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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจของเจาพนักงาน
ทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 
จากการศึกษาพบวา การกําหนดใหคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีสังกัดหนวยงานราชการสวนกลาง 
มีอํานาจในการควบคุม สอดสอง การทํางานของราชการสวนทองถ่ิน ตามหลักการกระจายอํานาจสู
ราชการสวนทองถ่ิน แตพบวาการเขาใจในระบบการทํางานและความแตกตางของทองถ่ิน การ
จัดการบริการสาธารณะท่ีไมสอดคลองกันของแตละชุมชนเชนนี้เม่ือไดกระจายอํานาจใหกับ
ราชการสวนทองถ่ินแลว กฎหมายก็ยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เพราะยังคงมีข้ันตอนซ่ึง
ควรจะใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางแทจริงกลับมิไดมีการกระจายอํานาจตามไปดวย ตลอดจน
อุปสรรคการบังคับใชกฎหมายในระดับทองถ่ิน ทําใหกระทรวงสาธารณสุขกับกรมอนามัยไมมี
อํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง แตตองใชอํานาจผานราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินอยู
ในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเปนคนละหนวยงานกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงไมสามารถใหคุณหรือใหโทษกับราชการสวนทองถ่ินไดจึงเปนปญหา
ความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมายทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
โดยราชการสวนทองถ่ินถูกละเลยไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2 เนื่องดวยปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถือวาการเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู
ครอบครองหรือการตรวจคนเคหสถานหรือในท่ีรโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย
ของศาลหรือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน แตมาตรา 44 อนุมาตรา 2 แหง
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พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มิไดบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญจึงอาจจะทําให
ไมมีผลบังคับใชและยังพบปญหาเร่ืองการเปรียบเทียบคดีท่ีกฎหมายใหอํานาจเปรียบเทียบคดีไดทุก
ฐานความผิดสงผลใหผูกระทําความผิดท่ีไดรับผลประโยชนจากการกระทําไมเกรงกลัวตอกฎหมาย  
 ดังนั้น เพื่อใหกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิผลแลวผูศึกษาเห็นควรจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับทองถ่ินทุกจังหวัดโดยใหสังกัดหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียวและแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 โดยใหเพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดวย ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมมาตรา 44 อนุมาตรา 2 ให
ชัดเจนและเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 85 ไมให
ใชกับกรณีมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
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ABSTRACT 

 This Thesis focuses the study on legal problems and obstacles relating to the powers of 
local competent officials in enforcing Public Health Act, B.E.2535 (1992) in respect of the 
Environmental Public Health. The study finds that even there has been a prescription for the 
Public Health Commission under the Central Government Organization to have the power in 
controlling, watching over the working of Local Government Organizations in accordance with 
the Principle of Decentralizations to the Local Government Organizations, however, the 
understanding in the working system and the differences in the localities, the incompatibility on 
public health management of each community have still been found despite the fact that power 
have already been decentralized to the Local Government Organizations, but, the law cannot 
solve the occurring problems because there still remains the steps which should be truly 
decentralized, but, there has been no centralizations all along and that the obstacles on the law 
enforcements at the local level still exist consequently resulting in Ministry of Public Health and 
Department of Health to have no power to directly exercise the law but through the Local 
Government Organizations which are under the supervisions of Ministry of Interior, a different 
Organizations. Public Health Act, B.E.2535, therefore, cannot be advantageous or 
disadvantageous to the Local Government Organizations, thus, causing a problem on the 
unclearness of the provisions of the law resulting in the enforcement of Public Health Act, 
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B.E.2535 by the Local Government Organizations to be neglected without rigid executions. In 
addition, obstacles connected with the working of local government officials under Section 44 
and Sub-Section 2 have been found because of the reason that, at present, the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E.2550 (2007) provides that an entering into a homestead without a 
consent of the occupant or a search of a homestead or a private place shall be prohibited unless 
otherwise a Court Order or Warrant of Search is obtained or there is a provision of the law 
expressly giving the power in so doing. Contrarily, Section 44 and Sub-Section 2 of Public Health 
Act, B.E.2535, has not stipulated any provisions in compatibility with the Constitution, therefore, 
it may make the Act to be unenforceable and, moreover, a problem is found on the settlement 
which the law provides the power in the settlements of the cases of all counts can be done 
consequently resulting in the persons committing the offences and gaining the benefits from such 
acts not to be afraid of the law. 
 Therefore, in order to make the Law Relating to the Environmental Public Health to 
effectively be enforceable, I (Researcher) am of the view that Public Health Act, B.E.2535, 
should be amended by forming up the Committee of local level in all Provinces which must come 
under any one and single Organization and that Section 5 shall be amended, as well, by adding 
Natural Resources and Environment Minister and Interior Minister as the Ministers having 
charges and controls over the executions in compliance with Public Health Act, B.E.2535 as well 
as amending Section 44, Sub-Section 2 for clearness and compatibility with the Constitution of 
the Kingdom of Thailand, B.E.2550, amending Section 85 not to be applied to the case of the 
infectious, toxic or hazardous refuses from the community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


