สาเนาคู่ฉบับ
เรื่องเสร็จที่ 11/25591
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเปรียบเทียบคดี
------------------------------สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสือที่ สป 0032.011/3719
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อขอหารือเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการเปรียบเทียบคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีสถานประกอบการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 พิจารณากรณีสถานประกอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปดาเนินการเปรียบเทียบปรับ เรื่องการละเมิด
ข้อกาหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอาเภอที่ราชการส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ ก่อนที่จะส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีฯ พิจารณาต่อไป
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอหารือในประเด็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานกรณีสถานประกอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานที่ถูกต้องต่อไป ดังนี้
1. ราชการส่วนท้องถิ่นต้องส่งเรื่องไปเปรียบเทียบปรับ เรื่องละเมิดข้อกาหนดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหรือไม่
2. หากดาเนินการตามข้อ 1 แล้วยังต้อ งส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบปรับอีกหรือไม่
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อหารือของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ และศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับ สานักกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้ว มีความเห็นดังนี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติ การเปรียบเทียบปรับ ไว้ใน
2
มาตรา 85 โดยบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับ อานาจในการเปรี ยบเทียบปรับ การทาให้
1

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0927.03/ 1167 ลงวัน ที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งศู นย์บ ริหาร
กฎหมายสาธารณสุข มีถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2
มาตรา 85 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
และผู้แทนกรมตารวจ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้กากับการตารวจภูธร
จังหวัด
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุกหรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอานาจเปรียบเทียบ
สาหรับความผิดที่มีโทษสถานเดียวหรือมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ด้วย

-2คดีเลิกกัน และกรณีที่ต้องส่งเรื่องเพื่อดาเนินคดีเท่านั้น และจากการประสานงานกับผู้หารือกรณีที่
ประธานคณะกรรมการเปรีย บเทียบคดี มีความเห็นว่า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ที่ว่าการอาเภอที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดข้อกาหนด
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา ศูนย์ฯ จึงได้
พิจารณาข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และประสานงานไปยังสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งสานักกฎหมายฯ ให้ความเห็นว่า
ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก ล่ า วถึ ง อ านาจหน้ า ที่ วิ ธี ก ารและแนวทางการปฏิ บั ติ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีกรณีที่มีการละเมิดข้อบัญญัติ
ของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะไม่ น าข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วมาบั ง คั บ ใช้ กรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ อก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจของกฎหมายเฉพาะฉบับหนึ่งฉบับใดแล้ว และต่อมามีการฝ่าฝืน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น กรณีนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
นั้น
ดังนั้น จากการพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
ความเห็นของสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี และการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติของท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงเห็นว่า
การเปรี ย บเทีย บปรั บ กรณีที่มี การฝ่ าฝื นข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 85 อันเป็นกฎหมายแม่บท ซึง่ ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่กรณีไม่ชาระ
ค่าปรับตามความเห็นของคณะกรรมการเปรียบปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีต่อไป
สมชาย ตู้แก้
สมชาย ตู้แก้ว
(นายสมชาย ตู้แก้ว)
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
1 สิงหาคม 2559
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เมื่อได้เสียค่า ปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่มี การเปรียบเทียบ ให้ถือว่ า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป

