
บทที่ 3 

ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใชกฎหมายการสาธารณสุข 
ดานสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดลอม 

 ปญหาส่ิงแวดลอมถือเปนปญหาท่ีทุกประเทศจะตองใหความสําคัญโดยเฉพาะปญหา
ส่ิงแวดลอมอันเกิดจาการดําเนินชีวิตของประชาชน เพราะเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอประชาชน
อยางใกลชิดสงผลรายตอสุขภาวะอนามัยและความเปนอยู ท่ีดี การควบคุมดูแลปญหาการ
สาธารณสุขส่ิงแวดลอมโดยวิธีการทางกฎหมายถือเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญและการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดโดยองคกรของรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนในระดับสวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือสวนทองถ่ิน ก็จะสามารถทําใหกระบวนการทางดานกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงค
สมตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน 

กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  

 ส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีทุกประเทศตองมีสวนรวมในการชวยกันปองกันและแกไข 
เพราะเม่ือเกิดปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมข้ึนผูท่ีไดรับผลกระทบก็คือประชาชนในประเทศและอาจ
เกิดเปนปญหาระดับชาติ สงผลกระทบตอมวลมนุษยชาติ เชนนี้การมีสวนรวมของอารยประเทศใน
การแกไขปญหาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ที่จะทําใหปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดถูกจัดการไปอยางถูก
หลักตามพิธีการ 
 อนุสัญญาวาดวยการขนสงของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด (Basel convention on 
the control of transboundary movements of hazardous and their disposal) 
 อนุสัญญาบาเซลเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีพัฒนามาจาก Cairo guidelines and 
principles for the environmentally sound management of hazardous waste ซ่ึงโครงการส่ิงแวดลอม
แหงสหประชาชาติหรือ UNEP จัดทําข้ึนเม่ือ ค.ศ.1987 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สงออกของเสียอันตรายและความรับผิดชอบของรัฐ ผูสงออกของเสียอันตรายในการแจงและไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐผูรับหรือรัฐท่ีเปนทางผานกอนการสงออกของเสีย อนุสัญญาบาเซลเปดใหลง
นามเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ.1989 มีรัฐลงนามท้ังส้ิน 116 รัฐ อนุสัญญา ฯ เร่ิมมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม  ค .ศ . 1 9 9 2  หลังจาก ท่ี มี รัฐ เข า เปนภา คีครบ  20  รัฐ  ซ่ึ งรวมถึงประ เทศใน
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สหภาพยุโรปท้ังหมด ประเทศไทยใหสัตยาบันแกอนุสัญญาน้ีเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 
และอนุสัญญา ฯ เร่ิมมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 (จุฑาทิพย ตัน-
สุขชัย, 2552, หนา 85-86)  
 อนุสัญญาบาเซลมีวัตถุประสงคท่ีจะควบคุมการเคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตราย
และของเสียอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวกของอนุสัญญา เพื่อลดการเคล่ือนยายของเสียจาก
ประเทศอุตสาหกรรมไปท้ิงหรือกําจัดในรัฐผูรับของเสียซ่ึงสวนใหญไดแก ประเทศกําลังพัฒนา 
โดยยึดหลักการวาของเสียควรจะถูกกําจัดในรัฐท่ีเปนแหลงกําเนิดของเสียใหมากท่ีสุด และหากจะมี
การเคล่ือนยายของเสียขามแดนจะตองเปนไปโดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมและเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในอนุสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐผูรับกอน 
 อนุสัญญาบาเซลไดกําหนดวัตถุประสงคหลักไว 6 ประการดังนี้ คือ 
 1) เพื่อลดการขนสงของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน ๆ ขามประเทศใหเหลือนอยท่ีสุด
โดยการดําเนินการตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
 2) เพื่อใหมีการกําจัดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน ๆ ณ แหลงท่ีมีการกําจัดโดยเฉพาะ 
 3) เพื่อลดปริมาณและระดับความเปนพิษของของเสียอันตรายใหลดลงมากท่ีสุด 
 4) เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา การควบคุมการขนสงของเสียอันตรายจะเปนไปอยางเขมงวด
และมีมาตรการในการปองกันการขนยายของเสียอันตรายท่ีผิดกฎหมาย 
 5) เพื่อหามการขนสงของเสียอันตรายโดยเฉพาะทางเรือไปยังประเทศท่ีมีศักยภาพในดาน
กฎหมาย การบริหาร เทคโนโลยีไมเพียงพอตอการกําจัดท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
 6) เพื่อใหการชวยเหลือตอประเทศท่ีกําลังพัฒนา และประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจใหสามารถดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับของเสียอันตรายโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
 ในอนุสัญญาบาเซลไดกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินการหลักคือ การนําเขาและ
สงออกของเสียอันตรายจะตองไดรับความยินยอม และเห็นชอบจากประเทศปลายทางตลอดจนการ
ตรวจสอบถึงความสามารถในการกําจัด (จุฑาทิพย ตันสุขชัย, 2552, หนา 87)  
 พันธะหนาท่ีตามอนุสัญญาบาเซล อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
 1. พันธกรณีท่ัวไป 
  1) (ก) ภาคีซ่ึงใชสิทธิของตนในการหามนําเขาของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนเพื่อ
การกําจัดตองแจงภาคียื่นใหทราบถึงการตัดสินใจของตนตามขอ 13 
   (ข) ภาคีตองหามหรือตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายและของเสีย
อ่ืนไปยังภาคีซ่ึงไดหามการนําเขาของเสียดังกลาวเม่ือไดรับแจงตามพันธกรณีท่ัวไป (ก) ขางตน 
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   (ค) ภาคีตองหามหรือตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายและของเสีย
อ่ืน หากรัฐท่ีผูนําเขาไมยินยอมเปนลายลักษณอักษรตอการนําเขานั้นเปนการเฉพาะ ในกรณีรัฐท่ี
นําเขาไมไดหามการนําเขาของเสียดังกลาว 
  2) ภาคีแตละฝายตองดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ 
   (ก) ประกันวา การกอกําเนิดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนภายในรัฐของตนถูก
ลดลงใหตํ่าท่ีสุด โดยคํานึงถึงดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
   (ข) ประกันวามีส่ิงอํานวยความสะดวกในการกําจัดท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการ
ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมซ่ึงตองต้ังอยูในรัฐนั้นเทาท่ีจะเปนไปได 
ไมวาสถานท่ีกําจัดจะเปนอยางไรก็ตาม 
   (ค) ประกันวาบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนใน
รัฐของตนจะดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเปน เพื่อปองกันมลพิษจากของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการจัดการดังกลาวและหากมลพิษดังกลาวเกิดข้ึนตองลดผลท่ีจะเกิดตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอมใหตํ่าท่ีสุด 
   (ง) ประกันวาการเคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนไดรับ
การลดใหเหลือตํ่าท่ีสุดใหสอดคลองกับการจัดการของเสียดังกลาว โดยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
มีประสิทธิภาพและไดกระทําการในลักษณะท่ีจะคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม
จากผลกระทบท่ีรายแรงซ่ึงอาจเปนผลจากการเคล่ือนยายดังกลาว 
   (จ) ไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนไปยังรัฐหรือกลุม
รัฐท่ีอยูในองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีไดหามการนําเขาท้ังปวงโดยกฎหมายของตน หรือหากมีเหตุผลท่ีจะเช่ือไดวา
ของเสียท่ีเปนปญหาจะไมไดรับการจัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามเกณฑมาตรฐานท่ีจะ
กําหนดโดยภาคีท้ังหลายในการประชุมคร้ังแรก 
   (ฉ) กําหนดใหจัดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเสนอขอเคล่ือนยายของขามแดนของ
เสียอันตรายและของเสียอ่ืน ใหแกรัฐท่ีเกี่ยวของตามภาคผนวก 5 ก. ของอนุสัญญาบาเซลเพ่ือระบุ
ใหชัดเจนถึงผลกระทบจากการเคล่ือนยายท่ีเสนอนั้นตอสุขภาพอนามัยมนุษยและส่ิงแวดลอม 
   (ช) ปองกันการนําเขาของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนหากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดวาของ
เสียท่ีเปนปญหาจะไมไดรับการจัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   (ซ) รวมมือในกิจกรรมตางๆ กับภาคีและองคการที่สนใจ ท้ังโดยตรงและผาน
สํานักเลขาธิการ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลขาวสารวาดวยการเคล่ือนยายขามแดนของเสียอันตราย
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และของเสียอ่ืน เพื่อปรับปรุงการจัดการของเสียอันตรายท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และเพื่อให
บรรลุผลในการปองกันการขนยายท่ีผิดกฎหมาย 
  3) ภาคีถือวาการขนยายซ่ึงของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนท่ีผิดกฎหมายเปน
อาชญากรรม 
  4) ภาคีแตละฝายตองดําเนินมาตรการดานกฎหมาย ดานบริหาร และมาตรการอ่ืนท่ี
เหมาะสมอันท่ีจะปฏิบัติตามและบังคับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ รวมท้ังมาตรการในการ
ปองกันและลงโทษการกระทําท่ีละเมิดอนุสัญญานี้ 
  5) ภาคีตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนไปยังประเทศที่
มิไดเปนภาคี หรือนําเขาจากประเทศท่ีมิไดเปนภาคี 
  6) ภาคีตกลงท่ีจะไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน เพื่อ
นําไปกําจัดภายในพื้นท่ีใตเสนละติจูดท่ี 60 องศาใต ไมวาของเสียดังกลาวจะมีการเคล่ือนยายขาม
แดนหรือไม 
  7) ยิ่งไปกวานั้น ภาคีแตละฝายตอง 
   (ก) หามบุคคลท้ังปวงท่ีอยูภายใตเขตอํานาจแหงชาติของตนจากการขนสงหรือ
กําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดรับมอบอํานาจหรือไดรับอนุญาต
ใหปฏิบัติการดังกลาวนั้น 
   (ข) กําหนดใหของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนท่ีจะมีการเคล่ือนยายขามแดน 
ไดรับการบรรจุหีบหอติดฉลากและขนสงโดยสอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานระหวาง
ประเทศท่ีไดรับการยอมรับและรับรองเปนการท่ัวไปในดานการบรรจุหีบหอ การติดฉลากและการ
ขนสง และโดยใหคํานึงตามควรถึงทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ 
   (ค) กําหนดใหจัดทําเอกสารการเคล่ือนยายแนบไปกับของเสียอันตรายและของ
เสียอ่ืนต้ังแตจุดท่ีเร่ิมตนเคล่ือนยายขามแดนจนถึงจุดท่ีมีการกําจัด 
  8) ภาคีแตละฝายตองกําหนดใหของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน ซ่ึงจะถูกสงออกไป
ไดรับการจัดการโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมในรัฐท่ีผูนําเขาหรือท่ีอ่ืนใด แนวทางดานเทคนิคในการ
จัดการของเสียท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมภายใตบังคับของอนุสัญญาจะไดรับการกําหนดโดยภาคี
ท้ังหลายในการประชุมคร้ังแรก 
  9) ภาคีตองดําเนินมาตรการท่ีเหมาสมเพ่ือประกันวาการเคล่ือนยายขามแดนของเสีย
อันตรายและของเสียอ่ืนจะไดรับการอนุญาตเฉพาะเม่ือ 
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   (ก) รัฐผูสงออกไมมีความสามารถทางเทคนิคและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน 
ความสามารถหรือสถานท่ีกําจัดท่ีเหมาะสมเพื่อกําจัดของเสียท่ีเปนปญหาอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมหรือ 
   (ข) ของเสียท่ีเปนปญหาถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการนํากลับมาใช
ประโยชนใหมในรัฐผูนําเขา หรือ 
   (ค) การเคล่ือนยายขามแดนท่ีเปนปญหาเปนไปตามเกณฑอ่ืนท่ีถูกกําหนดโดยภาคี
หากวาเกณฑเหลานั้นจะตองไมตางไปจากวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 
  10) พันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ของรัฐกําหนดใหของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนท่ี
ไดถูกกอกําเนิดข้ึนภายในรัฐตองไดรับการจัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนั้น โดยไมอาจโอนไป
ยังรัฐท่ีนําเขาหรือนําผานไมวาภายใตสถานการณใด 
 2. พันธะหนาท่ีโดยเฉพาะของรัฐภาคี  
  1) แจงรายการของเสียอันตรายนอกเหนือจากท่ีระบุไวเพิ่มใหสํานักเลขาธิการ ภายใน
เดือน 1 หลังเขาเปนภาคี (Basel Article 3 ขอ 1) 
  2) แจงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและมีการเปล่ียนแปลง (Basel Article 3 ขอ 2)  
  3) แจงขอมูลท่ีไดรับจากสํานักเลขาธิการใหแกผูสงออกที่เกี่ยวของทราบ (Basel 
Article 3 ขอ 4) 
  4) แจงใหภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลทราบ หากกําหนดหามการนําเขาของเสีย
อันตรายเพื่อการกําจัด (Basel Article 4 ขอ 1 (a)) 
  5) หามมิใหมีการขนของเสียอันตรายเขาไปยังประเทศท่ีเปนภาคีสมาชิกซ่ึง (Basel 
Article 4 ขอ 1 (b), (c))  
   (ก) หามนําของเสียอันตรายทุกประเภทเขา 
   (ข) หามนําของเสียอันตรายบางอยางเขา 
  6) จัดทํามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อประกันวา (Basel Article 4 a) 
   (1) ของเสียอันตรายในประเทศลดลงตํ่าสุด (a) 
   (2) มีการติดต้ังอุปกรณกําจัดเพียงพอ (b) 
   (3) บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการกําจัด ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด (c)  
   (4) ลดการขนยายของเสียอันตรายขามแดนใหตํ่าสุด (d) 
  7) หามการสงของเสียอันตรายไปยังประเทศที่มีการรวมมือกันทางเศรษฐกิจหรือ
การเมือง (Basel Article 4 e) 
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  8) จัดทําเอกสารประกอบการขนสงของเสียอันตรายไปยังประเทศผูรับ (Basel Article 
4 f) 
  9) ปองกันการนําเขาของเสียอันตราย หากเช่ือวาระบบการจัดการไมดีพอ (Basel 
Article 4 g)  
  10) รวมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเปนสมาชิก และองคกรอ่ืน ๆ ในการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับของเสียอันตราย (Basel Article 4 h) 
  11) ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย/บริหาร/ปองกัน/ลงโทษ/มาตรการอื่น ๆ 
(Basel Article 4 ขอ 4) 
  12) หามการสงของเสียอันตรายไปยัง (Basel Article 4 ขอ 5, 6) 
   (1) ประเทศท่ีไมได เปนสมาชิกอนุสัญญาบาเซล 
   (2) ประเทศใด ๆ ท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีใตเสนละติจูตท่ี 60 องศาใต(ไมวาเปนสมาชิก
หรือไม) 
  13) ใหผูขนสงของเสียอันตรายตอง (Basel Article 4 ขอ 7) 
   (1) ข้ึนทะเบียน ขออนุญาต (รับมอบอํานาจ) (a) 
   (2) บรรจุหีบติดฉลากใหเปนไปตามมาตรฐาน และ ขอกําหนด (b) 
   (3) จัดทําเอกสารการเคล่ือนยายแนบไปดวย ต้ังแตจุดเร่ิมตน (c) 
  14) อนุญาตใหมีการขนสงของเสีย ออกไปบําบัดนอกประเทศเฉพาะเง่ือนไข (Basel 
Article 4 ขอ 9) 
   (1) ไมมีอุปกรณ ความสามารถทางเทคนิค บุคลากรสถานท่ี ฯลฯ พอเพียงท่ีจะ
กําจัดใหไดมาตรฐาน (a) 
   (2) ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การนํากลับมาใชประโยชนใหม 
  15) ตองจัดการ ของเสียอันตราย ท่ีเกิดข้ึนในประเทศตนโดยไมโอนไปยังประเทศ
อ่ืนๆ ไมวาในสถานการณใด (Basel Article 4 ขอ 10)  
  16) ตองแตงต้ังหรือจัด (Basel Article 5 ขอ 1, 2 และ 3) หนวยงานท่ีมีอํานาจ 
(Competent Authorities) และศูนยประสานงาน (Focal Point) แลวแจงไปยังสํานักเลขาธิการ 
(ภายใน 3 เดือน) และแจงการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง (ภายใน 1 เดือน) 
  17) แจงหรือกําหนดใหผูสงของเสียอันตราย แจงเปนลายลักษณอักษรผานหนวยงาน
ผูมีอํานาจ พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของไปยังประเทศผูรับ/ประเทศผูสงผาน (Basel Article 6 ขอ 1)  
  18) อนุญาตใหสงออก เฉพาะมีหนังสือตอบรับอยางเปนทางการจากประเทศผูรับ 
และหรือมีสัญญาการกําจัดของเสียอันตราย (Basel Article 6 ขอ 2, 3) 
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  19) ตอบการอนุญาตหรือไมอนุญาต การขนสงของเสียอันตรายไมวาเปนประเทศผูรับ
หรือถูกสงผานไปยังหนวยงานผูมีอํานาจ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ (Basel Article 6 ขอ 4, 5, 6, 7, 8, 10)  
  20) ใหผูรับผิดชอบลงนาม ในเอกสารกํากับการเคล่ือนยาย 
  21) กําหนดการประกันภัย ประกัน-ทัณฑบน หรือหลักประกันทางการเงินอ่ืน ๆ 
(Basel Article 6 ขอ 11) 
  22) กรณีมีการสงออก หากประเทศผูรับไมสามารถกําจัดไดภายใน 90 วัน ตองนําของ
เสียอันตรายกลับ (Basel Article 8) 
  23) ดําเนินการใหผูสงออก หรือผูกอกําเนิด นําของเสียอันตราย สงกลับภายใน 30 วัน 
นับแตไดรับแจงวา มีการขนยายของเสียอันตราย ท่ีผิดกฎหมาย หรือรับผิดชอบในการกําจัดที่
ปลายทาง (Basel Article 9 ขอ 1-3) 
  24) เสนอแนะจัดทํา กฎหมาย (แหงชาติ) ปองกัน และการลงโทษการขนยายท่ีผิด
กฎหมาย (Basel Article 9 ขอ 5) 
  25) ใหความรวมมือกับประเทศสมาชิกในดาน (Basel Article 10) 
   (1) จัดหาขอมูลใหเม่ือมีการรองขอ (a) 
   (2) การติดตามตรวจสอบการจัดการของเสียอันตราย (b) 
   (3) จัดทํานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดานการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี/
การศึกษาผลกระทบ (c)  
   (4) รวมมือการถายทอดเทคโนโลยี (d) 
   (5) รวมมือพัฒนาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม (e) 
  26) แจงความตกลงในระดับทวิภาคี พหุภาคีภูมิภาค ในการเคลื่อนยายของเสีย
อันตราย ใหสํานักเลขาธิการทราบ (Basel Article 11 (2)) 
  27) รับเอาพิธีสาร ท่ีกําหนดหลัก เกณฑ และ วิธีดําเนินการท่ีเหมาะสม (Basel Article 
12) 
  28) แจงการเกิดอุบัติเหตุจาก การขนยายภายในรัฐ ภาคี (Basel Article 13) 
  29) ต้ังศูนยฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 
(Basel Article 14 (a)) 
  30) ต้ังกองทุนชวยความเสียหาย (Basel Article 14 (b)) (จุฑาทิพย ตันสุขชัย, 2552, 
หนา85-96)  
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มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 กฎหมายส่ิงแวดลอมเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญ และนอกจากบทบัญญัติของกฎหมาย
แลวการบังคับใชกฎหมายถือวามีความสําคัญอยางมาก ท่ีจะทําใหการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมไดถูกดําเนินการจัดการ และมีมาตรฐานในการลงโทษผูกระทําความผิด เพื่อมิใหเกิดผล
กระทบและสรางความเสียหายแกสังคม 

 1. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการบัญญัติกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยสภาสหรัฐ (Congress) 
ในศตวรรษท่ี 1970 มีบทบัญญัติดานกฎหมายส่ิงแวดลอมแบงเปนหมวดหมูชัดเจนและมีเนื้อหา
คอนขางละเอียดและมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการบังคับเชน Clean air Act, Clean water 
Act หรือ Toxic substances control Act ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิให USEPA และหนวยงานของมลรัฐใช
ดุลพินิจในการบังคับใชกฎหมายมากเกินไป รัฐบาลกลางมีหนาท่ีในการสรางกฎหมายหรือ
กฎระเบียบเพ่ือมาบังคับใชในขณะท่ีมลรัฐมีหนาท่ีในการใชกฎหมายและบังคับใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย อยางไรก็ตาม การตรากฎหมายส่ิงแวดลอม รัฐบาลกลางโดยองคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental protection agency: USEPA) ซ่ึงเปน
หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศ ดังจะกลาวถึงบทบาทและอํานาจ
หนาท่ีในสวนตอไป USEPA จะทําหนาท่ีเสนอรางกฎหมายดานส่ิงแวดลอมกลางท่ีถือเปน
มาตรฐานข้ันตํ่าเพื่อใหมลรัฐตาง ๆ นําไปปฏิบัติ หรือนําไปบัญญัติเปนกฎหมายของมลรัฐนั้น ๆ ซ่ึง
อาจจะมีความแตกตางจากกฎหมายท่ีบัญญัติโดยรัฐบาลกลางได แตสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย
ของมลรัฐจะตองไมนอยไปกวากฎหมายของรัฐบาลกลาง (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา106 
อางอิงจาก Norman, Michael, 2004, pp. 113-122) อยางไรก็ตามในกรณีท่ีความขัดแยงระหวาง
กฎหมายส่ิงแวดลอมของมลรัฐและของรัฐบาลกลาง  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  (US 
constitution law) กําหนดบทบัญญัติท่ีเรียกวา Preemption ท่ีใหถือวากฎหมายของรัฐบาลกลางอยู
เหนือกฎหมายของมลรัฐ ซ่ึงในบทน้ีจะกลาวถึงกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลาง (Federal 
environmental law) เปนหลักไมวาจะเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอม มาตรการทาง
ปกครอง หรือองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการทางปกครอง 
  1.1. องคกรที่ทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม 
  องคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (Federal government) ระดับมลรัฐ (State governments) 
และระดับทองถ่ิน (Local governments) โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  ระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) 
  1) องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental 
Protection Agency-USEPA) 
  รูปแบบขององคกรกลางท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมซ่ึง
หลายประเทศไดนํารูปแบบองคกรกลางนี้มาปรับใช เชน ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเกิดจากแนวความคิด
ของความรวมมือกันระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐ (Cooperative Federalism) ตามหลัก 
Environmental Federalism (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา107 อางอิงจาก Percival, Schroeder, 
Miller, Leape, 2003, pp.101-102) องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนองคกร
ทางปกครองของรัฐบาลกลางองคกรหนึ่งของประเทศท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเม่ือป 1970 (The South 
Carolina Department of Health and Environmental Control, ออนไลน, 2007) นอกจากมีสํานักงาน
ใหญอยูกรุงวอชิงตัน ดีซี แลวยังมีสํานักงานสาขาตามภูมิภาคอีก 10 สาขา USEPA มีหนาท่ีในการ
ออกกฎหมายและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (Environmental regulations) และดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติและองคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจานี้ USEPA ยังมีสิทธิท่ีจะเลือกไดวาจะปฏิเสธดําเนินคดี
ส่ิงแวดลอมคดีใดตอไปหรือกรณีไหนท่ีจะปลอยใหเปนหนาท่ีของมลรัฐหรือของทองถ่ิน หรือกรณี
ไหนท่ีจะตองสงใหกรมยุติธรรม (Department of Justice) พิจารณาหรือกรณีไหนถึงตองดําเนินการ
ปรับทางอาญา (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา107 อางอิงจาก Babbitt, Cory, Kluchek, ออนไลน, 
2007) บทบาทสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหรูปแบบการทํางานของ USEPA ประสบความสําเร็จ 
คือ การท่ี USEPA มีสิทธิท่ีจะฟองรองผูกอใหเกิดมลพิษหรือผูฝาฝนกฎหมายส่ิงแวดลอมจะเปน
บุคคล นิติบุคคล องคกรของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม อีกท้ังยังมีสิทธิประเมินคาปรับทางปกครองท่ี
ยื่นฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายทางแพง รวมท้ังเรียกคาเสียหายทางอาญาและขอใหลงโทษจําคุกและ
ในทางปฏิบัติ USEPA ก็ใชอํานาจดังกลาวดําเนินการท้ังทางแพง คดีปกครองและคดีอาญาตอ
ผูฝาฝนกฎหมายมาแลวจํานวนมาก 
  เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซ่ึงแบงออกเปน
สวนกลางและรัฐตาง ๆ จํานวน 50 รัฐ (States) โดยแตละรัฐมีอํานาจปกครองตนเองและออก
กฎหมายภายในรัฐของตนเองเพื่อไมใหขัดหรือแยงกับกฎหมายของสวนกลาง แตละรัฐจึงมีสิทธิท่ี
จะออกกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสําหรับแตละมลรัฐได อยางไรก็ตามในกรณีท่ีเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมในรัฐใดแลวองคการปกครองของรัฐนั้นไมใชมาตรการบังคับใดเพื่อขจัดหรือปองกัน
ปญหานั้น องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะดําเนินการใชมาตรการ
บังคับตอผูกระทําละเมิดนั้นได (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา108 อางอิงจาก United Nations 
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Environment Program, ออนไลน, 2007) แตในบางกรณีแมวามลรัฐนั้นไดดําเนินการทางกฎหมาย
ในเบื้องตนกับผูกระทําความผิดแลว USEPA ยังมีสิทธิท่ีจะดําเนินคดีกับผูฝาฝนกฎหมายคน
เดียวกันนั้นไดอีกซ่ึงการใชอํานาจหนาท่ีลวงลํ้าอํานาจของมลรัฐนั้น ไดกอใหเกิดความไมพอใจตอ
เจาพนักงานดานส่ิงแวดลอมของมลรัฐอยางมาก ถึงแมวา USEPA อาจจะกดดันใหมลรัฐดําเนินการ
ใหเปนไปตามรูปแบบการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางโดยการงดใหเงินทุน
สนับสนุนสําหรับมลรัฐท่ีไมปฏิบัติตามวิธีการของ USEPA ก็ตามแตก็ไมสามารถบังคับใหมลรัฐ
ปฏิบัติตามรูปแบบการดําเนินการของตนได ตามคําพิพากษาของคดี New York v. United States, 
505 U.S. 144 (1992) (Vig, Faure, 2004, pp. 123-124)  
  2) กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) 
  กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายและการปกปอง
ผลประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมไดจัดต้ังข้ึนตาม Act to Establish the 
Department of Justice, ch. 150, 16 Stat. 162 (1870) โดยท่ีกฎหมายดังกลาวไดมอบอํานาจให
กระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาและแพงท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีหนาท่ีบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) โดยมี
อัยการ (Attorney General) ทําหนาท่ีในการดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  กระทรวงยุติธรรมประกอบดวยหนวยงานภายในหลายหนวยงานเชน สํานักคดีแพง 
(Civil Division) สํานักคดีอาญา (Criminal Division) และสํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(The Environment and Natural Resources Division) โดยสํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดําเนินคดีทางกฎหมายในนามของรัฐเกี่ยวกับคดีส่ิงแวดลอมใน 6 กรณี 
คือ (1) การปองกันและขจัดมลพิษ (Prevention and clean up pollution) (2) การคัดคานวิธีการและ
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลกลาง (Environmental challenges to federal 
programs and activities) (3) การปกปองท่ีดินสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติ (Stewardship of 
public lands and natural resources) (4) การไดมาซ่ึงทรัพยสินที่รัฐบาลกลางตองการ (Acquisition 
of property for federal needs) (5) การปกปองสัตวปา (Wildlife protection) และ (6) กรณีท่ีเกีย่วของ
กับสิทธิและขอเรียกรองของชนชาติอินเดียน (Indian rights and claims) โดยท่ีหนวยงานภายใน
สํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดจัดแบงออกเปนหนวยงานยอยอีก 8 หนวยงานท่ีมี
หนาท่ีและความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป เชน ฝายบังคับการตามกฎหมายส่ิงแวดลอม (The 
environmental enforcement section) ทําหนาท่ีฟองรองคดีเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของประชาชน
และส่ิงแวดลอมจากมลพิษ ฝายกฎหมายและนโยบาย (Law and policy section) ทําหนาท่ีให
คําแนะนําและใหความชวยเหลือในปญหากฎหมายและนโยบายดานส่ิงแวดลอม เปนตน ในทาง
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ปฏิบัติเกือบจะคร่ึงหนึ่งของคดีส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจะเปนการฟองรองเพ่ือดําเนินคดีแพง
และคดีอาญาตามกฎหมาย เชน การฟองรองตาม Clean air Act เพื่อลดมลพิษทางอากาศ หรือการ
ฟองรองตาม Clean Water Act เพื่อลดมลพิษทางน้ําและปกปองพื้นท่ีชุมน้ํา (Wetlands) โดย 
Environmental crimes section, Environmental enforcement section และ Environmental defense 
section โดยท่ีหนวยงานภายในสํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะรวมกันดูแลและ
ดําเนินคดีเพื่อควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนนอกจากน้ันจะทําหนาท่ีเกี่ยวกับการคัดดานวิธีการและ
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีรัฐบาลกลางกําหนดข้ึน และดําเนินคดีเกี่ยวกับการปกปองท่ีดิน
สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติ (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา110 อางอิงจาก United States 
Department of Justice, ออนไลน, 2007) 
  ระดับมลรัฐ (State Governments) 
  ในระดับมลรัฐนั้น USEPA อาจมอบอํานาจของตนในการใชกฎหมายและบังคับให
เปนไปตามกฎหมายใหแกมลรัฐ ท้ังนี้ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจไว อยางไรก็ตาม
แมวาจะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหมอบอํานาจไดแต USEPA และมลรัฐอาจทํา
ขอตกลงมอบอํานาจระหวางกันได (Sullivan, 1997, pp. 56) หรืออีกกรณีหนึ่งมลรัฐอาจบังคับใช
กฎหมายไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง อาทิเชน บางมลรัฐมีกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดกฎระเบียบท่ีรุนแรงมากกวาท่ี USEPA กําหนดไว ตัวอยางการมอบอํานาจให
มลรัฐซ่ึงสามารถพบไดในกฎหมายส่ิงแวดลอมฉบับตาง ๆ เชน Federal water pollution control Act 
หรือ Clean water Act (FWPCA) มาตรา 308 (c) กําหนดใหแตละมลรัฐอาจกําหนดกระบวนการใน
การตรวจสอบและการเขาไปตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษเองไดหากพบวาขอกําหนดดังกลาวซ่ึง
กําหนดโดยมลรัฐไมดอยไปกวากระบวนการในการตรวจสอบและการเขาไปตรวจสอบท่ีกําหนด
ใน FWPCA แลว ขอกําหนดของมลรัฐก็สามารถใชบังคับได 
  ระดับทองถ่ิน (Local Governments) 
  County commission และ City council ซ่ึงเปนหนวยงานระดับทองถ่ินจะรวมกันออก
กฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน (McGregor, 1994, pp. 4-5) 
  1.2. มาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานในการปองกันและแกไขปญหา 
  มาตรการบังคับทางปกครองไมวาจะเปนการส่ังปรับ หรือการออกใบอนุญาตเปน
มาตรการที่ USEPA หรือองคการพิทักษส่ิงแวดลอมของมลรัฐใชโดยท่ัวไป โดยเจาพนักงานรัฐมี
สิทธิเลือกท่ีจะใชมาตรการบังคับใดบังคับใชกับผูกระทําความผิดกฎหมายได โดยไมตองคํานึงวา
ผูกระทําผิดประมาทเลินเลอหรือไม (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา111 อางอิงจาก Bobbitt, Cory, 
Kluchek, ออนไลน, 2007) 
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   1) อํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย 
   อํานาจเบ้ืองตนของเจาพนักงานปกครองในการที่จะส่ังใหผูกระทําผิดกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนดไว ในเบื้องตนการใชมาตรการทางปกครองนี้ 
องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกาอาจเพียงแจงใหผูกระทําละเมิดปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย หากยังคงฝาฝนก็จะออกคําส่ังทางปกครองซ่ึงใหอํานาจโดยกฎหมายของ
สวนกลางหรือของแตละมลรัฐ เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยอาจกําหนดเวลาดวยก็ได ท้ังนี้ การ
ออกคําส่ังทางปกครองนี้สามารถนํามาเปนสวนในการคํานวณคาปรับดวย (เชาวลิต แจงอักษร, 
2550, หนา112 อางอิงจาก United Stat Environmental Protection Agency, ออนไลน, 2007a) การ
ออกคําส่ังทางปกครองอาจกระทําโดยการส่ังใหควบคุมตรวจสอบและใหขอมูลเชน RCRA 
(Resource Conservation and Recovery Act) มาตรา 3013 (a) หรือใหปฏิบัติตามกฎหมายเชน 
FWPCA มาตรา 309 (a) (3) หรือใหเยียวยารักษา เชน CERCLA (Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act) มาตรา 106 (a) และการไมปฏิบัติตามคําส่ังทาง
ปกครองดังกลาวจะนําไปสูการปรับซ่ึงเปนมาตรการทางปกครองข้ันตอไป 
   ตัวอยางเชน FWPCA มาตรา 309 (a) (3) บัญญัติให USEPA มีอํานาจในการออก
คําส่ังใหผูฝาฝนไมกระทําตาม Clean Water Act ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยตองแจงลักษณะของ
ความผิดและกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติตามคําส่ัง ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีกําหนดตองพิจารณาถึงความ
รุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและความสุจริตในการกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดตามท่ีกําหนด
ใน FWPCA มาตรา 309 (a) (5) (A) และในบางกรณี Clean Water Act ยังกําหนดเง่ือนไขท่ีจะให
คําส่ังนั้นมีผลใชบังคับ เชน กรณีตาม FWPCA มาตรา 309 (a) (4) กําหนดมิใหคําส่ังของ USEPA มี
ผลบังคับใชจนกวาจะเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหากระทําผิดเร่ืองการรายงานหรือการเก็บบันทึก
ขอมูล (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา112 อางอิงจาก US Environmental Protection Agency, 
ออนไลน, 2007b) 
   2) อํานาจส่ังปรับ 
   ในกรณีท่ีผูประกอบการหรือบุคคลใด ๆ ไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานฝาย
ปกครองแลวเจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจท่ีจะส่ังปรับไดตามท่ีกฎหมายกําหนดและในการ ส่ังปรับ EPA 
จะพิจารณาถึงขนาดของความจงใจหรือประมาทเลินเลอในการฝาฝนคําส่ัง ขนาดของความรวมมือ
และความไมรวมมือของผูกระทําผิด เคยถูกบังคับออกคําส่ังทางปกครองหรือไม และเหตุอ่ืนอันเปน
เหตุเฉพาะของผูกระทําความผิด เพื่อมาเปนสวนคิดคาปรับดวย อยางไรก็ตามจํานวนเงินท่ีปรับนั้น
ตองไมมากหรือนอยเกินไป โดยตองคํานึงวาจํานวนท่ีปรับตองสงผลใหผูท่ีถูกปรับจะไมกระทําผิด
กฎหมายส่ิงแวดลอมอีก ตัวอยางเชน ในเดือนตุลาคม 1996 EPA ลดคาปรับจํานวน 4.75 ลานเหรียญ
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สหรัฐลงกวา 90 เปอรเซ็นต เนื่องจากบริษัทท่ีกระทําผิดตกลงที่จะลงทุนจํานวนหลายลานเหรียญ
สหรัฐในการดําเนินการตรวจสอบภายใน (Sullivan, 1997, pp.43-45) 
   ตัวอยางกฎหมายท่ีกําหนดเร่ืองคาปรับไว เชน FWPCA มาตรา 309 (g) (2) กาํหนด
ระดับการปรับเปน 2 ข้ัน คือ ข้ันแรกเปนเงินจํานวนไมเกิด 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยแจงใหผูถูก
ปรับทราบเปนหนังสือและตองเปดโอกาสใหผูนั้นตรวจสอบการคิดคาปรับได ข้ึนท่ีสอง สามารถ
ปรับไดจํานวนไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐตอวัน ในระหวางท่ีความผิดนั้นยังดําเนินตอไป ท้ังนี้ ใน
การคิดคาปรับตองคํานึงถึงสาเหตุ การกระทําผิด ขนาดของความผิด ความสามารถในการชําระ
คาปรับ ประวัติในการกระทําผิด ผลในทางเศรษฐศาสตร เปนตน ดังปรากฏใน FWPCA มาตรา 309 
(g) (3)  
   คดีตัวอยางเกี่ยวกับการส่ังปรับ เชน คดี United States v. Gienger Farms ผูจัดการ
ฟารมปลอยน้ําเสียท่ีมีปุยคอกลงไปในอาว Tillamook ของโอเรกอน ประมาณ1.3 ลานแกลลอน 
โดยไมไดรับอนุญาต ทําใหมีสารอันตรายในน้ําปริมาณสูง ไมวาจะเปนไนเตรตหรือฟอสฟอรัส 
USEPA จึงไดส่ังปรับฟารมเปนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐ 
   3) อํานาจออกใบอนุญาต 
   การอนุญาต (Permits) เปนวิธีการทางปกครองหน่ึงท่ีสหรัฐใชควบคุมและปองกัน
ปญหามลพิษและส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจเปนการอนุญาตโดยท่ัวไป ดังเชนใน Clean Water Act 
กําหนดใหมีโครงการ Nation pollution discharge elimination system (NPDES) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดใหมีการขออนุญาตในการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยน้ําเสียท่ีจะปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะจะตองไดรับการบําบัดโดยใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมี (Best available 
technology) หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีกําหนดไว จะเห็นไดวาการกําหนดขอกําหนดในการอนุญาตเชนนี้มี
ลักษณะท่ัวไปไมบังคับเจาะจงใหใชวิธีการใดในการบําบัดน้ําเสียกอนท้ิงลงสูแหลงน้ํา อีกประเภท
หนึ่ง (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 114 อางอิงจาก Bobbitt, Cory, Kluchek, ออนไลน, 2007) เปน
การอนุญาตท่ีมีขอกําหนดเจาะจง เชน ผูขออนุญาตจะไดรับอนุญาตใหปลอยของเสียชนิดใดชนิด
หนึ่งในปริมาณปอนดตอวัน ภายใตเง่ือนไขวาของเสียท่ีปลอยตองไดรับการตรวจสอบตาม
กฎระเบียบท่ีกําหนดและตองสงรายงานใหทราบเปนระยะ จะเห็นไดวาการอนุญาตเปน ผลจากการ
ท่ีรัฐตองการตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติไว ไมวาจะเปนการปลอยน้ํา
เสีย อากาศเสีย หรือของเสียใดลงสูแหลงน้ํา สาธารณะ บรรยากาศท่ัวไปหรือสาธารณะ และเปน
การควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอันท่ีจะไมกอใหเกิดมลพิษใด ๆ ตอส่ิงแวดลอมอีกทาง
หนึ่งดวย อีกท้ังยังชวยเพิ่มความมั่นใจใหแกเจาหนาท่ีของรัฐวาผูประกอบการหรือบุคคลใด ๆ ได
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กระทําตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้การอนุญาตยังเปนสะพานเช่ือมโยงไปสู
มาตรการบังคับทางปกครองอ่ืนดวย (Sullivan, 1997, pp.16-17) 
   4) อํานาจใหแจงใหทราบ 
   การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกามุงเนนไปท่ีการตรวจสอบ 
(Self-Monitoring) และการรายงานผลการตรวจสอบ (Self-Reporting) ดวยตัวของผูกอใหเกิดมลพิษ
เอง กฎหมายส่ิงแวดลอมมักใหอํานาจ USEPA ในการกําหนดใหผูกอใหเกิดมลพิษตรวจสอบการ
ปลอยท้ิงมลพิษและรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการ
ตรวจสอบและการรายงานผลของผูกอมลพิษ USEPA จึงมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริง
ของการรายงานผลน้ัน (Inspection) ซ่ึงเปนไปตามมาตรา FWPCA 308 (a) (B) อีกท้ังยังกําหนด
มาตรการอื่นท่ีเอ้ือประโยชนตอการตรวจสอบการปลอยมลพิษและชวยอุดชองวางจากการให
ตรวจสอบดวยตนเอง เชน การกําหนดมิใหนายจางปลดลูกจางออกจากงานหรือเลือกปฏิบัติตอ
ลูกจางท่ีตรวจสอบและรายงานผลท่ีนายจางฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดกรณีดังกลาวไว
ใน FWPCA มาตรา 507 (a) หรือใน CAA (Clean air Act) มาตรา 322 (a) หรือการใหสิทธิแก 
USEPA ท่ีมอบรางวัลใหแกผูแจงเบาะแสการละเมิดตอกฎหมาย เชน ใน Clean Air Act มาตรา 113 
(f) กําหนดให USEPA อาจมอบเงินรางวัลไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐแกผูใหขอมูลซ่ึงนําไปสูการ
เรียกเก็บคาปรับ 
   5) อํานาจส่ังการพิเศษ 
   นอกจากกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐจะมอบอํานาจให USEPA มีอํานาจในการ
บังคับใชกฎหมายแลว ในบางกรณียังมอบอํานาจใหประธานาธิบดี (President) มีอํานาจส่ังการใน
กรณีฉุกเฉินใกลจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นไดดวย ดังเชนบัญญัติใน CERCLA มาตรา 106 (a) กรณีท่ีใกล
จะเกิดเหตุและมีภยันตรายตอสุขภาพและความเปนอยูของประชาชนหรือตอส่ิงแวดลอมเน่ืองจาก
การปลอยสารอันตราย ประธานาธิบดีอาจมีหนังสือถึงมลรัฐท่ีมีการปลอยสารอันตรายและออก
คําส่ังตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวเพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของประชาชนหรือเพื่อ
ปกปองส่ิงแวดลอม 
  1.3 องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงาน 
   1) ประชาชน (Citizen) 
   เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญในการตรวจสอบและชวยขับเคล่ือนการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การใหประชาชนสามารถฟองคดีส่ิงแวดลอมไดโดยตรง 
(Citizen Suite) รวมท้ังประชาชนมีสิทธิฟองรองหนวยงานของรัฐท่ีไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและมีสิทธิฟองรองเพื่อตรวจสอบวาการกระทําของหนวยงานของรัฐถูกตองตามกฎหมาย
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หรือไม ในสวนของการตรวจสอบหนวยงานทางปกครองนั้น กฎหมายส่ิงแวดลอมแตละประเภท
จะบัญญัติกําหนดสิทธิใหประชาชนฟองรองเจาพนักงานไว ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมาย
วิธีพิจารณาทางปกครอง (Administrative procedure Act) เชน Clean air Act บัญญัติไวในมาตรา 
307 (b) วาการตรวจสอบการใชกฎหมาย CAA ของรัฐบาลกลางโดยเจาพนักงานปกครองจะตองยื่น
ฟองตอศาลอุทธรณ D.C. Circuit (Courts of appeals for the D.C. Circuit) โดยผูท่ีมีสิทธิท่ีจะ
ฟองรอง (Standing) คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการทางปกครองน้ันโดยตรง ในทางปฏิบัติใน
ปจจุบัน การตรวจสอบวาผูใดมีสิทธิท่ีจะฟองรองจะพิจารณาจากปจจัย 4 ประการ คือ การกระทํา
นั้นกอใหเกิดความเสียหายตอโจทกจริงหรือไม ความเสียหายนั้นเปนผลมาจากการกระทําหรือไม 
และความเสียหายนั้นอยูใน Zone of Interest ท่ีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิไว โดย 3 ปจจัยแรก เปน
ปจจัยตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด สวนปจจัยสุดทายสามารถแกไขไดโดยรัฐสภา (Congress) อนึ่ง 
ดวยปจจัยท่ี 4 ท่ีกําหนดวาความเสียหายนั้นตองอยูใน Zone of interest ท่ีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิไว 
จึงสงผลใหผูท่ีสิทธิยื่นฟองรองตอศาลหมายรวมถึง กลุมบุคคลที่มีสวนไดเสียในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนดวย (Zone of Interest) ในเร่ืองสิทธิในการฟองคดีนี้ สามารถเห็นไดชัดจากคําพิพากษาของ
ศาลสูงสุด เชน คดี Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972) คดี Lujan v. Defenders of 
Wildlife, 504 U.S. 555 (1992) และคดี Friend of the Earth, Inc. v. Laid Law Environmental 
Services, Inc. 528 U.S. 167 (2000) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา115-117 อางอิงจาก Percival, 
Schroeder, Miller and Leape, 2003, pp.973-999) 
   2) สํานักงานผูพิพากษาคดีปกครอง (Office of administrative law judges-OALJ) 
   OALJ เปนหนวยงานท่ีเปนกลางในองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบดวยผูพิพากษาคดีปกครอง (Administrative law judge) ท่ีมีอํานาจในการรับ
ฟงและพิจารณาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวาง USEPA และบุคคล บริษัท หนวยงานของรัฐและองคกร
อ่ืนซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายส่ิงแวดลอม ผูพิพากษาคดีปกครองมีอํานาจในการบังคับให
เปนไปตามกฎหมายและกระบวนการในการอนุญาตตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายวิธีพิจารณา
ทางปกครอง (Administrative procedure Act) โดยปกติแลว ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนมักจะไดรับการ
เยียวยาโดยการยุติขอพิพาทดวยวิธีทางเลือก (Alternative dispute resolution) โดยผูพิพากษาคดี
ปกครองจะทําหนาท่ีผูเปนกลาง ผูพิพากษาคดีปกครองของรัฐบาลกลาง (Federal administrative 
law judges) จะทําหนาท่ีตรวจสอบความยุติธรรมและเปนกลางของกระบวนการในการยุติขอพิพาท
ของผูพิพากษาคดีปกครอง คําตัดสินของผูพิพากษาคดีปกครองที่เรียกวาคําตัดสินเบ้ืองตน (Initial 
decision) จะถือเปนคําส่ังสุดทายของ USEPA เวนแตคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งจะอุทธรณคําตัดสินของ
ผูพิพากษาคดีปกครองนั้นตอคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอม หรือคณะกรรมการอุทธรณคดี
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ส่ิงแวดลอมอาจเลือกท่ีจะตรวจสอบคําตัดสินของผูพิพากษาคดีปกครองนั้นดวยตนเอง (เชาวลิต 
แจงอักษร, 2550, หนา117 อางอิงจาก Office of administrative law judges, ออนไลน, 2007) 
   ตัวอยางขอพิพาทท่ีตัดสินโดยผูพิพากษาคดีปกครองของ USEPA คือ คดีระหวาง
เทศบาลเมือง Catano และ USEPA (Dkt. No. RCRA -02-2006-7116) ซ่ึงไดตัดสินเม่ือ 17 เมษายน 
2550 ดวย USEPA พบวา เทศบาลเมือง Catano กระทําผิดกฎหมาย the Fesource conservation and 
recovery Act (RCA) โดยไมทําตามหนังสือเตือนของ USEPA ท่ีออกตามมาตรา 3007 (a) ไมติดปาย 
“น้ํามันใชแลว” (Used Oil) ตามกฎท่ีออกตาม RCRA ขอ 279.22 (c) (1) ไมหยุดการปลอยท้ิงน้ํามัน
ใชแลว ไมเก็บทําความสะอาด และไมจัดการใด ๆ ตามความเหมาะสมกับน้ํามันใชแลวท่ีถูกปลอย
ท้ิงตามกฎท่ีออกตาม RCRA ขอ 279.22 (d) จึงส่ังปรับเทศบาลเมือง Catano เปนเงิน 39,462 เหรียญ
สหรัฐ พรอมท้ังใหปฏิบัติตามคําส่ังของ USEPA และเม่ือ OALJ ไดพิจารณาแลวตัดสินวาเทศบาล
เมือง Catano กระทําผิดตามกฎหมายจริงจึงส่ังใหดําเนินการตามหนังสือของ USEPA ภายใน 30 วัน 
และใหเก็บน้ํามันท่ีใชแลวในภาชนะท่ีติดปายวา “น้ํามันใชแลว” ใหทําความสะอาดและจัดการ
น้ํามันใชแลวท่ีถูกปลอยออกมา และใหปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจัดการน้ํามันใชแลวภายใน 10 
วัน พรอมท้ังใหชําระคาปรับเปนเงินจํานวน 37,488 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงจากท่ี USEPA ประเมิน 
เนื่องจากการประเมินคาปรับของ USEPA ยังไมไดลดลงเพราะเหตุแหงความสุจริตของเทศบาล
เมือง Catano ตามท่ีกฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เทศบาลเมือง Catano มีสิทธิอุทธรณคําตัดสิน
ของ OAJL ตอคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมไดภายใน 30 วัน นับแตสงคําตัดสิน (เชาวลิต 
แจงอักษร, 2550, หนา 118 อางอิงจาก United State Environmental Protection Agency, ออนไลน, 
2007b) 
   3) คณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอม (Environmental Appeals Board EAB) 
   คณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมไดรับการจัดต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ.1992 เพื่อเปน
ศาลอุทธรณคดีปกครองของ USEPA หนาท่ีหลักของ EAB คือ การทําหนาท่ีพิจารณาและยุติขอ
พิพาทในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางที่เกิดข้ึนระหวางบุคคล นิติบุคคล 
หรือหนวยงานของรัฐ กับ USEPA หรือเจาพนักงานของรัฐ โดยปกติแลว EAB จะพิจารณาและ
ตัดสินคดีเกี่ยวกับขอกําหนดในการอนุญาต และคดีเกี่ยวกับคาเสียหายท่ี USEPA ไดประเมินใหผูไม
ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมตองชําระ คดีจะไมนําข้ึนสูกระบวนการพิจารณาของ EAB จนกวาผู
พิพากษาคดีปกครองของ EPA หรือเจาหนาท่ีระดับสูงของ USEPA (Senior EPA Official) หรือใน
กรณีการอนุญาตบางกรณีเจาพนักงานของหนวยงานของมลรัฐท่ีไดรับมอบอํานาจใหสามารถให
อนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในสวนของรัฐบาลกลางไดออกคําตัดสินใหมีผลผูกพันตอบุคคลใด 
และบุคคลนั้นไดยื่นเร่ืองราวอุทธรณตอคําตัดสินท่ีไดกอใหเกิดผลกระทบตอคูกรณี เวนแตคํา



56 

ตัดสินนั้นจะถูกกลับโดยศาลของรัฐบาลกลาง โดยปกติแลว คําตัดสินของ EAB จะถือเปนท่ีสุดและ
ไมสามารถอุทธรณเจาหนาท่ีปกครองของ USEPA ได เวนแตบางกรณีท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืน
ของรัฐบาลกลาง อยางไรก็ตาม ฝายอ่ืนท่ีไมใช USEPA มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําตัดสินของ EAB ตอ
ศาลของรัฐบาลกลาง ซ่ึงสิทธิดังกลาวจะถูกกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
กําหนดในการฟองรองคดีตอศาลไวดวย 
   สําหรับตัวอยางคดีท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอม 
เชน คดีระหวาง General Motors Corporation (GM) และ USEPA (CWA Appeal No. 96-5, 7 
E.A.D. 465) ซ่ึงไดตัดสินเม่ือ 24 ธันวาคม ค.ศ.1997 คดีนี้ GM อุทธรณกรณีท่ี USEPA ไดส่ังปรับ
เปนเงินจํานวน 62,500 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากการฝาฝนกฎหมายรักษาความสะอาดน้ํา 92 คร้ัง 
ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1992 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.1993 กลาวคือ โรงงานผลิตรถยนต Pontiac 
Fiero ของ GM ในเมืองมิชิแกน ไดปลอยสารทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีลงสูแหลงน้ําเกินกวาท่ี 
Michigan Department of Natural Resources (MNDR) ไดอนุญาตไวตาม National Pollutant 
Discharge Elimination System (NPDES) ถึงแมวา GM จะตอสูวาการอนุญาตใหปลอยมลพิษลงสู
แหลงน้ําสาธารณะในจํานวนท่ีจํากัดตามใบอนุญาตจะเปนการอนุญาตที่เปนโมฆะ เนื่องจากมลรัฐ
มิชิแกนไมมีอํานาจท่ีจะอนุญาตตามกฎหมาย EAB ไดพิจารณาแลวตัดสินวา แมมลรัฐมิชิแกนไมมี
อํานาจท่ีจะอนุญาตตามกฎหมาย แต GM ไมโตแยงไวแตแรก อีกท้ัง GM ไมไดโตแยงในเร่ือง
คาปรับไววาคํานวณถูกตองหรือไม เพียงใดดังนั้น ศาลจึงตัดสินให GM ตองรับผิดในคาปรับท่ี 
USEPA กําหนด (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 118-120 อางอิงจาก Environment Administrative 
Decision, ออนไลน, 2007) 
   4) ศาล (Court) 
   ศาลถือเปนหนวยงานสุดทายท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจาพนักงานเน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบศาลเด่ียวจึงไมมีศาลปกครอง
พิจารณาขอพิพาทระหวางเจาพนักงานของรัฐและเอกชนโดนเฉพาะการฟองคดีจึงข้ึนอยูกับ
ประเภทของคดีและลําดับช้ันของศาลโดยสามารถแบงศาลออกไดเปน 2 ประเภทคือ Federal Courts 
พิจารณาคดีของรัฐบาลกลาง และ State Courts พิจารณาคดีของแตละมลรัฐ (เชาวลิต แจงอักษร, 
2550, หนา 120 อางอิงจาก Heidi Hirvonen, ออนไลน, 2007) ในสวนของ Federal Courts นั้น หาก
เปนคดีของศาลช้ันตนสามารถฟองไดท่ี District Courts สําหรับคดีของศาลอุทธรณสามารถฟองได 
Courts of Appeals และคดีของศาลสูงสามารถอุทธรณไดท่ี Supreme Court และในสวนของ State 
Courts บางมลรัฐอาจต้ังศาลส่ิงแวดลอมในมลรัฐเพื่อพิจารณาคดีส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ (เชาวลิต 
แจงอักษร, 2550, หนา 120 อางอิงจาก Vermont Judiciary, ออนไลน, 2007) 
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   ตัวอยางคดีท่ีไดรับการพิพากษาโดยศาล คือ ตัวอยางระหวาง Massachusetts et al 
vs. Environmental Protection Agency ซ่ึงตัดสินไปเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2550 โดยรัฐ Massachusetts 
และมลรัฐอ่ืน USEPA ท่ีไมออกกฎควบคุมปลอยกาซเรือนกระจกจํานวน 4 ชนิด รวมถึงกาซ
คารบอนไดออกไซตจากการขนสง ศาลไดพิจารณาตัดสินเขาขางฝายโจทก จําเลย หรือ USEPA มี
อํานาจในการออกกฎเกณฑบังคับกับกาซคารบอนไดออกไซตและกาซเรือนกระจกอ่ืนภายใต
บทบัญญัติของ Clean Air Act เนื่องจากในตัวบทกฎหมายกําหนดให USEPA มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑสําหรับมลพิษทางอากาศ (“Air Pollutants”) ซ่ึงมีความหมายกวางและหมายความรวมถึง
กาซเรือนกระจกดวย และแมวาUSEPA จะอางวาการออกกฎเกณฑสําหรับการขนสงเปนหนาท่ีของ 
USEPA ก็ตาม แต USEPA ยังคงมีหนาท่ีตาม Clean Air Act ในการปองกันและรักษาสุขภาพและ
ความเปนอยูของประชาชน จึงสงผลให USEPA มีหนาท่ีออกกฎเกณฑควบคุมการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการขนสง เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของประชาชน (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, 
หนา121 อางอิงจาก Supreme Court of the United States, ออนไลน, 2007) 

 2. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนอกจากจะมีกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะท่ี
กําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดเปนการเฉพาะแลวเชน Federal immision control Act หรือ 
Federal water resources Act หรือ Closed substance cycle waste management Act บทบัญญัติใน
เร่ืองส่ิงแวดลอมยังปรากฏในประมวลกฎหมายแพงซ่ึงกําหนดเร่ืองคาเสียหายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ไวเปนการท่ัวไปในมาตรา 823 ยิ่งไปกวานั้นความรับผิดทางส่ิงแวดลอมยังบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญาอีกดวย (สุนทรียา เหมือนพะวงศ, 2543, หนา 117-120) 
 ท้ังนี้ เราอาจแบงประเภทของกฎหมายส่ิงแวดลอมตามโครงสรางไดดังนี้ 
  1) กฎหมายส่ิงแวดลอมตามกฎหมายแพง (Umweltprivatrecht) ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน
เร่ืองคาเสียหายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายวาดวยความรับผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะ (Umwelthaftungsgesetz-UHG) อันเปนผลใหภาระพิสูจนในศาลของผูเสียหายลดนอยลง 
ยิ่งไปกวานั้นในกฎหมายเฉพาะฉบับตาง ๆ ก็มีการกําหนดกฎเกณฑวาดวยความรับผิดทางแพง
โดยเฉพาะ เชน กฎหมายน้ํา (WHG) และกฎหมายวาดวยการปลอยของเสีย (Blmschg) เปนตน 
กฎหมายแพงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองส่ิงแวดลอมยังรวมถึงกฎหมายวาดวยการบังคับใหมีการ
ประกันภัยเพื่อส่ิงแวดลอมดวย (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 118 อางอิงจาก United State 
Environmental Protection Agency, ออนไลน, 2007b) 
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  2) กฎหมายส่ิงแวดลอมตามกฎหมายอาญา (Umweltstrafecht) ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน
เร่ืองของมาตรการลงโทษทางอาญา หากมีการกระทําความผิดและกอความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 
  3) กฎหมายส่ิงแวดลอมตามกฎหมายปกครอง (Umweltverwaltungsrecht) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนท่ีมีสวนไดเสียหรือจะไดรับผลกระทบจากากรจัดทําโครงการของรัฐ 
เชน โครงการสรางทางรถไปทาอากาศยาน เปนตน ไดมีสวนเขารวมตรวจสอบยื่นคัดคานและมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงจะมีขอบเขตความคุมครองกวางมากโดยไมจํากัดเฉาะท่ีจะ
คุมครองปจเจกชนเทานั้น กฎหมายเยอรมันจะใหความสําคัญกับสิทธิประชาชนเปนอยางมาก 
  การแบงประเภทของกฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันตามลักษณะ
ของกฎหมายออกเปน 2 ประเภท ไดแก ในสวนเน้ือหาและในสวนวิธีการโดยที่กฎหมาย
ส่ิงแวดลอมในสวนเนื้อหาเปนเร่ืองกฎเกณฑวาดวยการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีท้ังหลักท่ีเปนกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ัวไป เชน ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมเฉพาะ เชน กฎหมายคุมครองทรัพยากรทางนํ้า กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายเคมีและ
วัตถุอันตราย เปนตน สําหรับกฎหมายส่ิงแวดลอมในสวนวิธีการจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการวาง
มาตรการตาง ๆ เชน กฎหมายวาดวยวิธีการอนุญาตใน โครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือ
กฎหมายวาดวยการใชสิทธิทางศาล เปนตน (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หนา 56-58) 
  2.1. องคกรท่ีทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม 
  การจัดการส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไมไดจัดการโดยหนวยงาน
ดานส่ิงแวดลอมเทานั้น แตยังมีหนวยงานอ่ืนเขามาเกี่ยวของ เชน หนวยงานดานเกษตรกรรม
หนวยงานดานการขนสง และหนวยงานดานเหมืองแร อยางไรก็ตาม หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ี
จัดการดานส่ิงแวดลอม คือ หนวยงานของมลรัฐ (Lander) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 124-125 
อางอิงจาก Wikipedia, ออนไลน, 2007) และหนวยงานของทองถ่ิน สวนหนวยงานของรัฐบาลกลาง
มีเคร่ืองมือในการจัดการอยางจํากัด (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา125 อางอิงจาก 
Umweltbundesamt, ออนไลน, 2007) 
  หนวยงานระดับรัฐบาลกลาง 
  ในการจัดการ รัฐบาลกลางจะมีหนาท่ีในการใหอํานาจและออกกฎหมายในบางกรณี
โดยจะประสานงานกันระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ เชน ใน Federal Commission ท้ังสอง
หนวยงานจะรวมกันดําเนินการตามท่ีกฎหมาย Atomic Energy Act และ Precautionary Radiation 
Protection Act กําหนดไวโดยกระทรวงตาง ๆ จะเปนหนวยงานสูงสุดท่ีมีอํานาจจัดการส่ิงแวดลอม
ในระดับของรัฐบาลกลาง โดยจะทําหนาท่ีในการพัฒนานโยบายดานส่ิงแวดลอมและบัญญัติ
กฎหมายรวมทั้งใหเงินทุนในการปกปองส่ิงแวดลอมนอกจากนี้ ยังทําหนาท่ีเปนหนวยงานที่ให
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คําแนะนําในการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมดวย ตัวอยางกระทรวงตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน Federal Ministry of Finance รับผิดชอบเกี่ยวกับคาเสียหายจาก
พื้นท่ีปนเปอนและภาษีส่ิงแวดลอม Federal Ministry for Transport, Building, and Housing 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกปองส่ิงแวดลอมทางทะเลและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการขนสง 
Federal Ministry for Education and Research รับผิดชอบใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอมและคนควา
และพัฒนาการปกปองส่ิงแวดลอม 
  ในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมระดับรัฐบาลกลาง กระทรวงท่ีเกี่ยวของจะจัดต้ัง
หนวยงานพิเศษที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะใน 2 ลักษณะ คือ หนวยงานที่ใหความชวยเหลือดาน
เทคนิค โดยการตรวจสอบและประเมินสถานการณและการปรับปรุงส่ิงแวดลอม การพิจารณา
สาเหตุของมลพิษ การเตรียมขอมูลในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช รวมท้ังการเฝาระวังปญหา
ส่ิงแวดลอม เชน Federal Environmental Agency, Federal Agency for Nature Protection, Federal 
Office for Radiation Protection และ หนวยงานท่ีพิจารณาออกกฎหมายส่ิงแวดลอมในบาง
หนวยงานอาจทําหนาท่ีท้ังสองลักษณะไปพรอมกัน เชน Federal Environmental Agency 
  ในบทนี้จะศึกษาถึงหนวยงานที่ สําคัญในระดับรัฐบาลกลาง 2 หนวยงาน คือ 
กระทรวงส่ิงแวดลอม อนุรักษธรรมชาติและรักษาความปลอดภัยจากนิวเคลียร(Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: Federal Environmental Ministry) และ
องคการส่ิงแวดลอมกลาง (Federal Environmental Agency-FEA) 
  กอนท่ีจะมีการจัดต้ัง Federal Environmental Ministry นั้น หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแล
ดานส่ิงแวดลอมของเยอรมันประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย (Ministry of the 
Interior) กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) และกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) 
หลังจากนั้น ในวันท่ี 6 มิถุนายน 1986 จึงไดมีกานจัดต้ัง Federal Environmental Ministry เพื่อทํา
หนาท่ีกําหนดและดําเนินนโยบายในการจัดการและการปกปองดูแลส่ิงแวดลอมของชาติ รวมท้ัง
การกําหนดกลวิธีรวมกับหนวยงานอ่ืน ในการออกกฎหมาย และใหความรวมมือในระดับนานาชาติ 
โดยใน Federal Environmental Ministry นั้นจะประกอบดวย 3 หนวยงานหลัก คือ องคการ
ส่ิงแวดลอมกลาง (Federal environmental agency, Umweltbundesamt) องคการอนุรักษธรรมชาติ 
(Federal agency for nature conservation, Bundesamt fur naturschutz) และสํานักงานปกปอง
กัมมันตรังสีกลาง (Federal office for radiation protection, Bundesamt fur strahlenschutz) 
นอกจากนี้ Federal Environmental Ministry ยังสามารถขอคําแนะนําจากหนวยงานท่ีเปนกลาง
หนวยงานตาง ๆ ได เชน ทําหนาท่ีใหคําแนะนําในเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน (Council for 
sustainable development german council of environmental advisors) ทําหนาท่ีใหคําแนะนําแก 
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Federal environmental ministry ในการทบทวน พัฒนา และใหขอมูลดานวิทยาศาสตรเพื่อ
สนับสนุนกฎหมายดานปกปองผิวดิน และ Committee on nature and landscape conservation ทํา
หนาท่ีในการใหคําแนะนําแก Federal environmental ministry ในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติและ
ทัศนียภาพ 
  ในสวนขององคการส่ิงแวดลอมกลาง (Federal environmental agency) ถูกกอต้ังข้ึน
เม่ือ 22 กรกฎาคม 1974 โดย German Bundestag เปนหนวยงานหน่ึงใน Federal Environmental 
Ministry ทําหนาท่ีใหขอมูลวิทยาศาสตรดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ การลดเสียง การปกปอง
ผิวดิน การจัดการของเสีย การจัดการน้ํา และการปกปองส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ 
โดยเฉพาะการเตรียมขอมูลเพื่อการกําหนดกฎระเบียบใหแก Federal Environmental Ministry 
นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีในการศึกษาและพัฒนามาตรการท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอม มาตรการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ใหขอมูลส่ิงแวดลอมแกสาธารณะ และใหความ
ชวยเหลือรัฐบาลกลางในการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment-EIA) 
  หนวยงานระดับมลรัฐ (Lander) 
  Lander เปนองคกรหลักในการปกปองรักษาส่ิงแวดลอม ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันกําหนดใหสิทธิ Lander ในการออกกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมไดหาก
รัฐธรรมนูญไมกําหนดใหสิทธินั้นเปนการเฉพาะแกรัฐบาลกลางและกําหนดใหกฎหมายของรัฐบาล
กลางอยูเหนือกฎหมายของ Lander รูปแบบของหนวยงานท่ีมีอํานาจจะแตกตางกันออกไปในแตละ
มลรัฐ มลรัฐใหญ ๆ จะมีอํานาจอยู 3 ระดับ คือ หนวยงานระดับสูง (Ministry level) หนวยงาน
ระดับกลาง (Intermediate level) และหนวยงานระดับลาง (Lower level) แตในมลรัฐขนาดเล็กอาจ
ไมมีอํานาจในบางระดับ หนวยงานระดับสูงถือเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจสูงสุด มีหนาท่ีดูแลการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอมและใหงบประมาณในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และเปน
หนวยงานท่ีมีอํานาจในการใหคําแนะนําตอการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังยังมีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมในระดับของตน สําหรับหนวยงานระดับกลางสามารถแบง
ออกไดเปน 2 สวนคือ สวนบริหารจัดการท่ัวไป (General administration) จะทําหนาท่ีตามคําส่ัง
ของหนวยงานระดับสูงและใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานระดับลาง ในกรณีดําเนินการตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอม สวนบริการจัดการท่ัวไปจะรับผิดชอบในการอุทธรณตอคําตัดสินของ
หนวยงานระดับลาง อีกสวนหนึ่งคือ สวนบริหารจัดการพิเศษ (Special administration) ทําหนาท่ี
หลัก 2 ประการคือ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคโดยการตรวจสอบและประเมินสถานการณ
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ส่ิงแวดลอมตรวจสอบสาเหตุของปญหามลพิษเตรียมขอมูลเพื่อจัดทํากฎระเบียบ และปรับปรุงการ
เฝาระวังส่ิงแวดลอม และการใชกฎหมายส่ิงแวดลอม 
  เนื่องดวย Lander จะมีบทบาทสําคัญในการปกปองส่ิงแวดลอมเพราะมีหนาท่ีในการ
บังคับใชกฎหมาย เม่ือการบังคับใชกฎหมายไมเปนผลหรือมีปญหา Lander จะแจงใหหนวยงาน
ของรัฐบาลกลางทราบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกฎหมายตอไป ตามกฎหมาย Joint rules of 
procedure of the federal government กําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลกลางตองรวมมือกับ Lander 
และกอนท่ีจะออกกฎหมายใดท่ีจะกระทบตอ Lander จะตองรับฟงความคิกเห็นของ Lander กอน 
  หนวยงานระดับทองถ่ิน (Municipalities) 
  รัฐธรรมนูญกําหนดใหการบริหารจัดการของหนวยงานระดับทองถ่ินอยูบนพื้นฐาน
ของการบริหารจัดการดวยตนเอง (Self-Government) ไมวาจะเปนการคัดเลือกบุคลากร การจัด
องคกร การวางแผน การออกกฎระเบียบ และการจัดการดานการเงินและภาษี ในดานส่ิงแวดลอม มี
สํานักงานตาง ๆ ในหนวยงานระดับทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีดานส่ิงแวดลอม เชน Town planning office 
ดูแลเร่ืองการวางแผนการใชท่ีดินการใชอาคารและการปรับปรุงเมือง Regulatory office ทําหนาท่ี
ตรวจจับและตรวจสอบเกี่ยวกับการปกปองส่ิงแวดลอมและทําการสอบสวนกรณีฝาฝนกฎระเบียบ
ดานส่ิงแวดลอม หรือ Public health office ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะ
ในเร่ืองการจัดหาน้ําดื่มและควบคุมวัตถุอันตราย  
  ความรวมมือระหวางหนวยงานระดับรัฐบาลกลางและหนวยงานระดับทองถ่ินนั้น
บังคับตาม Joint rules of procedure of the federal government ท่ีกําหนดใหตองรับฟงความคิดเห็น
ของหนวยงานระดับทองถ่ินกอนกําหนดกฎหมายใด ๆ ท่ีกระทบตอทองถ่ินนั้น นอกจากนี้ ความ
รวมมือระหวางสองหนวยงานนี้ยังอยูในรูปการปรึกษาหารือ การทํางานรวมกัน หรือการใหเงินทุน
สนับสนุนการคนควาวิจัยและพัฒนาโครงการตาง ๆ 
  2.2 มาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานในการปองกันและแกไขปญหา 
  การจัดการส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันข้ึนอยูกับการใชกฎหมายเปน
สวนใหญโดยหลักแลวกฎหมายส่ิงแวดลอมจะอยูในรูปของพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎ และ
ระเบียบ ในปจจุบันนี้กฎหมายส่ิงแวดลอมมีอยูจํานวนมากเชน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและการ
ดูแลรักษาน้ําจะประกอบดวยกฎหมายหลัก ๆ คือ Federal water resources Act, Act on the 
environmental compatibility of washing and cleaning agents, Federal immission control Act 
กฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศและปกปองสภาพภูมิอากาศและการลดเสียงหรือ Chemicals Act 
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันจากวัตถุอันตราย และมีมาตรการบังคับท้ังทางแพง อาญา และปกครอง 
ท้ังรัฐบาลกลางและ Lander สามารถออกกฎหมายไดแตกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางจะมุง
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ท่ีการจัดการอุตสาหกรรมท่ีกอมลพิษและเปนอันตรายรวมท้ังการจัดการมลพิษทางอากาศและผิว
ดิน และการบําบัดของเสีย ในขณะท่ีรายละเอียดของกฎหมายในการดูแลรักษาน้ําและธรรมชาติจะ
เปนหนาท่ีของ Lander (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 125-129 อางอิงจาก Luc Lavrysen, 
ออนไลน, 2007) ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงมาตรการบังคับทางการปกครองท่ีใหอํานาจแกพนักงาน
เจาหนาท่ีของรัฐในการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
   1) อํานาจในการกํากับดูแล (Supervision) 
   กิจกรรมหรือการดําเนินการของโรงงานใดท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม
จะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม อํานาจในการดูแล
ประกอบดวยการใหเจาของแหลงกําเนินมลพิษตรวจสอบดวยตนเอง (Self-Monitoring) และการให
หนวยงานท่ีมีอํานาจตรวจสอบผูกอมลพิษโดยครอบคลุม ทุกรูปแบบปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปญหา
มลพิษทางอากาศ การลดเสียง การส่ันสะเทือน ความปลอดภัยในโรงงาน วัตถุอันตราย ความรอน 
น้ําเสีย และขยะของเสีย Lander จะทําหนาท่ีตรวจสอบส่ิงแวดลอมประเภทตาง ๆ รวมท้ังเก็บ
ตัวอยางมลพิษเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห ตัวอยางเชน การปลอยอากาศเสียและน้ําเสียจะอยูภายใต
ระบบการตรวจสอบดวยตนเองของเจาของแหลงกําเนิดมลพิษโดยการรายงานการปลอยท้ิงอากาศ
เสียและน้ําเสียแกเจาพนักงานของรัฐ หรือ กรณีของการท้ิงของเสีย จะตองอยูภายใตการกํากับดูแล
ดวยวิธีการขออนุญาตจากหนวยงานท่ีมีอํานาจกอนท่ีจะท้ิงของเสียรวมท้ังตองอยูภายใตการควบคุม
ของเจาหนาท่ีภายหลังจากการทิ้งของเสียดวย หรือกรณีการกอสรางอาคารใหมหรือการแกไข
เปล่ียนแปลงอาคาร เจาพนักงานของรัฐจะทําการตรวจสอบวาการดําเนินการดังกลาวถูกตองและ
เปนไปตามใบอนุญาต ตามกฎหมายหรือไม การเขาไปตรวจสอบนี้ไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา อีกท้ังกฎหมายยังใหสิทธิแกเจาพนักงานของรัฐในการเขาไปในสถานท่ีของผูกอมลพิษได
เพื่อเก็บตัวอยางน้ําเสีย และของเสียไปวิเคราะห และกําหนดหนาท่ีแกเจาของแหลงกําเนิดมลพิษท่ี
จะตองใหความรวมมือกับพนังงานเจาหนาท่ีในการเขาไปตรวจสอบดังกลาว เชน Federal water 
Act มาตรา 40 (3) กําหนดใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษจะตองใหขอมูลแกเจาหนาท่ี ในบางมลรัฐ
เจาของแหลงกําเนินมลพิษตองรับภาระคาใชจายในการตรวจสอบหากพบวามีการฝาฝนตอ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือคําส่ังของเจาพนักงานของรัฐ 
   2) อํานาจในการออกคําส่ังเพิ่มเติม (Additional order) 
   ในกรณีท่ีเจาของแหลงกําเนินมลพิษไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําส่ังของเจา
พนักงาน เจาพนักงานของรัฐอาจมีคําส่ังเพิ่มเติมแกเจาของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นได ไมวาจะเปน
การใหชดใชคาเสียหาย การใหปดโรงงานหรือสถานประกอบกิจการอยางไรก็ตามกอนท่ีจะออก
คําส่ังทางปกครองดังกลาว เจาพนักงานของรัฐอาจทําหนังสือเตือนสงใหแกผูกระทําผิดกฎหมาย
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กอนได หรือในกรณีท่ีผูกระทําผิดกฎหมายเสนอแผนการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเจาพนกังาน
ฝายปกครองอาจพิจารณาไมออกคําส่ังทางปกครองเพิ่มเติมก็ไดแตวิธีนี้ไมเปนท่ีนิยมในทางปฏิบัติ 
ลักษณะการออกคําส่ังทางปกครองมีลักษณะหลากหลาย เชน ใหแกไขเปล่ียนแปลงโรงงาน 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือใหเปล่ียนเคร่ืองมืออุปกรณ การออกคําส่ังทางปกครองนี้เหตุและ
ผลอาจไมเปนสัดสวนกัน กลาวคือ คาใชจายในการดําเนินการตามคําส่ังอาจไมเปนสัดสวนกับ
วัตถุประสงคในการออกคําส่ังทางปกครอง แตการออกคําส่ังทางปกครองโดยใหเจาของ
แหลงกําเนิดมลพิษตองรับภาระท่ีหนักข้ึนเพื่อปกปองภยันตรายตอสุขภาพของประชาชนถือไดวามี
เหตุและผลเปนสัดสวนกัน ในการพิจารณาออกคําส่ังจะตองคํานึงถึงลักษณะความผิดปริมาณ
ความผิดและอันตรายท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งระยะเวลาในการแกไขและเทคโนโลยีท่ีมี โดยปกติแลวใน
กรณีท่ีความผิดนั้นไมสงผลกระทบรุนแรงมากนัก คําส่ังทางปกครองของพนักงานเจาหนาท่ีจะเร่ิมมี
ผลบังคับใช 1 เดือนนับแตวันท่ีสงคําส่ัง แตในกรณีเรงดวนเจาพนักงานปกครองอาจส่ังใหคําส่ังทาง
ปกครองนั้นมีผลบังคับใชทันทีก็ได 
   3) อํานาจในการออกคําส่ังหาม การปด และการเคล่ือนยาย (Interdiction, Shut-
Down, Removal of plants) 
   ในกรณีท่ียังคงไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานของรัฐหรือกรณีท่ี
ไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย Federal immission control Act มาตรา 20 (1) ให
อํานาจเจาหนาท่ีท่ีจะพิจารณาสั่งหามมิใหดําเนินกระบวนการผลิตตอไป แมอํานาจตามมาตรา
ดังกลาวเปนการใหอํานาจเจาหนาท่ีรัฐพิจารณาออกคําส่ังได แตตองคํานึงถึงหลักความพอเหมาะ
พอควรดวย คําส่ังหามดําเนินกระบวนการผลิตจะยังคงมีผลสืบไปจนกวาผูกระทําผิดจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและคําส่ังของเจาพนักงาน หากการส่ังหามดําเนินการผลิตยืดเยื้อเกินกวา 3 
ป การอนุญาตใหดําเนินกิจการถือวาส้ินไป (Federal immission control Act ในมาตรา 18(1)) ใน
กรณีการปดและการเคล่ือนยาย สามารถส่ังไดตาม Federal immission control Act มาตรา 20(2) 
หากพบวาโรงงานน้ันกอสราง ดําเนินการ หรือแกไขเปล่ียนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต ในกรณี
ยกเวนอาจอนุญาตใหดําเนินกิจการตอไปจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาตามใบอนุญาต 
   4) อํานาจในการเรียกคืนใบอนุญาตโรงงาน (Revocation of plant approval) 
   Federal immission control Act มาตรา 21 (1) กําหนดใหมีการเรียกคืนใบอนุญาต
ไดเม่ือพบสาเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน คนพบขอมูลใหมท่ีทําใหไมสมควรไดรับใบอนุญาต
หรือมีการฝาฝนเง่ือนไขเฉพาะท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเม่ือเรียกคืนใบอนุญาตแลวจะสงผลให
ใบอนุญาตนั้นไมมีผลทางกฎหมายไปพรอมกัน เวนแตเจาพนักงานท่ีมีอํานาจจะกําหนดใหวันท่ี
ใบอนุญาตท่ีเรียกคืนนั้นไมมีผลใชบังคับเปนอยางอ่ืน อยางไรก็ตามในบางกรณี เชน การเรียก
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ใบอนุญาตคืนเนื่องดวยมีการแกไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกลาวก็กําหนดให
เจาพนักงานของรัฐจะตองชดเชยคาเสียหายใหแกผูประกอบการท่ีถูกเวนคืนใบอนุญาตน้ัน ในอัตรา
เทากับมูลคาของผลประโยชนท่ีผูประกอบการรายนั้นจะไดรับเม่ือใบอนุญาตท่ีเรียกคืนนั้นยังคง ไม
มีผลใชบังคับเปนอยางอ่ืน อยางไรก็ตามในบางกรณี เชน การเรียกใบอนุญาตคืนเนื่องดวยมีการ
แกไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกลาวก็กําหนดใหเจาพนักงานของรัฐจะตอง
ชดเชยคาเสียหายใหแกผูประกอบการรายน้ันจะไดรับเม่ือใบอนุญาตท่ีเรียกคืนนั้นยังมีผลบังคับใช
ตอไป ท้ังนี้ ผูประกอบการตองรองขอใหชดใชภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีเจาพนักงานไดสง
หนังสือขอเวนคืนใบอนุญาตนอกจากน้ีใน Closed substance cycle waste management Act มาตรา 
33 (1) ยังกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการอนุมัติแผนหรือออกใบอนุญาตในการ
กอสรางสถานท่ีท้ิงของเสียมีสิทธิท่ีจะเรียกคืนใบอนุญาตดังกลาวจากผูประกอบการได 
   5) อํานาจในการส่ังปรับ (Administrative fines) 
   คาปรับทางปกครองตามกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถปรับไดถึง 100,000 DM (51,129.20 ยูโร) และสําหรับความผิดของ
นิติบุคคล สามารถปรับไดถึง 1,000,000 DM (511,292 ยูโร) ซ่ึงกําหนดไวเพื่อใหปฏิบัติตาม
กฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 133 อางอิงจาก Faure, Heine, 2005, 
p. 22) แตในทางปฏิบัติ เจาพนักงานรัฐจะกําหนดคาปรับนอยกวาอัตราดังกลาว ผูไดรับคําส่ังปรับ
อาจอุทธรณคําส่ังปรับของเจาพนักงานตอศาลได และหากการส่ังปรับไมเปนผล เจาพนักงานฝาย
ปกครองสามารถสงคดีใหอัยการดําเนินการทางอาญาตอไปได ตัวอยางบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
การส่ังปรับของพนักงานเจาหนาท่ี เชน Federal immision control Act มาตรา 62 (3) กําหนดกรณี
การกระทําความผิดทางปกครองไว 2 ประเภท คือ ความผิดท่ีมีลักษณะรุนแรง เชน กรณีไมขอ
ใบอนุญาตในการกอสรางหรือการดําเนินกระบวนการใดท่ีอาจสงผลตอส่ิงแวดลอมกอใหเกิดความ
รําคาญตอสาธารณะหรือตอผูท่ีอยูใกลเคียง ถือเปนความผิดท่ีอาจถูกไดสูงสุด 50,000 ยูโร และกรณี
ความผิดเล็กนอย เชน ไมแจงผลการตรวจวัดใหเจาพนักงานท่ีมีอํานาจทราบหรือไมเก็บรักษาขอมูล
การตรวจวัดถือเปนความผิดท่ีมีโทษปรับสูงสุด 10,000 ยูโร 
   6) อํานาจในการอนุญาต 
   กฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกําหนดเ ง่ือนไขในการอนุญาตไว
คอนขางมากโดยเฉพาะการกําหนดเง่ือนไขตอการกระทําตาง ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
การอนุญาตสามารถแบงออกได  2  ประเภท  คือ  การขอใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(Environmental permit) และใบอนุญาตเร่ืองน้ํา (Water permit) กับการขออนุมัติแผน (Plan 
approval) ตัวอยางการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน การขอใบอนุญาตตาม Federal 
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immission control Act กําหนดใหการกอสรางและการติดต้ังท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปน
อันตรายหรือกอใหเกิดผลเสีย หรือกอใหเกิดความรําคาญตอสาธารณะหรือผูอยูใกลเคียง รวมท้ัง
การกอสรางท่ีท้ิงของเสียและระบบบําบัดของเสียและการปลอยมลพิษจะตองไดรับใบอนุญาตโดย
วิธีการในการขออนุญาตจะประกอบไปดวยวิธีการหลัก ๆ คือ การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
ยกเวนขอมูลอันเปนความลับทางการคาหรือขอมูลลับอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นตอโครงการท่ี
ขอรับอนุญาต การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการเผยแพรการใหใบอนุญาตให
สาธารณะรับทราบ ท้ังนี้ กระบวนการดังกลาวขางตนอยูภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 7 เดือนซ่ึง
สามารถขยายระยะเวลาการดําเนินการออกไปไดหากไมสามารถพิจารณาคําขอภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว อาจเนื่องดวยเอกสารไมเพียงพอ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดระยะเวลาท่ี
ประชาชน ไมวาจะมีสวนไดเสียกับโครงการหรือไมสามารถคัดคานหรือแสดงความคิดเห็นตอ
โครงการที่ขอใบอนุญาตไดเปนเวลาประมาณ 2 อาทิตยคําตัดสินท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตจะตอง
พิจารณาจากคําขอและเอกสารท่ีเกี่ยวของของผูยื่นคํารองขอใบอนุญาต คําแนะนําของท่ีปรึกษาและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีกฎหมายกําหนดใหสามารถขอรับคําแนะนําไดและความคิดเห็นและขอ
คัดคานของประชาชน หากผูยื่นคํารองไดแสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวได
ท้ังหมด กฎหมายกําหนดใหตองออกใบอนุญาตใหผูยื่นคํารอง ใบอนุญาตจะไมมีกําหนดระยะเวลา 
แตมีเง่ือนไขตาง ๆ ใหผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามในระหวางการกอสรางและการ
ดําเนินการ สําหรับการขอใบอนุญาตเร่ือง (Water permit) นั้นจะแยกตางหากจากการขออนุญาต
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใชน้ําท่ีสําคัญ เชน การ
ปลอยท้ิงน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ(Federal water Act มาตรา 6a และ 7a (1) กําหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับการขออนุญาต) ดังนั้นหากตองการกอสรางโรงงานท่ีตองปลอยท้ิงน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะแลวจะตองดําเนินการขออนุญาตท้ังใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและใบอนุญาตในเร่ือง
น้ํา (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 133-134 อางอิงจาก Bohn, 2005, pp. 204-205) 
   การขออนุมัติแผน (Plan Approval) มักจะตองทําในกรณีท่ีเกี่ยวกับการใชพื้นท่ี
และการใชพื้นท่ีนั้นสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นท่ีนั้น เชน การกอสรางและประกอบกิจการ
พื้นท่ีท้ิงของเสีย (Closed substance cycle waste management Act มาตรา 31 (2) การทําถนนระยะ
ยาว (Highways Act มาตรา 17) การกอสรางทางรถไฟและสนามบิน (Federal railways Act มาตรา 
36 และ Air traffic Act มาตรา 8) โดยวิธีการในการขออนุมัติจะคลายกับวิธีการในการขออนุญาต 
กลาวคือ หลัก ๆ จะประกอบดวยการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะยกเวนขอมูลอันเปนความลับทาง
การคาหรือขอมูลลับอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นตอโครงการท่ีขออนุมัติ การประเมินผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และการเผยแพรผลการพิจารณา 
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   7) อํานาจในการส่ังริบทรัพย (Confiscation) 
   Regulatory offenses Act มาตรา 22 กําหนดในการริบทรัพยในกรณีขอพิพาทดาน
ส่ิงแวดลอมวาสามารถกระทําไดแตตองมีบทกฎหมายกําหนดอํานาจใหกระทําไดชัดเจน 
(Schlemminger, 2005, p. 219) ดังเชน Closed substance cycle waste management Act ในมาตรา 62 
กําหนดใหสามารถส่ังริบทรัพยหากเกิดการกระทําความผิดบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 61 (1) ขอ 2a กอสรางหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีท้ิงของเสียโดยไมรับอนุมัติแผนการจัดการ
หรือไมไดรับใบอนุญาต ขอ 3 รวบรวมหรือขนสงของเสียโดยไมไดรับใบอนุญาต ขอ 4 การขนสง
ของเสียในลักษณะตัวแทนโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือขอ 5 ฝาฝนมาตราตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไว 
เชน มาตร 6 (1) หรือมาตรา 27 (3) ท้ังนี้ ส่ิงของท่ีสามารถริบไดนั้นตองเปนส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับ
การฝาฝนกฎระเบียบหรือเปนส่ิงของท่ีถูกใชหรือประสงคท่ีจะใช หรือเพื่อเตรียมการท่ีจะกระทํา
ความผิด ยิ่งไปกวานั้น Criminal code มาตรา 75 และ Regulatory offenses Act มาตรา 29 ยัง
กําหนดใหสามารถริบทรัพยของบุคคลตามกฎหมายหรือของหุนสวนทางธุรกิจไดหากตัวแทนท่ี
ไดรับการแตงต้ังจากบุคคลดังกลาวไดกระทําผิดบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงกําหนดใหสิทธิในการ
ริบทรัพยของบุคคลดังกลาวได 
  2.3 องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงาน  
  ผูใดท่ีไดรับผลจากการคําส่ังของเจาพนักงานรัฐมีสิทธิท่ีจะอุทธรณคัดคานคําส่ังนั้น
ไดภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว หนวยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคือหนวยงานท่ีอยู
ระดับสูงกวา (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา136 อางอิงจาก Federal Republic of Germany, 
ออนไลน, 2007) อาทิเชน หนวยงานระดับกลาง (Intermediate level) จะพิจารณาอุทธรณของ
หนวยงานระดับลาง (Lower level) นอกจากนี้ ยังสามารถอุทธรณคําส่ังตอศาลไดดวยโดยศาลอาจ
ส่ังใหยกเลิกคําส่ังของเจาพนักงานรัฐ หรือ ในกรณีท่ีคําส่ังของเจาพนักงานรัฐเกิดข้ึนและมีผลบังคับ
ไปแลว ศาลจะส่ังใหชดใชคาเสียหายแกผูรองผูท่ีไมไดรับผลกระทบจากคําส่ังของเจาพนักงาน
โดยตรง เชน NGO ไมสามารถยื่นคําฟองคัดคานการกระทําของเจาพนักงานรัฐได 
  ในกรณีฟองรองตอศาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไม มีบทบัญญัติในเ ร่ือง
กระบวนการพิจารณาในคดีส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะถึงแมจะมีศาลปกครอง แตศาลที่มีอํานาจรับ
ขอพิพาทส่ิงแวดลอมก็แยกตามลักษณะคําฟองและประเภทคดี กลาวคือหากเปนคดีฟองรองหรือ
คัดคานคําส่ังของเจาพนักงานฝายปกครองก็ตองฟองรองตอศาลปกครองเหมือนดั่งเชนกระบวนการ
พิจารณาทางศาลของไทย\ 
  ตัวอยางเชน Federal immission control Act มาตรา 14 a กําหนดใหผูยื่นคํารองขอ
ใบอนุญาตสามารถย่ืนฟองตอศาลปกครองได หากคําคัดคานของตนไมไดรับการพิจารณาจาก
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พนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแตวันยื่นคําคัดคาน (เชาวลิต แจงอักษร, 
2550, หนา 121-136) 

 3. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศสไมมีกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเปนกรอบกฎหมายเพียงฉบับเดียว แตมี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมหลายฉบับ ซ่ึงไดรวบรวมจัดทําประมลกฎหมายส่ิงแวดลอม 
(Environmental Code) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 139 อางอิงจาก Legifrance, ออนไลน, 
2007) ข้ึนโดยรวบรวมกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ไดแก กฎหมายเก่ียวกับน้ํา อากาศ เสียง พืช
และสัตว เปนตน ท่ีสวนหน่ึงเปนการนําเอาบทบัญญัติใน Directive ของ EU และหลักผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pays Principle) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 139 อางอิงจาก Encyclopedia 
of the Nations, ออนไลน, 2007) มาปรับใชประมวลกฎหมายฝรั่งเศสป ค.ศ.2000 ไดนําเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเคร่ืองมือดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร และการวางแผนมาปรับใชกับปญหา
ส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุล (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 139 อางอิงจาก OECD, ออนไลน, 2007)
ท้ังนี้ กระบวนการหนึ่งท่ีบัญญัติในประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีมีสวน
ชวยผลักดันใหการรักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปดวยดี คือ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะ การอภิปรายสาธารณะน้ีเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไม
นานแตก็ไดรับการยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศนั้น สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดใหความสําคัญอยางมากในเร่ืองการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจตอโครงการตาง ๆ  ของรัฐ  ท้ังนี้ เพราะ  ความเปนกลางของ
คณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาติ (The National Public Debate Commission) เพราะ
คณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาตินั้นมีสถานะเปนองคการมหาชนอิสระซ่ึงมีท่ีมา
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีหลากหลาย เพื่อจะเปนหลักประกันวา ในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นนี้จะไม
เปนเพียงการจัดทําตามท่ีกฎหมายบังคับไวหรือเปนการประชาสัมพันธเทานั้น แตเปนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางแทจริงเพื่อนําความคิดเห็นของประชาชนเหลานั้นมาใชเปนขอมูล
ในการประกอบการตัดสินใจของรัฐหรือเจาของโครงการตอไป การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะไดถูกนําไปรวบรวมไวในมาตรา L121-1 ถึงมาตรา 
121-5 ประมวลกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอม (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา139-140 อางอิงจาก 
วรรณภา ติระสังขะ, ออนไลน, 2550) 
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 นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอีกหลายฉบับเกี่ยวกับการคุมครองส่ิงแวดลอม ท่ีใหคําจํากัด
ความ การกระทําความผิดท่ีนิติบุคคลตองรับผิดชอบ เชน 
 1) การคุมครองส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติทางน้ํา (มาตรา L216-6) 
 2) ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสีย (มาตรา L541-47) เปนตน 
 อีกท้ังมาตรา L512-6 แหงประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม มีลักษณะเปน “คดีท่ีศาลมีอํานาจ
เต็ม” (Recours de Plein Contentieux) ผูพิพากษามีอํานาจอยางกวางขวางครอบคุลมไปถึงเร่ืองตาง 
ๆ เชน การอนุญาตใหเร่ิมดําเนินโครงการหรือกิจการ รวมท้ังใหความเห็นชอบในขอกําหนดการ
ประกอบกิจการ หรือ พิจารณาความคืบหนาหรือวิธีการเยียวยาหลังเกิดเหตุขัดของหรือจากอุบัติเหตุ
ของโครงการหรือกิจการประเภทท่ีตองแจงการประกอบกิจการ เปนตน อยางไรก็ดีถึงแม
สาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม เพื่อใชพิจารณาคดีส่ิงแวดลอมแตทายท่ีสุด
ศาลจะตองไปดูกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของประกอบดวย เชน ประมวลกฎหมายกอสรางและท่ีอยู
อาศัย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวกกฎหมายการจัดการที่ดินในชนบท ประมวลกฎหมายปาไม 
ประมวลกฎหมายผังเมือง เปนตน (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หนา 40-41) 
  3.1 องคกรท่ีทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม 
  สาธารณรัฐฝร่ังเศสไมมีองคกรเดียวท่ีทําหนาท่ีดูแลปญหาดานส่ิงแวดลอมเหมือน
ดังเชนประเทศสหรัฐอเมริกาดังจะเห็นไดจากมาตรา L132-1 องคกรดานส่ิงแวดลอมของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสแตกแยกเปนหลายแขนง เชน องคการพิทักษชายฝงทะเล (The Coastal 
Protection Agency) สํานักงานการลาสัตวและชีวิตสัตวในปาแหงชาติ (The National Hunting and 
Wildlife Office) สมาคมการเกษตร (Chambers of Agriculture) อยางไรก็ตาม มีองคกรหน่ึงท่ีอาจ
ถือไดวาเปนองคกรหลักดานส่ิงแวดลอม คือ องคการการจัดการส่ิงแวดลอมและพลังงาน (The 
Environment and Energy Management Agency) จัดต้ังข้ึนตามมาตรา L131-3 เพื่อทําหนาท่ีในการ
ปกปองและควบคุมมลพิษทางอากาศ ลดปริมาณขยะของเสีย การท้ิงขยะของเสีย การนําขยะของ
เสียกลับมาใชใหม หรือทําใหกลับคืนดี การปกปองผิวดินและการทําใหพื้นท่ีท่ีไดรับมลพิษคืนดี 
การอนุรักษพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน การดําเนินการเพื่อลดมลพิษทางเสียงและการ
พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด รวมท้ังรวมมือกับองคการตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับน้ํา (Water Agencies) 
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับปญหาทางน้ํา 
  ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดวา สาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนประเทศที่จัดใหมีองคการที่ทําหนาท่ี
ดูแลปญหาสิ่งแวดลอมเฉพาะดานคือ กรณีปญหาเกี่ยวกับน้ํา องคการหลัก ๆ ท่ีทําหนาท่ีดูและ
ปญหาน้ํา คือ องคการน้ําแหงชาติ (The National Water Agency) ตามมาตรา L213-1 ซ่ึงมีหนาท่ี
เพียงใหคําแนะนําตอโครงการหรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับน้ําและองคการลุมน้ํา (The Water 
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Basin Agencies) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพ้ืนท่ีลุมน้ําหรือพื้นท่ีกลุมลุมน้ําตามมาตรา L213-2 ประกอบดวย
ผูแทนจากภาคและทองถ่ินซ่ึงลุมน้ํานั้นต้ังอยูไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ผูแทนจากผูใชหรือบุคคลผู
ท่ีเกี่ยวของ ผูแทนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐ โดยเฉพาะผูแทนจากกลุมผูเช่ียวชาญดานสังคมโดยทํา
หนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือการพัฒนาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางเจาพนักงานรัฐและผูท่ีเกี่ยวของ ในปจจุบันองคการลุมน้ําของ
ฝร่ังเศสมีท้ังหมด 6 องคการ 
  ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการแบงการปกครองออกเปน 2 ระดับใหญ ๆ คือ ระดับชาติ
และระดับภาค ดังนั้นการศึกษาองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมจึงตองแบงศึกษาออกเปน 2 
ระดับ 
  ระดับชาติ 
  ในระดับชาตินั้นจะมีกระทรวงนิเวศวิทยาและการพัฒนาท่ียั่งยืน (Ministry of Ecology 
and sustainable Development) ทําหนาท่ีหลักดานการปกปองการบอนทําลาย และพัฒนาอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีหนาท่ีลดมลพิษและความเดือดรอนรําคาญในทุกลักษณะ นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมเชน กระทรวงเกษตร หลายหนวยงานใน
กระทรวงน้ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับปญหาส่ิงแวดลอม เชน กรมการจัดการและการวงแผนสวนภูมิภาค 
และการดําเนินการดานปาไม (Department of rural management and structure and the forest 
service) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) กระทรวงศึกษาและกระทรวงมหาวิทยาลัย 
(Ministry of Education and the Ministry of the Universities) 
  ระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 
  สําหรับระดับภูมิภาคและทองถ่ินนั้น องคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Regions) แมสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีแนวโนมท่ีจะถายโอนอํานาจ
หนาท่ีในการปกครองของสวนภูมิภาคใหเจาพนักงานทองถ่ินก็ตาม แตในปจจุบันอํานาจและหนาท่ี
ยังคงอยูกับสวนกลางเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม สวนกลางก็ไดมอบหมายใหเจาพนักงานระดับ
ภาคมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาค และมีหนาท่ีในการสงเสริมใหมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองปญหา
มลพิษทางนํ้า อากาศ เสียงรบกวน การทิ้งขยะของเสีย นอกจากนี้ยังใหเจาพนักงานระดับภาคมี
หนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาพนักงานทอถ่ินในเร่ืองการปกปองส่ิงแวดลอม การปกปองมลพิษ 
และขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญ ในระดับ Departments มีหนาท่ีควบคุมการติดต้ังอุปกรณและ
เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีกฎหมายไดแบงประเภทไวเปนประเภทตองแจงใหทราบ และประเภทตองไดรับ
อนุญาตกอนดําเนินการติดต้ัง และรับคํารองเรียนจากประชาชน นอกจากนี้ เจาพนักงานระดับ
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อําเภอจะตองรวมมือกับเจาพนักงานระดับตําบลในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของตําบล และมีสิทธิ
ท่ีจะใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการแทนเจาพนักงานระดับตําบลหากเจาพนักงานนั้นไมปฏิบัติ
ตามหนาท่ี ระดับสุดทาย คือระดับ Communes นายกเทศมนตรีในฐานะหัวหนาฝายตําบลมีอํานาจ
ดําเนินการรักษาความสะอาดและขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญและมลพิษในระดับทองถ่ินได 
(McLoughlin, Bellinger, 1993, pp. 205-210) 
  ตัวอยางขององคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมในเรื่องการจัดการส่ิงสกปรกบน
ท่ีดินและในน้ํานั้น องคกรระดับชาติท่ีทําหนาท่ีดูแล คือ กองปกปองความเส่ียงจากมลพิษ 
(Direction de la Prevention des Pollutions et des Risques-DPPR) ในกระทรวงส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและสํานักส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม (Service de I’Environnement-SEI) มีหนาท่ีใน
การดูแลและจัดการส่ิงสกปรกโสโครกบนท่ีดินและในน้ํา โดยการดําเนินการใดเพื่อลดมลพิษ ความ
เดือดรอนรําคาญและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดแบง
ประเภทไว สวนในระดับทองถ่ินนั้น เจาพนักงานระดับทองถ่ินจะมีอํานาจในการวางผังเมืองและ
กําหนดการใชประโยชนในท่ีดิน รวมท้ังมีอํานาจบังคับใชกรณีดังกลาว (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, 
หนา 144 อางอิงจาก Management and Administration of France, ออนไลน, 2007) 
  3.2 มาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานการปองกันและแกไขปญหา 
   1. อํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย  เจ าพนักงานของรัฐ  (Le 
Prefet) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 145 อางอิงจาก Embassy of France, ออนไลน, 2007) มี
อํานาจตามกฎหมายท่ีจะส่ังใหผูฝาฝนกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีจะแกไขปรับปรุงใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรือส่ังใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
   กรณีมาตรการทางปกครองกับกฎหมายเกี่ยวกับน้ําในมาตรา L216-1 กําหนดให
เจาพนักงานรัฐสามารถส่ังใหผูกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอมปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได และหากผูกระทําผิดยังละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังทาง
ปกครองของเจาพนักงานแลว เจาพนักงานฝายปกครองมีสิทธิดําเนินการตามมาตรการทางปกครอง
อ่ืน ๆ ตอไปท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา L216-1  
   สําหรับกรณีกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มาตรา L226-8 กําหนดใหเจา
พนักงานรัฐมีสิทธิส่ังใหผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายกระทําการใหเปนไปตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
   2. อํานาจส่ังปรับ ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส กฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐ
ในการส่ังปรับไดโดยตรงโดยไมตองพึ่งอํานาจผูพิพากษาหรือศาลอาญา (Faure, Heine, 2005, p. 
21) 
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   มาตรา L226-6 ของกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศกําหนดใหเจาพนักงานรัฐมี
สิทธิส่ังปรับแกบุคคลท่ีผาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได โดยอัตราคาปรับ
แตละกรณีกําหนดไวในกฎหมาย เชน มาตรา L226-9 กําหนดคาปรับสําหรับกรณีผูใดขัดขวางการ
ปฏิบัติหนาท่ีขององคการท่ีมีอํานาจตามมาตรา L226-2 ในการตรวจสอบการดําเนินการตาม
กฎหมาย มีโทษปรับ 7,500 ยูโร นอกจากคาปรับทางปกครองดังกลาวแลว มาตราน้ียังกําหนดให
ผูดําเนินการท่ีฝาฝนกฎหมายตามท่ีกลาวขางตนจะตองโทษคาปรับทางอาญารวมถึงโทษจําคุกดวย 
   มาตรา L521-18 ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันมลพิษความเส่ียง และ
ความเดือดรอนรําคาญกําหนดใหสิทธิแกเจาพนักงานฝายปกครองส่ังปรับแกผูท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ัง
ของเจาพนักงานท่ีใหไวตามมาตรา L512-17 ในอัตราสูงสุดเทากับ 1,500 ยูโร 
   ในกฎหมายเกี่ยวกับการอยูรวมกัน มาตรา L581-26 กําหนดคาปรับสําหรับกรณีท่ี
ผูใดติดต้ังหรือแกไขเพ่ิมเติมปายโฆษณาหรือสัญลักษณใดท่ีมีลักษณะออกสูสาธารณะ โดยไดแจง
ใหนายกเทศมนตรี (Mayor) หรือ Prefet ทราบลวงหนา หรือกรณีท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดแจง
ไว จะตองโทษปรับจํานวน 750 ยูโร 
   3. อํานาจใหเปดเผยหรือแจงใหทราบ อํานาจนี้ปรากฏอยูในกฎหมายส่ิงแวดลอม
แขนงตาง ๆ ของประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม ถือไดวาเปนมาตรการทางปกครองมาตรการหนึ่งท่ี
ชวยควบคุมการติดต้ังส่ิงใดซ่ึงอาจเปนอันตราย ไมถูกหลักอนามัย เปนพิษ หรือเสียงดังรบกวน โดย
การแบงแยกประเภทของการติดต้ังเปน 2 จําพวก คือจําพวกท่ีตองเปดเผยหรือแจงใหทราบและ
ประเภทท่ีตองขออนุญาต ซ่ึงประเภทหลังนี้เปนมาตรการทางปกครองที่ใชอยางแพรหลายท่ีจะได
กลาวตอไป ในการส่ังใหแจงหรือเปดเผยขอมูลนั้นก็เพื่อผลประโยชนตอผูอยูอาศัยใกลเคียงบริเวณ
ท่ีติดต้ัง และเพื่อปกปองสุขภาพของประชาชน การแจงไมจําเปนตองไดรับอนุญาต ผูยื่นคําขอแจง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพียงแตยื่นขอมูลและรายละเอียดท่ีจะตองแจงหรือเปดเผยใหเจาพนักงานรัฐ
เม่ือเจาพนักงานฝายปกครองเช่ือวาการติดต้ังนั้นจะเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด
เจาพนักงานก็จะสงหนังสือใหแกผูยืนคําขอเพื่อท่ีจะดําเนินการใด ๆ ตอไป (McLoughlin, 
Bellinger, 1993, p. 209) 
   ตัวอยางกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการแจงหรือเปดเผย คือ มาตรา L512-8 เกี่ยวกับ
ปกปองมลพิษและความเดือดรอนรําคาญ กําหนดวาโครงการใดท่ีไมกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ ซ่ึงจะตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึนโดยเจาพนักงาน
ฝายปกครอง จะตองมีการเปดเผยหรือแจงใหทราบ หรือในกรณีกฎหมายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ กอนท่ี
จะมีการวางจําหนายเคมีภัณฑใดท่ีไมอยูในบัญชีรายช่ือของ European inventory (EINECS) ผูผลิต
หรือผูนําเขาจะตองแจงใหเจาพนักงานฝายปกครองทราบตามมาตรา L521-3 หรือมาตรา L126-1 
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กําหนดใหโครงการสาธารณะจะตองมีการเปดเผยหรือแจงใหทราบ เพื่อใหประชาชนไดทราบ
ขอเท็จจริงการทําโครงการและผลประโยชนจากการทําโครงการหากไมมีการเปดเผยขอมูลของ
โครงการ โครงการนั้นก็จะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการตอไป อีกท้ังเม่ือไดมีการเปดเผยขอมูล
แลวไมมีการดําเนินการตามโครงการภายในระยะเวลา 5 ป การเปดเผยนั้นจะถือวาใชไมไดเปน
โมฆะแตระยะเวลาดังกลาวอาจขยายไดหากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
   4. อํานาจในการอนุญาต อํานาจในการอนุญาตตอโครงการหรือการกระทําใดท่ีสง
ผลกระทบตอคนจํานวนมากถือเปนมาตรการทางปกครองมาตรการหน่ึงท่ีไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสตัวอยางเชน มาตรา L214-3(I) กําหนดใหการ
ดําเนินการดังตอไปนี้จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทางปกครองที่มีอํานาจ การติดต้ัง การ
กอสราง การทํางาน หรือกิจกรรมใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตออนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชน กอใหเกิดผลกระทบตอทางไหลของน้ํา ทําใหลดแหลงน้ําอาจกอใหเกิดภาวะน้ําทวม
หรือกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอคุณภาพของความหลากหลายของธรรมชาติของแหลงน้ํา 
   นอกจากนี้ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันมลพิษ ความเส่ียง ความ
เดือดรอนรําคาญ (Prevention of pollution, Risks and Nuisances) ซ่ึงกําหนดอยูในสวน 4 (Book V) 
ของประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสก็กําหนดเร่ืองอํานาจในการอนุญาตไวใน
มาตรา L512-1 วาโรงงานพื้นท่ีทํางาน หรือ โครงการใดไมวาจะดําเนินการโดยหรือเปนของรัฐหรือ
เอกชนก็ตาม ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบตอความสะดวกของผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง หรือ
สงผลตออนามัยและความปลอดภัยของสาธารณะ หรือสงผลตอเกษตรกรรม จะตองขออนุญาตตอ
เจาพนักงานของรัฐ 
   5. อํานาจในการส่ังใหชําระเงินชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
ตอเนื่องจากอํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา L216-1 ยังใหสิทธิแกเจา
พนักงานปกครองในการส่ังใหผูดําเนินการ หรือส่ังใหเจาของงานติดต้ังในกรณีไมมีผูดําเนินการ
ชําระเงินเทากับเงินท่ีจะตองใชเพื่อใหงานท่ีทํานั้นสําเร็จลุลวงแกรัฐ เพื่อนํามาใชคืนแกรัฐเม่ือรัฐ
ตองนําเงินมาชดใชเยียวยาความเสียหายในอนาคตจากการที่ผูดําเนินการหรือเจาของไมปฏิบัติตามท่ี
เจาพนักงานส่ังการ 
   6. อํานาจในการส่ังการพิเศษ เปนการใชอํานาของเจาพนักงานรัฐในการส่ังการ
พิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อบรรเทาความเสียหายในกรณีฉุกเฉิน ดังตัวอยางตามมาตรา L223-1 
กรณีมลพิษทางอากาศ กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐใชมาตรการใดเพื่อยับยั้งปริมาณและ
ผลของความเสยหายที่จะเกิดตอประชาชน โดยมาตรการนั้นรวมถึงการหามหรือการใหระงับ
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ช่ัวคราวมิใหกระทํากิจกรรมใดซ่ึงจะมีผลใหเกิดวิกฤตตออากาศ ข้ันรายแรงท้ังนี้ การกําหนด
มาตรการใดข้ึนอยูกับความเหมาะสมและเพื่อลดการปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเคล่ือนท่ี
ไดและไมเคล่ือนท่ี เชน การหามใชยานพาหนะ และเม่ือมีการส่ังหามใชยานพาหนะเพื่อระงับเหตุ
ภัยพิบัติทางอากาศแลว มาตรา L223-2 ก็กําหนดใหสิทธิแกประชาชนในการใชยานพาหนะ
สาธารณะของรัฐไดโดยไมมีคาใชจาย 
  3.3 องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงาน  
  การใชอํานาจทางปกครองโดยเจาพนักงานของรัฐเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมนั้นตองอยูภายใตกรอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะถือวาเปนการใชอํานาจ
โดยชอบ หากเจาพนักงานฝายปกครองใชอํานาจโดยมิชอบหรือเปนท่ีสงสัยแลวกฎหมาย
สาธารณรัฐฝร่ังเศสเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําทางปกครอง โดยการใชอํานาจ
หรือการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาพนักงานรัฐโดยไมชอบสามารถตรวจสอบการใชอํานาจนั้นได 
โดยการอุทธรณ โตแยง หรือคัดคานคําส่ังทางปกครองได ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1. สมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติ (Approved Environmental Protection 
Associations)  
   สมาคมท่ีสามารถจัดต้ังข้ึนไดตามมาตรา L141-1 โดยตองมีวัตถุประสงคตาง ๆ 
ตามท่ีระบุไวในมาตราดังกลาว เชน ปกปองและอนุรักษธรรมชาติ น้ํา อากาศ ดิน พื้นท่ี หรือ
ทัศนียภาพ และตองดําเนินกิจการดานส่ิงแวดลอมอยางนอย 3 ปท้ังนี้ มาตรา L141-2 ยังใหสิทธิแก
สมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะเขารวมกระทําการดานส่ิงแวดลอมกับองคกรของรัฐ 
   ในสวนของการตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองหรือการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดของเจาพนักงานของรัฐนั้น มาตรา L142-1 ถึง L142-3 ใหสิทธิ
แกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะนําเร่ืองราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมยื่น
ตอศาลปกครองในฐานะพลเมืองได ไมวาจะเปนกรณีการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือ
การกอใหเกิดความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออมตอประโยชนสาธารณะ นอกจากนี้ประมวล
กฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสยังใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติ
ท่ีจะดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อปลดเปล้ืองหรือบรรเทาทุกขจากคดีส่ิงแวดลอมแทนกลุมบุคคล
ท่ีไดรับความเสียหายอยางนอย 2 คน (มาตรา L142-3) 
   2. ประชาชน (Citizen)  
   นอกจากมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะตอ
โครงการท่ีกระทบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามท่ีกลาวไวขางตนแลวประชาชนผูท่ีรับความ
เสียหายและผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําใดท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสามารถตรวจสอบการ
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ใชอํานาจของเจาพนักงานปกครองในการออกคําส่ังทางปกครองไดโดยยื่นคําฟองตอศาลปกครอง 
ตัวอยางเชน ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับน้ํา มาตรา L216-2 และมาตรา L514-6 กําหนดใหคําส่ังใด
ท่ีใชมาตรการบังคับทางปกครองถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได ตัวอยางเชน กรณีคําส่ังของเจา
พนักงานปกครองเกี่ยวกับการอนุญาตใหดําเนินการตามโครงการกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงหรือกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวมตามมาตรา L512-1 
อาจอุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลปกครองไดโดยผูมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลปกครองคือ ผูท่ีไดรับคําส่ังนั้น
โดยตองอุทธรณตอศาลปกครองภายใน 2 เดือนนับแตท่ีไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานปกครอง 
บุคคลภายนอกท่ีเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมาย ประชาคม หรือกลุมของประชาชนท่ี
ไดรับ ผลกระทบจากการกอสรางโครงการดังกลาวก็สามารถยื่นเร่ืองราวรองทุกตอศาลปกครองได 
   3. ศาลปกครอง (Administrative Court) 
   ศาลปกครองเปนองคกรหน่ึงท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาพนักงานปกครองในการออกคําส่ังทางปกครองใดแลวกระทบตอสิทธิหรือหนาท่ีของประชาชน 
ศาลปกครองมีอํานาจอยางกวางขวางในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนอํานาจในการ
ยกเลิกหรือแกไขเปล่ียนแปลงคําตัดสินของเจาพนักงานฝายปกครองที่มีอํานาจก็ตาม เชน อํานาจใน
การเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือไมอนุญาตซ่ึงตัดสินโดยเจาพนักงานของรัฐ โดยปกติแลว ศาล
ปกครองของฝร่ังเศสจะใหน้ําหนักในเร่ืองระเบียบแบบแผนมากกวาเนื้อหาของขอพิพาทตาม
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาลปกครองใหความสําคัญตอปญหาเทคนิคนอยกวาปญหาภาคปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย และการพิจารณาก็ใชระยะเวลา 3 ปโดยประมาณ ท้ังนี้ผูท่ีสามารถ
พิสูจนไดวามีสวนไดเสียกับปญหาดานส่ิงแวดลอม ก็มีสิทธิท่ีจะยื่นคําฟององคการสาธารณะตอ
ศาลปกครองไดนั่นหมายถึง NGO ก็มีสิทธิท่ีจะยื่นคําฟองตอศาลปกครองได ดังเชน มาตรา L142-1 
กําหนดให NGO ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองส่ิงแวดลอมมีสิทธิยื่นคําฟองตอศาลปกครองได 
ในทางปฏิบัตินั้น NGO มีบทบาทสําคัญในการนําขอพิพาทข้ึนสูศาล (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, 
หนา 147-152 อางอิงจาก Bohne, 2005, pp. 160-186) นอกจากนี้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินศาลปกครอง
ก็มีอํานาจอยางชัดเจนในการระงับคําตัดสินของเจาพนักงานหรือใชมาตรการใดท่ีจําเปนปกปอง
สิทธิพื้นฐานของผูฟองและส่ังการใด ๆ ท่ีเหมาะสมและในกรณีเพื่อความยุติธรรม ศาลปกครองก็มี
อํานาจส่ังยกเลิกคําส่ังของเจาพนักงานและส่ังใหเจาพนักงานจายคาชดเชยความเสียหายแกผูท่ีไดรับ
ความเสียหายได ในกรณีพิเศษศาลปกครองสามารถออกคําส่ังเพื่อใหมีผลทดแทนคําส่ังของเจา
พนักงานฝายปกครองรวมทั้งมีอํานาจกําหนดคาปรับและคาเสียหายได (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, 
หนา 152 อางอิงจาก Lavrysen, ออนไลน, 2007)  
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

 ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอประชาชนมากที่สุดประการหนึ่ง และสงผลรายตอ
สุขภาพอนามัยและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ก็คือ ปญหาส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซ่ึงในสวนของกฎหมายนั้นไดมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เปนกฎหมายท่ีคุมครองปองกันภยันตรายและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย
มีเจตนารมณเพื่อตองการคุมครองใหประชาชน ชุมชน (Public) ไดอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงก็คือสภาวะท่ีสมดุลขององคประกอบ 3 ประการ คือ ส่ิงแวดลอม (Environment) 
พฤติกรรม (Behavior) และส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค (Agent) ไมวาจะเปนเช้ือจุลินทรียหรือสารเคมีท่ีเปน
พิษ ซ่ึงดุลยภาพท่ีเหมาะสมขององคประกอบท้ัง 3 ประการน้ี จะสงผลในทางท่ีเปนคุณตอชีวิต
มนุษย กลาวคือ สงเสริมและทําใหมนุษยมีสุขภาพ (Health) ท่ีดี ซ่ึงหมายถึงคุณภาพที่ดีท้ังทาง
รางกาย (Physical) ในลักษณะของการมีรางกายแข็งแรงไมเปนโรค มีความปลอดภัย ในการดําเนิน
ชีวิต เปนตน สวนทางดานจิตใจ (Mental) จะเปนในลักษณะของความม่ันใจความพึงพอใจและ
สบายใจ ไมตองหวาดระแวงตออันตรายจากส่ิงแวดลอมหรือการใชบริการจากกิจการตางๆ และ
ทางดานสังคม (Social) ก็จะเปนไปในลักษณะของการอยูรวมกันอยางเปนสุขไมรุกลํ้าหรือละเมิด
สิทธิซ่ึงกันและกัน และอยูในขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
 องคประกอบท้ังสามประการดังกลาวนี้ ไดดํารงอยูควบคูกับการดําเนินกิจการตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยเรา ในทุกกิจกรรมท่ีดําเนินไปลวนแตเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท่ีตองใช
ส้ินเปลืองไป ไมวาจะเปนดิน น้ํา ลม ไฟ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ แลวกิจกรรมนั้นก็กอใหเกิดผลผลิต
ท้ังท่ีเปนของดีและท่ีเปนของเสียหรือมลพิษออกมา ไมวาจะเปนของเสีย ขยะมูลฝอย น้ําเสีย น้ําท้ิง 
ฝุน  เขมา เถา ควัน กล่ินเหม็น เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดก็ ข้ึนอยูกับ
องคประกอบดานพฤติกรรมของมนุษยเปนสําคัญ 
 จึงกลาวไดวาดุลยภาพท่ีเหมาะสมขององคประกอบท้ัง 3 ประการ ก็คือการรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมไมทําลายส่ิงแวดลอม และใชวิธีการหรือเทคโนโลยีในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือดําเนินการผลิตท่ีสามารถใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุม
มลพิษหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนใหอยูในสภาวะท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ จะโดยวิธีการบําบัด กําจัด 
หรือทําลาย เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของในทุกๆข้ันตอนตองเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวดวย จึงจําเปนตองใชองคความรูทางดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีในทางกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการควบคุมของเสียหรือมลพิษ ซ่ึงตอง
สามารถสรุปเปนมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อใหเปนเกณฑในการควบคุมและตรวจสอบวา
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การประกอบกิจการหรือกิจกรรมนั้น ๆ จะไมกอใหเกิดสภาวะท่ีเปนอันตรายหรือพิษ หรือมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงกรณีนี้เปนการพิจารณาในแงมุมเชิงวิทยาศาสตร 
 แตเม่ือกลาวในแงมุมทางสังคมวิทยา โดยท่ีมนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคมจึงจําเปนตอง
มีกฎ กติกา เพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีพัฒนาจากชุมชนชนบทมาเปน
สังคมเมืองท่ีอยูรวมกันอยางหนาแนน ซ่ึงจะมีความหลายหลายในการดําเนินชีวิตการดําเนิน
กิจกรรมหรือการประกอบกิจการตาง ๆ มากมาย โอกาสที่จะกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข
ส่ิงแวดลอมตอชุมชนหรือประชาชนทั่วไป จึงเปนเร่ืองท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได สังคมจึง
จําเปนตองกําหนดกติกาทางสังคมข้ึนซ่ึงเรียกวา “กฎหมาย” เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมให
สังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข ดังนั้นมาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาการที่กลาวขางตน จึงตองปรับให
เปนกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ (Provision/Regulation) หรือขอกําหนดทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการบังคับ
ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดนั้น ๆ ซ่ึงจะสงผลใหสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสังคมเปนจริงข้ึนไดในท่ีสุด จึงอาจกลาวไดวาวัตถุประสงคและ
เปาหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็คือเพื่อใหเกิดสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนและเพ่ือคุมครองประชาชนดานสาธารณสุขส่ิงแวดลอม 
(เฉลิมชาติ แจมจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา และสมชาย ตูแกว, 2540, หนา 29-31) 
 จากการที่รัฐไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขข้ึนใช ในปจจุบันรัฐไดดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข ปราศจากมลพิษทางดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามหลักสากล
เชนเดียวกันกับนานาประเทศ โดยถือวาเปนงานท่ีตองใชศาสตรและศิลปะในการปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ การทาํใหมีชีวิตท่ียืนยาวและใหเกิดประสิทธิภาพ การใหบริการตางๆ ถึงประชาชน
ในชุมชน รวมถึงการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวมเรียกวา การสาธารณสุข (Public Health) (พัฒนา 
มูลพฤกษ, 2541, หนา 13) ซ่ึงสอดคลองกับความหมายขององคการอนามัยโลก (WHO) ท่ีวาสุขภาพ
อนามัย (Health) หมายถึง การมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจปราศจากโรค หรือ
ความพิการตาง ๆ และความสามารถดํารงอยูในสังคมไดดวยดี 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข มีหลักการหรือจุดประสงคท่ีตองการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนพลเมือง ใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณท้ังดานรางกายและจิตใจ โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมไปถึงเร่ือง เหตุรําคาญ การรักษาความสะอาด การรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอย และการท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามยอมมีความผิดและไดรับโทษ จึงอาจกลาวไดวากฎหมายสาธารณสุข คือ บรรดากฎหมายตางๆ 
ท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลเกี่ยวกับการปองกันและรักษาไวซ่ึงชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 



77 

ตลอดจนเกียรติยศช่ือเสียงของบุคคล เพื่อใหปลอดภัยจากความเจ็บปวยและการเสียสุขภาพอนามัย
ตางๆ หรือเพื่อควบคุมและปองกันไมใหบุคคลใชสิทธิของตนเกินขอบเขตไปกระทบกระเทือนตอ
สุขภาพอนามัยของผูอ่ืน (สุวงศ ศาสตรวาหา และณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา, 2540, หนา 135-137) 
 ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษตางๆ ท่ัวท้ังประเทศ โดยเฉพาะ
ตามเมืองใหญ ๆ นับวันแตจะมีปญหาความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ปญหาและเหตุเดือดรอนรําคาญ
ดังกลาว เปนผลมาจากความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังกิจกรรมของประชาชน
โดยท่ัวไปในชุมชนท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ลวนเปนสาเหตุหรือเปนแหลงท่ีกอใหเกิดปญหา
เหตุรําคาญจากมลพิษ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงปญหาเหตุรําคาญตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว สามารถแยกตาม
ประเภทของปญหาไดดังนี้ 
 1. ปญหารําคาญท่ีปรากฏในลักษณะของอากาศเสีย เปนภาวะท่ีเกิดจาก 
  1.1 กล่ินเหม็น 
  1.2 ฝุนละออง เขมา ควัน 
  1.3 กาซ และไอระเหย 
 2. ปญหาท่ีปรากฏในลักษณะของเสียงดังและความส่ันสะเทือน 
 3. ปญหาท่ีปรากฏในลักษณะของเหลว เชน น้ําเสีย 
 4. ปญหาขยะมูลฝอย 
 5. สารพิษ 
 6. ปญหาแสง ความรอน 
 แตเดิมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2484 ไดกําหนดลักษณะตาง ๆ ท่ีถือวาเปน
เหตุรําคาญไว โดยมีเง่ือนไขวาจะตองมีผูรองเรียนกอนจึงจะดําเนินการตามกฎหมายได ตอมา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุรําคาญ
ดังกลาวไวใน มาตรา 25 ใหมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงเหตุตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย แม
จะเปนเหตุท่ียังไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ เพียงแตอาจกอใหเกิดและยังไมมีการรองเรียน
ของผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงก็ตาม เม่ือเจาหนาท่ีไปประสบเหตุรําคาญดังกลาวท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 25 ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได โดยบทบัญญัติของมาตรานี้ไดกําหนดลักษณะของ
เหตุรําคาญไว 5 ประการ ไดแก 
  (1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือท่ีใสมูลหรือเถา หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึง
อยูในทําเรไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักโหมมส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใดเปนเหตุใหมี
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิด
ความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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  (2) การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงหมายถึงการเล้ียงสัตวท่ีถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ ตองขอ
อนุญาตตามหมวด 7 เร่ืองกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และเปนการเล้ียงสัตวท่ีไมฝาฝน
ขอกําหนดทองถ่ินท่ีออกตามหมวด 6 หรือ หมวด 7 ไดแลวแตกรณี โดยไมตองรอใหเปนเหตุ
รําคาญ 
  โดยท่ีการเล้ียงสัตวนี้ เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แตกิจการดังกลาวยังไมมีผลบังคับในทองถ่ินตาง ๆ ท้ังนี้
เพราะมาตรา 32 ไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดทองถ่ินกําหนดประเภท
ของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ิน
นั้น ซ่ึงหมายความวา กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีรัฐมนตรีประกาศนั้นจะมีผลบังคับใชใน
ทองถ่ินใด ราชการสวนทองถ่ินนั้นจะตองออกขอกําหนดของทองถ่ินนั้นเสียกอน และไม
จําเปนตองประกาศทุกกิจการก็ได แตเนนกิจการท่ีเปนปญหาสําหรับทองถ่ินตนเองเทานั้น 
  (3) อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงครอบคลุมอาคารท่ีพักอาศัย โรงงานและสถานประกอบการทุกประเภท
ท้ังท่ีเปนและไมเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จะตองไมกอใหเกิดภาวะดังกลาว 
  (4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีเกิดจากกิจกรรมทุกชนิด ไมวาจะเปนการกระทําของบุคคลหรือกลุม
บุคคลหรือหนวยงาน หรือสถานประกอบการก็ตาม 
  (5) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเปนการเปดชอง
ไวของกฎหมาย ในกรณีท่ีลักษณะของเหตุรําคาญ 4 ประการดังกลาวขางตน ยังไมสามารถ
ครอบคลุมปญหาทั้งหมดได กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมได (สิทธิภาพ ใบ
ประเสริฐ, 2541, หนา 15-20) 
  ในตางประเทศ ไดมีการกระทําในลักษณะท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
(Nuisance) ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมหรือการกระทําหรือการใชสิทธิของตนเองเกินขอบเขต เขาไป
รบกวนตอการใชสิทธิของผูอ่ืน โดยเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาวามีการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญจริงเชนเดียวกับประเทศไทย ตามแนวความคิดของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาการ
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กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญนั้นเปนมลภาวะที่เกิดทางอากาศ ดิน น้ํา เกิดจากเสียง ฝุน ละออง 
กล่ิน ส่ิงท่ีมากับอากาศหรือน้ํา เชน เช้ือโรคหรือส่ิงเนาเสียหรือส่ิงโสโครก หรือสัตวทําลายพืช เชน 
หนู หมัด หรือแมลงตาง ๆ ซ่ึงเปนการกระทําของผูท่ีกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นจะมีเหตุผล
ตาม Nuisance Law หรือไม ข้ึนอยูกับวาการกระทํานั้นเปนวิธีปฏิบัติตามปกติของแถบนั้นหรือไม 
หรือการกระทํานั้นกอใหเกิดผลอันไมนาพึงพอใจหรือมีวิธีท่ีดีกวาในการปฏิบัติ หรือมีประโยชน
หรือมีคาอันใดตอผูท่ีกอเหตุรําคาญหรือสังคม หรือการกระทําของผูท่ีกอเหตุรําคาญนั้นไดเร่ิมข้ึนมา
กอนท่ีผูเสียหายจะมาครอบครองหรืออยูอาศัยในบริเวณน้ัน ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน 
เชน มีการสูญเสียประโยชนหรือมีความเสียหายเกิดข้ึนกับทรัพยสินของผูเสียหายหรือการท่ีมีความ
เสียหาย เกิด ๆ หยุด ๆ หรือมีตลอดไปไมวางเวน ซ่ึงศาลตองใชดุลพินิจในการหาทางชวยผอนคลาย
ความเดือดรอนของโจทกหากคําตัดสินนั้นไมสรางความเดือดรอนใหกับจําเลย ซ่ึงกอนท่ีศาลจะได
มีคําตัดสินนั้น โจทกตองการใหศาลบรรเทาหรือระงับความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนกอน และกรณีนี้เปน
การสมควรท่ีทําใหประชาชนท่ัวไปไดรับรูดวย ไมใชรูเร่ืองกันเพียงแตคูกรณีเทานั้น แมวาความ
ขัดแยงนั้นจะเปนเร่ืองของคูกรณีโดยเฉพาะ แตก็นาท่ีจะตองใหสาธารณชนไดรับรูดวย เนื่องจาก
เหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเปนเร่ืองอันเกี่ยวของกับสิทธิของคนท่ัวไปและควรจะไดมีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน  
  การกอใหความเดือดรอนรําคาญนั้น ในบางกรณีเม่ือเทียบคาใชจายในการดําเนินการ
เพื่อลดขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นพบวานอยมาก ดังนั้นในบางกรณีอาจมีคําส่ังของศาลอนญุาตให
มีการจายคาเสียหายกันระหวางคูกรณี ซ่ึงก็เทากับวาเปนการอนุญาตใหมีการกระทําผิดตอไปได
ตราบเทาท่ีมีเงินจายเพ่ือชดใชในส่ิงท่ีกระทําลงไป และอาจเปนเหตุใหผูท่ีกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญเลิกลมความคิดในอันท่ีจะกระทําผิดใหนอยลง การกระทําอันกอใหความเดือดรอนรําคาญ
แกเอกชนก็เปนการกระทําเดียวกันกับท่ีทําใหสาธารณชนเดือดรอนดวยเชนกัน เพียงแตการ
กอใหเกิดความเดือดรอนตอสาธารณชนน้ัน กอใหเกิดความเสียหายท่ีกวางกวาเอกชนหรือตอปจเจก
ชน ยังมีประชาชนอีกเปนจํานวนมากท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว และรอคําตัดสินท่ี
เปนบรรทัดฐานอยูวาจะมีกฎหมายใดเขามาดําเนินการในเร่ืองนี้อยางไร ซ่ึงในกรณีท่ีศาลไดเลือกท่ี
จะตัดสินใหจําเลยจายเงินชดใชใหกับโจทก ก็เปนเพียงขอตกลงในเร่ืองสวนตัวระหวางโจทกกับ
จําเลยเทานั้น หามีผลกับสาธารณชนสวนรวมโดยท่ัวไปไม และเทากับวาเปนการอนุญาตใหมีการ
กระทําผิดตอไปตราบใดที่มีเงินจาย และหากมีการตัดสินดังกลาวจริงแลวก็จะไมมีกฎหมายใดท่ีจะ
นํามาใชเปนมาตรฐาน ในการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุดังกลาวไดซ่ึงจะทําใหเหตุการณดังกลาวนั้น
เกิดข้ึนตอไป โดยไมมีส่ิงใดเปนหลักประกันในดานสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงจะเปนอันตรายอยางยิ่ง ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายท่ีเปน
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รากฐานอันยาวนานท่ีจะออกมาใชบังคับกับการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญซ่ึงจะเปนผลเสียหายอยาง
ตอเนื่อง (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 24 อางอิงจาก Powell Frona, 1998, หนา 80–84) 
  มาตรการบังคับแกการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมาย 
  การดําเนินงานควบคุมแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากมลพิษส่ิงแวดลอมนั้น
เกี่ยวของกับหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็มีระดับความรับผิดชอบและบทบาทหนาท่ีใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การดําเนินงานโดยใชมาตรการทางวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนในการศึกษา 
วิจัย พัฒนารูปแบบในการควบคุมปญหาเหตุรําคาญจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ การตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอมจากแหลงกําเนิดและชุมชมท่ีไดรับผลกระทบ การศึกษาและจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม และมาตรฐานของเสียจากแหลงกําเนิด เพื่อใชออกกฎหมายหรือใชเปน
แนวทางสําหรับการปฏิบัติในการควบคุมเหตุรําคาญหรือปญหามลพิษจากแหลงกําเนิดแตละชนิด 
การเผยแพรประชาสัมพันธและการรณรงคผานส่ือตาง ๆ และท่ีสําคัญไดแก การดําเนินงานโดยใช
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมเร่ืองการออก การตอ หรือการยกเลิกใบอนุญาต การออก
กฎหมาย ขอบังคับ ขอปฏิบัติ และหลักเกณฑในการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการ
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญหรือกอใหเกิดมลพิษ ท่ีอาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม
หรือประชาชน และการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองการออกคําส่ังหาม การระงับ หรือการดําเนินคดี
ในช้ันศาล เปนตน ซ่ึงการดําเนินงานโดยใชมาตรการทางกฎหมายนั้นมาจากแนวความคิดท่ีวา
กฎหมายเปนคําส่ังของรัฐาธิปตย ท่ีกําหนดบรรทัดฐานความประพฤติใหแกสมาชิกในสังคมเปน
ประการสําคัญ (Social norms) เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุขและเปนระเบียบเรียบรอยหากผูใดฝา
ฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย ดวยวิธีการตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย โดยรัฐจะเปนองคกร
หลักท่ียื่นมือเขามาจัดการหรือตอบโตดวยการลงโทษ ตามท่ีไดกําหนดไวแกผูท่ีประพฤติฝาฝนหรือ
ขัดแยงตอบรรทัดฐานหรือกฎหมายท่ีรัฐไดตราขึ้นใชบังคับ การลงโทษหรือการบังคับการเชนวานี้
เปนกลไกที่มีสภาพบังคับในลักษณะใดหรืออยางใดก็ได ข้ึนอยูกับกฎหมายแตละประเภทท่ีมี
วัตถุประสงคในการตราข้ึนใชบังคับ ดวยเหตุนี้ประเภทของสภาพบังคับของกฎหมายจึงมีความ
หลากหลาย ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 35 อางอิงจาก โกเมท 
ทองภิญโญชัย, 2541) 

 1. มาตรการทางปกครอง 
 เปนมาตรการบังคับแกการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมาย ท่ีมีความมุงหมายเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยโดยสวนรวมในสังคมในทันทีทันใดเปนสําคัญ ท่ีรัฐไดนํามาใชในการบริหาร
ปกครองประเทศโดยตราไวในกฎหมายต้ังแตในอดีต ซ่ึงปรากฏใหเห็นท้ังในลักษณะของการบังคับ
ใชเพื่อการปองกัน (prevention) อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและเพ่ือการปราบ (Offend) และ
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ปราม (Defend) แกการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน และเพื่อไมใหความผิดหรือความเสียหายลุกลาม
ออกไปมากขึ้น ดวยเหตุนี้การใชอํานาจบังคับการดังกลาวเชนวานี้ จึงมอบใหแกเจาพนักงานฝาย
ปกครอง ซ่ึงเปนเจาพนักงานท่ีมีความรูและใกลชิดกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเร่ือง การบังคับใช
สภาพบังคับทางปกครองในบางกรณีจึงอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูกระทําผิดต้ังแตในระบบ
นอยท่ีสุด เชน การตรวจสอบการใชสิทธิบางปราการของบุคคล การเตือนใหบุคคลใดกระทําการ
อยางระมัดระวัง และการบังคับใชสภาพบังคับทางปกครองท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน เชน การส่ังหาม
ประกอบกิจการบางอยางของบุคคลเปนการช่ัวคราวหรือตลอดไป เปนตน ซ่ึงรัฐไดนํามาใชเปน
กลไกท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง ในการปราบปรามปญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมา
ต้ังแตอดีตซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 
  1.1 สภาพบังคับทางปกครองท่ีมีผลบังคับในเชิงควบคุมการประกอบกิจการ 
  เปนสภาพบังคับท่ีถูกนํามาตราไว ในกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขหลายฉบับ เชน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 เปนตน โดยบังคับใชควบคูไปกับระบบการอนุญาต (Licensing) ภายหลังจากท่ี
เจาพนักงานฝายปกครอง ไดออกคําส่ังอนุญาตใหบุคคลมีสิทธิในการประกอบกิจการอยางใด ๆ 
เชน การอนุญาตใหบุคคลท่ีไดรับอนุญาตดําเนินกิจการบางประเภทท่ีถือวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เชน กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ เปนตน การใชอํานาจของเจาพนักงานฝายปกครอง เพื่อบังคับการ
แกผูท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายเชนวานี้ กฎหมายไดระบุถึงขอบเขตและสัดสวนการใช
อํานาจไวอยางเปนข้ึนตอน ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 
   (1) การใชอํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุง เปนการใชอํานาจบังคับเพียงเล็กนอยไมมี
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูประกอบกิจการตาง ๆ เทาใดนัก เชน ในกรณีมาตร 27 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเปน
ตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้นระงับหรือปองกันเหตุรําคาญ
ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด เพื่อระงับ
หรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญข้ึนอีกในอนาคต
ใหระบุไวในคําส่ังได ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจา
พนักงานทองถ่ิน ตามท่ีกลาวแลวขางตนและเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปน เพื่อปองกันมิ
ใหเกิดเหตุรําคาญนั้นข้ึนอีกโดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุ หรือเกี่ยวของกับการกอใหเกิดเหตุรําคาญตอง
เปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น หรือในกรณีตามมาตรา 28 ท่ีกําหนดวาในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญ
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เกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานท่ีนั้น ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ังและถาเห็นวา
สมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได ในกรณีท่ีไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจา
พนักงานทองถ่ินตามท่ีกลาวขางตน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจ
จัดการตามความจําเปน เพื่อปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก และถาเหตุรําคาญนั้นเกิดข้ึนจากการ
กระทํา การละเลยหรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น เจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน อาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะ
ออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้น
ท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้น
แลวก็ได 
   (2) การใชอํานาจส่ังระงับการประกอบกิจการช่ัวคราว การใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาท่ีเชนวานี้เปนมาตรการท่ีเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน หากผูประกอบกิจการนั้น ๆ ยังฝาฝนตอ
คําส่ังทางปกครองดังกลาว โดยไมแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจส่ังระงับการประกอบกิจการเปนการช่ัวคราวได เชน กรณีท่ีผูประกอบกิจการไม
แกไขปรับปรุงใหถูกตอง ตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีไดส่ังการตามที่กลาวใน (1) หรือถา
การดําเนินการนั้นจะกอใหเกิดหรือเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกินการนั้นไวทันทีเปนการช่ัวคราว จนกวา
จะเปนท่ีพอในแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได ท้ังนี้ ตามมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
   (3) การใชอํานาจส่ังระงับการประกอบกิจการ  ตลอดไปและการเพิกถอน
ใบอนุญาต เปนการใชอํานาจบังคับการท่ีมีความรุนแรงและกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลมากท่ีสุด เนื่องจากการใชอํานาจบังคับการเชนวานี้ทําใหบุคคลส้ินสิทธิในการประกอบ
กิจการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ซ่ึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขหลายฉบับ ไดใหอํานาจเจาพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของบังคับตอ
ผูกระทําความผิดไปกอนได เพื่อความรวดเร็วและปองกันมิใหการกระทําอันเปนความผิดดําเนินไป
อยางตอเนื่องและกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม เชน ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือ
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ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกรทรวงหรือขอกําหนดของ
ทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเร่ืองท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น 
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
   (4) การใชอํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี ในบางกรณีกิจการบาง
ประเภทอาจเปนอันตรายตอประชาชน เชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 
30 กรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอกําหนดทองถ่ิน
ตามมาตรา 29 โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไดเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือขอรับสัตว
คืน ใหสัตวนั้นตกเปนของทางราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวนั้นไวอาจกอใหเกิดอันตราย
แกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาด เม่ือไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไว
แทนสัตว หรือในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในเวลาที่กําหนด เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกราชการสวน
ทองถ่ินตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย หรือในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปน
โรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการ
ตามท่ีเห็นสมควรได 
  1.2 สภาพบังคับทางปกครองท่ีมีผลบังคับในทางการเงิน 
  ในอดีตท่ีผานมานั้น การใชอํานาจของรัฐมักเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเรียกรองหรือการไล
เบ้ียเอาคาเสียหายหรือคาใชจาย จากบุคคลผูเปนตนเหตุแหงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังตอมา
เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในภาวะวิกฤต กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดย
สวนรวม การใชมาตรการทางการเงินโดยเจาพนักงานฝายปกครอง เปนผูควบคุมการปลอยท้ิงส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอยหรือของเสียหรือมลพิษออกสูระบบส่ิงแวดลอม เร่ิมปรากฏความโดดเดนและมี
ความจําเปนมากข้ึน โดยรัฐไดนํามาเปนมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับ เพื่อบังคับใหบุคคลท่ีเปน
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดแตละประเภทเกิดความเกรงกลัวตอการปลอยท้ิงของเสียออก
สูระบบส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได ดังนี้ 
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   (1) การจัดเก็บคาบริการ เปนกรณีท่ีรัฐหรือทางราชการไดจัดใหมีบริการรับทําการ
เก็บ ขน หรือกําจัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย เชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของราชการสวนทองถ่ินในการท่ีตองดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น หรืออาจใหราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลใด
ดําเนินการแทนไดภายใตการดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน
ผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และการกําจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยเพ่ือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการข้ันสูง ตามลักษณะ
การใหบริการท่ีผูรับใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บไดตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ดังความมาตรา 
18, 19 และ 20 หรือกรณีท่ีทางราชการไดจัดใหมีบริการบําบัดของเสีย เชน มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตทองท่ีใด ๆ ซ่ึงบุคคลท่ีเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษมีหนาท่ีจัดสงน้ําเสียหรือของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของตนน้ัน ไปทําการบําบัดหรือ
กําจัดของเสียรวมและมีหนาท่ีตองเสียคาบริการตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ดังความในมาตรา 71
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 แตอยางไรก็ตาม
กฎหมายไดบัญญัติยกเวนการบังคับใชมาตรการประเภทนี้ แกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษบางประเภท เชน เจาของผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษประเภทบานเรือนท่ีอยูอาศัยซ่ึงเปน
ผูใชบริการรายยอยตามมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 
   (2) การปรับ เปนการใชอํานาจของเจาพนักงานฝายปกครองเพ่ือลงโทษแกผูท่ีฝา
ฝนตอกฎหมายหรือขอกําหนดของทองถ่ิน เชน ในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีบัญญัติไว
ในมาตรา 18 และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือการถายอุจจาระ
หรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ ซ่ึงมิใชสถานท่ีท่ีทางราชการสวนทองถ่ินไดจัด
ไวเพื่อการนั้น หรือการท่ีผูใดเท หรือท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก หรือส่ิงอ่ืนใดลงบนถนนหรือ
ทางนํ้า ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535 หรือการท่ีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเล่ียงไมจัดสงน้ําเสียหรือของ
เสียไปทําการบําบัด โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบบําบัดของเสียรวมดังกลาวขางตน และ
ลักลอบปลอยท้ิงน้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูส่ิงแวดลอม ภายนอกเขตท่ีต้ังแหลงกําเนิดมลพิษท่ีตน
เปนเจาของหรือผูครอบครองจะตองเสียคาปรับส่ีเทาของอันตราคาบริการที่กําหนดโดยกฎหมาย ดัง
ความในมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
หรือหากผูเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ไดจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการ
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บําบัดหรือกําจัด โดยระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียรวมของทางราชการแลว แตไมชําระคาบริการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยไมมีสิทธิไดรับการยกเวนก็จะตองเสียคาปรับส่ีเทาเชนเดียวกัน 
   (3) การขายทอดตลาด กิจการบางประเภทเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เชน การควบคุมการเล้ียงสัตว ถามีการฝาฝนขอกําหนดทองถ่ินเกี่ยวกับเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอย
สัตว ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 29 และมาตรา 30แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจา
พนักงานทองถ่ินสามารถดําเนินการโดยการขายหรือขายทอดตลาด 

 2. มาตรการทางอาญา 
 โทษของกฎหมายสาธารณสุขมีสภาพบังคับเชนเดียวกับกฎหมายอาญา ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวากฎหมายสาธารณสุขก็คือ กฎหมายมหาชนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลท่ี
มีโทษอาญา 
 สําหรับโทษทางอาญานั้นมีวัตถุประสงคของการลงโทษ ก็เพื่อคุมครองสังคมมากกวาเหตุ
อ่ืน ซ่ึงมีทฤษฎีอยูวา 
  1) ลงโทษเพื่อเปนการทดแทน (Retribution) คือ เปนการทดแทนความเสียหายท่ีตน
ไดทําข้ึน 
  2) ลงโทษเพ่ือเปนการขมขู (Deterrence) คือ เปนตัวอยางใหคนท่ัวไปเห็นวา เม่ือ
กระทําผิดแลวจะตองไดรับโทษเชนนี้ คนท่ัวไปจะไดเกรงกลัวไมกลากระทําผิดท้ังผูกระทําผิดก็จะ
มีความเข็ดหลาบไมกลากระทําผิดข้ึนอีก 
  3) ลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไข (Reformation) คือ ปองกันไมใหบุคคลท่ีไดกระทํา
ความผิดมาแลวกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก หรือเกิดความยับยั้งช่ังใจไมกระทําความผิดซํ้าอีกคร้ัง 
  4) ลงโทษเพื่อเปนการตัดโอกาสไมใหมีการกระทําความผิดอีก (Incapacitation) 
ความผิดของกฎหมายสาธารณสุขในบางเร่ือง เชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษอาจมีโทษถึง
ประหารชีวิตหรือจําคุก (สุวงศ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย และพิพัฒน ทองผดุงโรจน, 
2536, หนา 113) 
  สําหรับโทษทางอาญาท่ีมีอยูในกฎหมายสาธารณสุขนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
ขมขูและเพื่อปรับปรุงแกไข เปนสภาพบังคับทางอาญาซ่ึงกําหนดโทษอาญาไวเพื่อเปนการตอบโต
แกผูฝาฝนขอหามตามกฎหมายโดยตรงเปนการเฉพาะตัว เพื่อใหเกิดการเข็ดหลาบและเกิดการกลัว
เกรง ดวยจุดมุงหมายใหสังคมปลอดภัยจากการถูกทํารายหรือถูกเบียดเบียนจากความประพฤติท่ี
ขัดแยงหรือฝาฝนตอกฎหมายของบุคคลนั้นโดยโทษท่ีนํามาใชในการบังคับต้ังแตในอดีตท่ีผานมา
จะปรากฏอยูในกฎหมาย ท้ังประมวลกฎหมายอาญา อันไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และ
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ริบทรัพยสิน เปนตน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดนําเอามาตรการซ่ึงเปนสภาพ
บังคับทางอาญามาบังคับใชหลายลักษณะ ไดแก 
  2.1 การลงโทษประหารชีวิต  
  เปนสภาพบังคับท่ีมีลักษณะการลงโทษเชนเดียวกับโทษตามความในมาตรา 18 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา  โดยจะมีศาลเปนองคกรหลักในการบังคับใชโทษประเภทนี้  ซ่ึง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มิไดกําหนดบทลงโทษประเภทน้ีไวแตความผิดตาม
กฎหมายสาธารณสุขในบางเร่ือง ไดมีการกําหนดโทษประหารชีวิตไว เชน พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ 
  2.2 การลงโทษจําคุกและปรับ  
  เปนสภาพบังคับท่ีมีลักษณะการลงโทษเชนเดียวกับโทษตามความในมาตรา 18 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา โดยจะมีศาลเปนองคกรหลักในการบังคับใชโทษประเภทน้ี และกฎหมาย
อาจบัญญัติใหองคกรฝายปกครองไดมีสวนรวมในการบังคับใชโทษอาญาประเภทนี้อยูบาง แตมี
ขอบเขตจํากัดเพียงการใชโทษปรับเทานั้น ดังเชนในมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไป
ดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใน
จังหวัดอ่ืนประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด โดย
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ถาเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง และกรณีสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเจา
พนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย ซ่ึงตาม
กฎหมายสาธารณสุขดังกลาวไดกําหนดใหอํานาจฝายปกครองใชดุลพินิจในการเปรียบเทียบได ถา
เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง โดยไมตองนําคดีข้ึนสูการ
พิจารณาของศาล สวนโทษในกรณีอ่ืน ๆ เชน โทษริบทรัพยสินและกักขังแทนคาปรับนั้น แมจะ
ไมไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังท่ีกลาวมาแลว ศาลก็สามารถลงโทษไดโดยอาศัยหลักเกณฑ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 17 

 3. มาตรการทางแพง  
 สภาพบังคับประเภทนี้ เปนมาตรการท่ีมุงเนนบังคับใหบุคคลที่กระทําการฝาฝนหรือ
โตแยงตอกฎหมาย และกอใหเกิดความเสียหายแก ชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน ช่ือเสียง หรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน มีภาระหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองชดใช เยียวยา เพื่อบรรเทาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน “การชดใชคาสินไหมทดแทน” จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญของกลไกประเภทน้ี โดยเฉพาะ
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มาตรการทางกฎหมายท่ีระบุถึงขอบเขตของคาสินไหมทดแทนท่ีสําคัญในปจจุบันนี้ ไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดระบุใหมีการครอบคลุมถึงการคืนทรัพย ซ่ึงเปนหลักการท่ี
กําหนดถึงความสัมพันธระหวางเอกชนตอเอกชนดวยกันท่ีจะบังคับเอาสิทธิแหงตน โดยมีศาลเปน
องคกรหลักทําหนาท่ีตัดสินและบังคับการใหตามมูลคาแหงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แตเม่ือสภาพของ
สังคมเปล่ียนไป ความเสียหายท่ีปรากฏมิไดถูกจํากัดอยูเพียงคูกรณี 2 ฝาย ดังเชนในอดีตท่ีผานมา
เทานั้น แตกลับขยายขอบเขตไปสูรัฐในฐานะเปนคูกรณีฝายท่ีสามอีกดวย ดังเชน กรณีเกิดความ
เสียหายตอระบบส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใดของประชาชน 
หรือจากการดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนสถานบริการหรือการประกอบกิจการตาง ๆ บานเรือน
ชุมชน กิจการปศุสัตว เปนตน ซ่ึงเปนพันธกรณีอีกประการหนึ่งของรัฐ ท่ีจะตองดําเนินการแกไข
และฟนฟูระบบส่ิงแวดลอมท่ีถูกปนเปอนเสียหายใหสะอาดกลับสูสภาพเดิม ซ่ึงทําใหรัฐตอง
สูญเสียงบประมาณคาใชจายเปนเงินจํานวนมหาศาลเพื่อการบําบัดแกไขและฟนฟูในแตละคราว 
ดวยเหตุนี้รัฐจึงจําตองเรียกเอาคาใชจายท่ีตองสูญเสียไปกลับคืนจากบุคคลท่ีเปนตนเหตุแหงความ
เสียหายนั้น โดยกฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ สามารถเรียกรองเอาคาเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนได 2 กรณีดังนี้ 
  3.1 การฟองรองเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเปนคดีแพง 
  เปนกรณีท่ีรัฐอาจเลือกใหบุคคลผูเปนตนเหตุแหงความเสียหายรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือคา เสียหายท่ี เกิด ข้ึน  โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  เชน  การใช อํานาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 30 กรณีเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวเล้ียง
ไวและถาเจาของมาขอรับคืนในกําหนดเวลา เจาของสัตวเล้ียงตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการ
เล้ียงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนท่ีไดจายไปจริง 
  3.2 การเรียกเอาคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดีอาญา 
  ซ่ึงเปนกรณีท่ีรัฐอาจเลือกใชวิธีการเรียกเอาคาใชจาย จากบุคคลท่ีเปนตนเหตุแหง
ความเสียหายนั้น ใหรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีรัฐตองเสียไป เพื่อขจัดหรือแกไขส่ิงแวดลอมท่ี
เสียหายใหกลับสูสภาพเดิม ในสภาวะที่เหมาะสมตอความเปนอยูหรือการดํารงชีพของประชาชน 
หรือชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดีอาญา เชน ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวา จะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนซ่ึงจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
วัตถุหรือบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทํา
หรือใหกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามท่ีเห็นสมควร และถา
บุคคลซ่ึงไดรับคําส่ังดังกลาวไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัยจะ
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ส่ังใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนั้นแทน
ก็ได ในการนี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณและบุคคลซ่ึง
ไดรับคําส่ังดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงาน ในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดโครงสรางหนาท่ีและอํานาจขององคกรสวนราชการ 
และบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ใหมีลักษณะท่ีสามารถประสาน
สอดคลองกัน และมีการกํากับดูและการปฏิบัติราชการขององคกรสวนทองถ่ินตาง ๆ โดยสวนกลาง 
(พรชัย รัศมีแพทย, 2541, หนา 26) ซ่ึงอาจเปนคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงประกอบไปดวย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง กรม หรือสวนภูมิภาคอันหมายถึงจังหวัดและอําเภอ ซ่ึงเปนสาขาของกระทรวง ทบวง กรม 
เนื่องจากใหเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดและอําเภอ เชน ผูวา
ราชการจังหวัดเปนขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอเปนขาราชการในสังกัดกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
เทศบาล ซ่ึงเปนองคกรสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ซ่ึงเจาหนาท่ีแตละหนวยงานก็จะเปนผูปฏิบัติใน
นามของหนวยงานนั้น ๆ ตามอํานาจท่ีกฎหมายบัญญัติใหไวเปนการเฉพาะในแงของความชอบดวย
กฎหมาย และผูกํากับดูแลจะใชอํานาจควบคุมเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดใหไวไมได เพราะจะ
เปนการทําลายความเปนอิสระ (Autonomy) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหลักการและ
เหตุผลของการกระจายอํานาจดังภาษิตกฎหมายท่ีวา “ไมมีการกํากับดูแลโดยไมมีกฎหมายให
อํานาจ และไมการกํากับดูแลเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว” (Pas du tutelle sans texte, pas de 
tutelle au-dela texte) (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, หนา 67) ทั้งนี้ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการกระจายอํานาจบริหารลงสูหนวยงานระดับทองถ่ินใหมี
ความเปนอิสระ (Autonomy) (พรชัย รัศมีแพทย, 2541, หนา 45) ในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ
กระทําการใด ๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีและอํานาจของทองถ่ินนั้น 
โดยสวนกลางไมอาจกาวลวงเขาไปตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการ ใหองคกรทองถ่ินกระทําการตามท่ี
ตนเห็นวาเหมาะสมได เนื่องจากหนาท่ีและอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นกฎหมายไดกําหนด
ไวชัดเจนแลว เชน ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติ



89 

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืง
พัทยา พ.ศ.2542  
 เนื่องจากความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย ท่ีใหอํานาจหนาท่ีแกทองถ่ินและ
ไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แตเพื่อมีหลักประกันใหแกประชาชน
ในทองถ่ินไดรับบริการสาธารณะจากองคกรทองถ่ิน และเพื่อไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากการกระทําขององคกรทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินจึงกําหนดใหองคกร
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคมีอํานาจกํากับดูแล เพื่อใหองคกรทองถ่ินกระทําการโดยชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงแตกตางจากอํานาจการบังคับบัญชาที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจท่ัวไป อันเกิดข้ึนจากการ
จัดระเบียบภายในหนวยงานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายบัญญัติให
อํานาจไวโดยเฉพาะแตอยางใด และผูบังคับบัญชายังมีอํานาจในการควบคุมการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชาของตนได ท้ังในแงของความชอบดวยกฎหมาย (Legalite) และในแงของความ
เหมาะสม (Opporttunite) ซ่ึงถาหากการกระทําใดของผูใตบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสม  ผู บังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะยกเลิก  เพิกถอนหรือแกไข
เปล่ียนแปลงการกระทํานั้นได รวมทั้งอาจใชอํานาจในการควบคุมการกระทําของผูใตบังคับบัญชา
โดยพลการ (d’ office) ก็ได (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, หนา 66-67) และเพื่อความเหมาะสม 
ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจในการใชอํานาจของผูใตบังคับบัญชากระทําการเองได กระทําการของ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีไดกระทําการไปภายในกรอบวัตถุประสงคของกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ี
ใหอํานาจไว ซ่ึงผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีตองกระทํา หรือกระทําการตามคําส่ังโดยชอบดวย
กฎหมายของผูบังคับบัญชาน้ัน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรับผิดชอบโดยตรงตอผลของการกระทํา
นั้น การกระทําดังกลาวหมายความรวมถึงการงดเวนกระทําหรือหามมิใหกระทําดวย มาตรการ
กํากับดูแลโดยองคกรสวนกลางหรือสวนภูมิภาคเปนวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหผูมีอํานาจกํากับ
ดูแล กระทําตอการปฏิบัติท่ีไมชอบดวยกฎหมายของผูอยูใตการกํากับดูแลหรือกรณีท่ีผูอยูใตการ
กํากับดูแล มีคุณสมบัติไมถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือมีความประพฤติตองหามตามกฎหมาย 
โดยมีมาตรการกํากับดูแลในดานการกระทํา มาตรการกํากับดูแลองคกรและบุคคล ซ่ึงเปนการกํากับ
ดูแลในดานการกระทําตามท่ีกฎหมายการปกครองทองถ่ินใหอํานาจไว เชน การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การออกขอบัญญัติหรือขอกําหนดทองถ่ิน และการ
กระทําตามขอบัญญัติหรือขอกําหนดนั้น หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการคลัง โดยมีกฎหมาย
กําหนดใหอํานาจไวอยางชัดแจงหรือการกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการของทองถ่ิน 
ไดแก การมอบใหเอกชนกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน ซ่ึงการกระทําท่ีไดกลาวมาแลว
นั้น หมายความรวมถึงโครงการหรือเร่ืองท่ีทองถ่ินตัดสินใจจะกระทําการตอไปดวย หรือการให
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ความเห็นชอบ การอนุมัติ การอนุญาต การระงับยับยั้งการกระทํา การเพิกถอนการกระทํา การส่ัง
การ การชี้แจง แนะนํา ตักเตือน การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การตรวจสอบการเงิน และ
ทรัพยสิน การยุบสภาทองถ่ิน การส่ังพักการปฏิบัติราชการ การใหออกหรือใหพนจากตําแหนง การ
ใหเจาหนาท่ีสวนกลางเขาไปปฏิบัติหนาท่ีแทน โดยการนี้กฎหมายการปกครองทองถ่ินได
กําหนดใหสวนกลางมีอํานาจส่ังสอบสวน ส่ังใหทองถ่ินช้ีแจงแสดงความเห็นหรือส่ังตรวจสอบ
กิจการ โดยเรียกรายงานเอกสารหรือสถิติมาตรวจ (พรชัย รัศมีแพทย, 2541, หนา 33, 48-57) แตใน
กรณีของการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะท่ีออกมาใชบังคับนั้น 
ไมไดกําหนดใหสวนกลางมีอํานาจเขามากํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ินแตอยางใด ดังนั้นการกํากับ
ดูแลองคกรสวนทองถ่ิน จึงอาจพิจารณาไดจากบทบัญญัติในกฎหมายการปกครองทองถ่ิน ดังนี้ 
(สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 34-47) 

