลตาบลเขตอุดมศักดิ์
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็น ดังนี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อานาจตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกคาสั่งทางปกครองให้ผู้ดาเนินกิจการที่ต้องควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร นั้น เห็นว่า มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์
ในการกากับ ดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวพันกั บความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ในด้านต่างๆ และกาหนดมาตรการกากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบันโดยหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้บัญญัติมาตรการเพื่อกากับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๓ ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปแก่กิจการที่กาหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เพื่อประโยชน์ของรัฐในการกากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ และใช้กับผู้ดาเนินกิจการ
ดังกล่าวทุกคนในลักษณะที่เป็นการค้า ไม่ว่ าจะเป็นผู้ดาเนินกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ก็ตาม การควบคุมดูแลผู้ดาเนินกิจการจึงรวมถึงผู้ดาเนินกิจการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตด้วย ซึ่งกรณีทานองเดียวกันนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๔ คณะที่ ๕ คณะที่ ๗ และคณะที่ ๘)
ได้เคยให้ความเห็นไว้ในบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อานาจสั่งการให้โรงงานระงับการกระทา
ที่ ฝ่ า ฝื น และปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบกิจการโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ
กิจการโรงงานที่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ดังนั้น อานาจสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตราดังกล่าวจึงครอบคลุมถึงผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรณีที่ตรวจพบผู้ดาเนินกิจการที่กาหนดให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาต จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และต้องระวางโทษ
ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะเดียวกัน การกระทาดังกล่า วก็เป็น
การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง ข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น หรื อ ประกาศที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น ตามมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอานาจตามบทบัญญัติดังกล่าว
สั่งให้ผู้ดาเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ดาเนินกิจการไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นว่าการดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ส ามารถสั่งให้ห ยุดดาเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่ว คราวจนกว่า
จะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ซึ่งหากผู้ดาเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าวก็เป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ ซึ่งจะต้อง
ระวางโทษ...

-2ระวางโทษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามนัยคาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๐๘๙/๒๕๕๑ ดั ง นั้ น การที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ใช้ อ านาจตามมาตรา ๔๕ จึ ง เป็ น อี ก มาตรการหนึ่ ง
นอกเหนื อจากมาตรา ๓๓ เพราะมาตรา ๓๓ เป็นกรณี ผู้ ดาเนิน กิจการที่ต้องมีก ารควบคุมโดยต้ องขอรั บ
ใบอนุญาต ส่วนมาตรา ๔๕ เป็น เรื่องของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้ องถิ่นไม่ว่า
ผู้ดาเนินกิจการนั้นจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม อันเป็นคนละกระทงความผิดกัน สาหรับกรณีตามที่หารือนี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงสามารถใช้อานาจตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
(อ้างอิงจากบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีการใช้อานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ และการกาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด
ในข้อกาหนดของท้องถิ่น) เรื่องเสร็จที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