 1. มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
 กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ิน โดยสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ซ่ึงไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดและองคกรอ่ืน ๆ เชน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรสวนกลางหรือสวนภูมิภาคใชมาตรการ
กํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับความเห็นชอบจาก
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคกอนกระทําการ เชน การใหความเห็นชอบเก่ียวกับการกูเงินจาก
กระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา 73 (7) การมอบใหเอกชนกระทํา
กิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนท่ีเกี่ยวของแทน
องคการบริการสวนจังหวัด ตามมาตรา 49 การอนุมัติในการใชขอบัญญัติจังหวัด ซ่ึงตองมีการ
ตรวจสอบในเร่ืองท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตัดสินใจกระทําการ เพื่อใหเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย และปองกันไมใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําผิดกฎหมายหรือนอกกรอบอํานาจ
หนาท่ี หรือ เพื่อไมใหขัดหรือแยงกับขอบัญญัติทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด เชน การตราขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา 45 (1), 51 (1), 64, 65, 66, 67 และมาตรา 69 การยับยั้งการ
กระทําท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติการ
ในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ตามมาตรา 77 การส่ังเพิกถอนมติท่ีสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมีมติซ่ึงไมใชขอบัญญัติจังหวัด แตมตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทาง
ราชการหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 78 การออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการ
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บริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามมาตรา 75 การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดทํากิจการรวมกันของราชการสวน
ทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และเปนกิจการท่ีสมควรใหราชการสวนทองถ่ินรวมกัน
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ตามมาตรา 45 (8) หรือองคการบริหารสวน
จังหวัดกระทํากิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินอ่ืน หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนนอก
เขตจังหวัด เม่ือไดรับความยินยอมจากทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 46 การออก
ขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 65 การมอบ
ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต 
คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใด เพื่อองคการบริหารสวนจังหวัด หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนจะมอบ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือ
รายไดอ่ืนเพื่อราชการสวนทองถ่ินอ่ืนก็ไดโดยคิดคาใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 71 การออกระเบียบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ
ผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามมาตรา 60 ตราขอบัญญัติเพื่อเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จาก
ผูใชหรือไดรับประโยชนจากการบริการสาธารณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน ตาม
มาตรา 69 การออกระเบียบดานการคลัง งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินการดําเนินกิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด การจัดหาพัสดุและการจัด
จาง และการใหไดรับสวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 76 การออก
ระเบียบเกี่ยวกับการมอบใหเอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี และเรียกเก็บคาธรรมเนียม
คาบริการหรือคาตอบแทนท่ีเกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 49 
 นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีคําส่ังใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการท่ีเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด แตองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทําตามมาตรา 47 และ
กฎหมายยังไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลความประพฤติของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
โดยผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดออกจากราชการเม่ือ
ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลว ปรากฏวาขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามคร้ัง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
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นั้น หรือท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตาม
มาตรา 9 วรรคสอง ท้ังนี้ตามมาตรา 11 (4) (5) (6) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
ส่ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตามมาตรา 36 (6) รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตามมาตรา 37 (8) และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสอบสวนเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนง 
ตามมาตรา 37/1 กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ละเลย
ไมปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝาฝนตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได หากพบวามี
พฤติการณเชนนั้นจริงใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใชดุลพินิจ
ส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงโดยคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด ตามมาตรา 79 และเพื่อ
คุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด หรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดแตตองแสดงเหตุผลไวในคําส่ัง มาตรา 80 

 2. มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 
  1. สภาตําบล 
  กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลโดยสวนภูมิภาค เชน ผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอ โดยมีการกํากับดูแลเก่ียวกับการท่ีนายอําเภอตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ ของรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมของสภาตําบล ถาเห็นวาถูกตองก็อนุมัติ ตามมาตรา 35 หรือกรณีท่ีการกระทําของ
สภาตําบลซ่ึงกระทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ซ่ึงมีผลใหสภาตําบลตองยุติการกระทํานั้นไว
ช่ัวคราวเพื่อรอการวินิจฉัยส่ังการของผูวาราชการจังหวัด และถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการ
ดําเนินการของสภาตําบลมีพฤติการณเชนท่ีนายอําเภอไดยับยั้งไว ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังให
สภาตําบลระงับการกระทําดังกลาวได ซ่ึงอํานาจส่ังระงับการกระทําดังกลาวนั้นมีผลทําใหสภา
ตําบลตองยุติการกระทํานั้นตลอดไปเปนการถาวร ตามมาตรา 38 หรือกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
ออกระเบียบกําหนดขอบเขตใหสภาตําบลวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การ
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รักษาทรัพยสิน การหาผลประโยชนของสภาตําบลและการดําเนินการอ่ืน ๆ ของสภาตําบล ตาม
มาตรา 36 
  นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดยังมีอํานาจยุบสภาตําบล ตามท่ีนายอําเภอเสนอแนะหาก
ปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี กับท้ังมีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภาตําบล
โดยตําแหนงออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบลหากปรากฏวา ผูเปน
สมาชิกโดยตําแหนงคนใดเปนตนเหตุใหสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมี
สวนรวมกระทําการเชนวานี้ดวย ท้ังนี้ใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทาง
ความประพฤติ หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ี ตามมาตรา 39 มีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภาตําบลที่มาจากการเลือกต้ังพนจากตําแหนง หาก
สอบสวนแลวปรากฏวามีความประพฤติบกพรองตามมาตรา 12 (7) 
  2. องคการบริหารสวนตําบล 
  กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแล  โดยสวนกลางและสวนภูมิภาค  เชน 
กระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ โดยมีการกํากับดูแลเกี่ยวกับการอนุมัติและ
การใหความเห็นชอบ ซ่ึงเปนกรณีท่ีนายอําเภอไดตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับหรือคําส่ังกระทรวงมหาดไทยของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซ่ึงจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหากเห็นวา
ถูกตองก็อนุมัติ แตถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อพิจารณาทบทวนภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับรางนั้น แตถาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีมติยืนยันตามรางเดิมใหเสนอตอนายอําเภอเพื่อ นายอําเภอจะตองสงรางขอบัญญัตินั้นไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติยืนยัน ถาผูวา
ราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย รางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตถาพนกําหนด 15 วัน แลวยัง
พิจารณาไมแลวเสร็จใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ถาเห็นชอบ
นายอําเภอจะเปนผูลงนามอนุมัติ ตามมาตรา 87 และในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ใหนายอําเภอมีอํานาจต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง ตามมาตรา 87/1 
หรือกรณีการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 
องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา 83 หรือการออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 
การโอนการจัดการทรัพยสิน การซ้ือการจาง คาตอบแทน และคาจาง ตามมาตรา 88 
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  นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม
รายงานเสนอความเห็นของนายอําเภอ ท้ังนี้เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ตามมาตรา 91 หรือกรณี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้โดยคําเสนอของนายอําเภอ แตผูวา
ราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม ท้ังนี้คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด ตาม
มาตรา 92 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภาตําบลท่ีมาจากการเลือกต้ังพนจากตําแหนง
ได หากสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรองในทางความประพฤติ ตามมาตรา 47, 47 ทวิ, 47 ตรี 
ประกอบดวยมาตรา 12 (7)  

 3. มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ิน โดยสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ซ่ึงไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอและองคกรอ่ืน 
ๆ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน โดยไดกําหนดใหองคกรสวนกลางหรือสวนภูมิภาค
กํากับดูแลเทศบาลเก่ียวกับการอนุมัติ โดยเทศบาลตองขออนุมัติสวนกลางหรือสวนภูมิภาคกอน
กระทําการ ซ่ึงเปนการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของโครงการหรือเร่ืองท่ีเทศบาลตัดสินใจ
จะกระทําการ เพื่อปองกันมิใหเทศบาลกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ซ่ึงถาโครงการหรือ
เร่ืองท่ีเสนอไปนั้นถาถูกตองก็อนุมัติใหกระทําได เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลตองขออนุมัติ
สวนกลาง ไดแก การกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตาง ๆ ตามมาตรา 66(6) 
การรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือเปล่ียนแปลงจํานวนหุน
ท่ีถืออยู ตามมาตรา 57 ตี (3) และวรรคสองการกระทํากิจการนอกเขตปกครอง ตามมาตรา 57 ทวิ 
(3) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากสวนภูมิภาค ไดแก การจายเงินเพื่อการลงทุน 
ตามมาตรา 67 ทวิ การจายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 (8) การตราเทศบัญญัติข้ึนใชช่ัวคราวกรณี
ฉุกเฉินไมสามารถเรียกประชุมสภาเทศบาลไดทันทวงที ตามมาตรา 64 รางเทศบัญญัติท่ีจะใหมีผล
ใชบังคับเปนเทศบัญญัติ ตามมาตรา 62 การเพิกถอนหรือส่ังใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงกอนการเพิกถอนตองช้ีแจงแนะนําหรือตักเตือนกอน ตามมาตรา 71, 72 
และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
ละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามา
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ซ่ึงความเส่ือมเสียแกศักดิ์ ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการใหเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจ
ใชดุลพินิจส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ตามมาตรา 73 การออกประกาศยกฐานะทองถ่ิน
เปนเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 หรือการ
เปล่ียนแปลงช่ือหรือเขตเทศบาล ตามมาตรา 12 การเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกเทศบาล ตาม
มาตรา 13 ระเบียบการจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบ้ียประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงต้ังข้ึน ตาม
มาตรา 68 การตั้งและการยกเลิกสหการตามมาตรา 58 หรือกรณีท่ีมีความจําเปนตองใหเทศบาลอยู
ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ตาม
มาตรา 75 การออกระเบียบขอบังคับโดยสวนกลางมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน
และทรัพยสิน เพื่อกํากับดูแลการจายเงิน การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การ
จัดหาพัสดุและการจางเหมาของเทศบาล ตามมาตรา 66, 67, 67 ทวิ, 67 ตรี, 69 การจายเงิน
คาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงิน
คาเบ้ียประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงต้ังข้ึน ตามมาตรา 68 การตรวจสอบการเงินและ
ทรัพยสิน ซ่ึงสวนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน 
และกําหนดใหมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอ่ืน ๆ ของเทศบาลปละคร้ัง 
ตามมาตรา 70 เพื่อใหเทศบาลปฏิบัติตามระเบียบท่ีวางไวและมีอํานาจส่ังสอบสวนหรือส่ังให
เทศบาลช้ีแจงแสดงความเห็น หรือเขาไปตรวจสอบกิจการโดยใหเทศบาลนํารายงานเอกสารหรือ
สถิติมาตรวจสอบ ตามมาตรา 71 
 นอกจากนี้กฎหมายยังไดกําหนดมาตรการ ในการกํากับดูแลความประพฤติของบุคคลท่ี
เปนองคประกอบของสภาเทศบาล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจการยุบสภา
เทศบาล เพื่อใหมีการเลือกต้ังหรือแตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมตามมาตรา 74 หรือการให
สมาชิกสภาเทศบาลออกจากตําแหนง ตามมาตรา 19 (7) 

 4. มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 
 กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแล การกระทําของกรุงเทพมหานครโดยสวนกลาง 
ซ่ึงไดแก คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกรอ่ืน ๆ เชน สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เปนตน โดยไดกําหนดใหองคกรสวนกลางกํากับดูแลกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
การใหความเห็นชอบ  โดยกรุงเทพมหานครตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกอนกระทําการ หรือมีผลใชบังคับ เชนการรวมกับบุคคลอื่นกอต้ังบริษัทหรือ
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ถือหุนในบริษัท  หรือเปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีถืออยูตามมาตรา  94 การออกขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะ
ท่ีกรุงเทพมหานครจัดข้ึน ตามมาตรา 114 การมอบใหเอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี
ของกรุงเทพมหานคร โดยใหเอกชนผูรับมอบอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือ
คาตอบแทนท่ีเกี่ยวของแทนกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 96 การออกขอบังคับหรือประกาศ เพื่อให
ราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคมอบอํานาจหนาท่ีของตนใหกรุงเทพมหานครปฏิบัติ ตามมาตรา 
89 วรรคสอง หรือกรณีการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนกระทําการในเร่ืองการจําหนาย
พันธบัตร เพื่อเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 117 (7) หรือกรณีการขออนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เชน เกี่ยวกับการตราขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใชบังคับ
เชนเดียวกับขอบัญญัติ ตามมาตรา 108 หรือการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยับยั้ง
การกระทําหรือส่ังการตามท่ีเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ีเห็นวาการปฏิบัติใด ๆ ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางท่ีอาจทําใหเสียประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 123 การกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตรวจสอบ
การรับเงินการจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอ่ืนของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 120 
 นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหมีการกํากับดูแลจากสวนกลาง โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภากรุงเทพมหานคร ตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอได
ตามมาตรา  18 หรือในกรณีท่ีการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และสภา
กรุงเทพมหานครขัดแยงกัน หรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครเปนไปในทางท่ีไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครหรือ
แกราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีอ่ืน
นอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจยุบสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 19 หรือกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงมติใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกจากตําแหนง โดยไดรับ
การรองขอจากสภากรุงเทพมหานครท่ีลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของสภา เนื่องจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครกระทําการอันเส่ือมเสียแกศักดิ์ศรีของ
ตําแหนง หรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติ ในลักษณะท่ีเห็นไดวาจะเปนเหตุ
ใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดยสวนรวมหรือแกการรักษาความ
สงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของราษฎรตามมาตรา 52 (8) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ยังมีหนาท่ีและอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจส่ัง
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สอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 123 

 5. มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 
 กฎหมายไดกําหนดใหมีการกํากับดูแลโดยสวนกลางและสวนภูมิภาค  ซ่ึงไดแก
กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการคลังหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี โดยการใหความ
เห็นชอบ เชน เกี่ยวกับการกูเงินภายในประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย 
หรือการกูเงินจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 89 (6) 
หรือกรณีรางขอบัญญัติท่ีจะใหนายกเมืองพัทยาลงนามเปนขอบัญญัติ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด ตามมาตรา 77 การจําหนายพันธบัตรเพื่อเปนรายไดของเมืองพัทยา ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 89 (5) หรือในกรณีท่ี
นายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ และผูวาราชการจังหวัดไดช้ีแจงแนะนําหรือ
ตักเตือนแลว แตนายกเมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพ่ือ
พิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนท่ีจะรอชามิได ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได ตาม
มาตรา 96 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจพิจารณาสอบสวนและส่ังใหนายกเมือง
พัทยาพนจากตําแหนง ตามมาตรา 50 (7) ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยกรณีท่ี
นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา กระทําการฝาฝนตามมาตรา 49 หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 43 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 ท้ังนี้ ตามมาตรา 50, 51 กรณีเมืองพัทยาดําเนินการ
นอกเขตเมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไข หรือกระทําการใดๆ ได
ตามสมควร ถาไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร จะออกคําส่ังระงับ
การดําเนินกิจการดังกลาวก็ได ตามมาตรา 97  
 นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเมืองพัทยา และมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหนายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได ตามมาตรา 94 และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจส่ังยุบสภาเมืองพัทยาได โดยผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอ
ความเห็น ท้ังนี้เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ตามมาตรา 98 และกฎหมายยังไดกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจ
ตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสิน ของเมืองพัทยา ตามมาตรา 93 
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 6. เจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีและอํานาจในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมี
อํานาจในการแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวน
คาธรรมเนียม รวมท้ังกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ออกกฎกระทรวงเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล สําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ หรือกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน และวิธีดําเนินการ เพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ซ่ึงกฎกระทรวงดังกลาวนี้จะใชบังคับท่ัวไปทุกทองถ่ินหรือใชบังคับเฉพาะทองถ่ินใด
ทองถ่ินหนึ่งก็ได และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเร่ืองท่ีเปนรายละเอียด
ทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเร่ืองท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของทองถ่ิน เชน คาธรรมเนียมในการ
ใหบริการในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ออกประกาศกระทรวงโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อกําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นท่ีของอาคารท่ีถือวามีคนอยูมาก
เกินไปออกประกาศทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อกําหนดใหกิจการใดเปน
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พิจารณาคําอุทธรณของผูท่ีไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด อนุมัติใหใชขอกําหนดทองถ่ินท่ี
ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง ซ่ึงมีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ินเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขแลว 
  2. คณะกรรมการสาธารณสุข เปนองคกรท่ีจะพิจารณากําหนดแนวทางนโยบาย 
แผนงานและมาตรการ รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและท่ีสําคัญ คือ มีอํานาจใหคําแนะนํา
และควบคุมสอดสองดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการ
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศ
ไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน ซ่ึง
รัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุขการ
อนามัยส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและ
เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการดานสาธารณสุข ตามวัตถุประสงคของกฎหมายหลาย
ประการ เชน 
   2.1 บทบาทในดานการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับงานดาน
การสาธารณสุข โดยเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 
   2.2 บทบาทในดานวิชาการและการใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก
ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ัง
เกี่ยวกับการสาธารณสุข ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและตอราชการทองถ่ิน
ในการออกขอกําหนดทองถ่ิน ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   2.3 บทบาทในการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีหนาท่ีใน
การกําหนดโครงการและประสานงาน ระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในกาปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข เพื่อรายงานตอรัฐมนตรี ในกรณีท่ี
ปรากฏแกคณะกรรมการสาธารณสุขวา ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซ่ึงมีเขต
อํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสาธารณสุขแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อส่ังใหราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อส่ังดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีหรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร และมีอํานาจ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมองหมาย 
  3. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขไดแตงต้ังข้ึน
เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขณะน้ีไดมีการแตงต้ังแลวประกอบไปดวย คณะอนุกรรมการพิจารณายก
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รางกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ 
และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับการกําจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอยและ
สุขลักษณะของอาคาร คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับเหตุรําคาญและการควบคุมการเล้ียงหรือ
ปลอยสัตว คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับตลาดสถานท่ีและสะสมอาหารและจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียม เปนตน 
  4. อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะเปนกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ
สาธารณสุข เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหคณะกรรมการสาธารณสุขดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิผล และมีอํานาจในการออกคําส่ังใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของกับการกอใหเกิดความเสียหาย ระงับการกระทําหรือกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือ
ปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซ่ึง
จําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน อํานาจนี้สามารถใชไดท่ัวประเทศ และถาผูท่ีไดรับคําส่ังไม
ปฏิบัติตามก็ส่ังใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือแจงใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเขาดําเนินการแกไขได 
  5. เจาพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ไดประกาศแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุข ตามประกาศ ท่ี 2/2535 ลง วันท่ี 25 
สิงหาคม 2535 เจาพนักงานสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินนั้น มี
บทบาทสําคัญในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไวตามมาตรา 44 และมาตรา 46 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมาตรา 44 ไดกําหนดหนาท่ีและอํานาจไว ดังนี้ 
   1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
   2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
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   3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ปฏิบัติใหถูกตองตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง หรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
   5) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกดิ
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเก็บเปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
  และตามมาตรา 46 ไดกําหนดไววา ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ี
ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดทองถ่ิน 
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชักชา ใน
กรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุดังกลาวนั้นจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
โดยสวนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออก
คําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อ
แกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 
  6. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
37 ไดกําหนดใหการเปรียบเทียบคดีหรือการเปรียบเทียบปรับท่ีมีโทษทางอาญาเปนอํานาจของเจา
พนักงานตํารวจ ซ่ึงมีอํานาจในการเปรียบเทียบจํากัดเพียงในความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดท่ีมี
อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืน
บาทหรือความผิดตอกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทแตโดยท่ี
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองการใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วจึงไดกําหนดให
มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีข้ึนเปนการเฉพาะ ตามหลักเกณฑในมาตรา 85 โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีข้ึน ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัดใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีตาง ๆ ดังนี้  
  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนกรมตํารวจ (ปจจุบันเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ) มีอํานาจเปรียบเทียบไดใน
ทุกความผิดตามพระราชบัญญัติ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูก
ฟองรอง 
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  ในจังหวัดตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ผูกํากับการภูธร
จังหวัด มีอํานาจเชนเดียวกับในกรุงเทพมหานคร 
  เห็นไดวาอํานาจในการเปรียบเทียบนั้น มีขอบเขตกวางกวาอํานาจของเจาพนักงาน
ตํารวจซ่ึงจํากัดโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  7. เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขต
องคกรบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ผูว าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวน
ทองถ่ินนั้น 
  8. ผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานของ
ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยใหมอบอํานาจตามมาตรา 44 วรรค
หนึ่ง (1) – (5) ในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้กฎหมายไดบัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจกําหนดใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีเพียงขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอหรือท้ัง 5 ขอ ก็
ได โดยระบุไวในคําส่ังแตงต้ัง (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 58-62) 
  หนาท่ีและอํานาจในการบังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาท่ี 
  กฎหมายเปนเคร่ืองมือในการใชอํานาจของรัฐท่ีสําคัญ โดยมีองคกรและเจาพนักงาน
ของรัฐเปนผูบังคับใชมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีกฎหมายน้ัน ๆ ไดกําหนดไว ซ่ึงแบงออกเปน 2 
ลักษณะคือ หนาท่ีและอํานาจในการปกครองกับหนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรม 
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครอง 
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครอง หมายถึงหนาท่ีและอํานาจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในสังคมเพื่อปองกันเหตุรายกอนท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปนหนาท่ีและอํานาจการ
สืบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ในอันท่ีจะทําการคน ยึดหรือจับ ผูท่ีกระทําผิดหรือผู
ท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอกําหนดหรือขอบังคับขององคกรของรัฐ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แมวากฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขจะไมไดกําหนดให
พนักงานเจาหนาท่ี หรือเจาพนักงานสาธารณสุข เปนพนักงานฝายการปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขบางฉบับก็ได
กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาว ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีเฉพาะในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการ
สาธารณสุข มีหนาท่ีและอํานาจบางประการในการคน ยึดหรือจับ ไดเชนเดียวกับพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ เชน ตามมาตรา 44 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ.2535 
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กําหนดใหเจาพนักงานสาธรณสุขมีอํานาจท่ีจะเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตาม
ขอกําหนดทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูก
สุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ได หรือกรณีตามมาตรา 44 
และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุมผูท่ีกระทําความผิดหรือผูท่ีตองสงสัยวา
กระทําความผิด พรอมดวยยานพาหนะเคร่ืองมือและส่ิงของเคร่ืองใชท่ีใชในการกระทําความผิดเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายได หรือกรณีมาตรา 82 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจเขาไปใน
อาคาร สถานท่ีและเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงกําเนิดมลพิษหรือเขตท่ีต้ังของ
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสีย ระบบกําจัดอากาศเสียหรืออุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยอากาศ
เสียหรือมลพิษอ่ืน ๆ หรือเพื่อการรักษาประโยชนสาธารณะ เชน การรักษาความสะอาด การรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและการท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอยหรือการปองกันมลพิษอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 9 ซ่ึงระบุไววา หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางส่ิง
ใด ๆ บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ซ่ึงมิไดจัดไวเพื่อการนั้น หรือมาตรา 37 ไดกําหนดหามมิให
ผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานหรือนอนในท่ีสาธารณะ หรือกรณีตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดหามมิใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ปลอยท้ิงน้ําเสียหรือของเสียออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขตท่ีต้ัง
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือการออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลบังคับ
เปนการท่ัวไปในการควบคุม กํากับดูแล หรือส่ังใหเปนไปตามกฎหมายหรือการออกคําส่ังในทาง
ปกครองท่ีมีผลบังคับเปนการเฉพาะราย ซ่ึงมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ี
จะ กอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวา
จะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการการอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง
และการจดทะเบียน ดังเชน ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ระบุวาใน
กรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝนบทบัญญัตินี้
หรือขอกําหนดทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีตอไปโดยไมชักชา ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุผลดังกลาวจะมีผลตอ



104 

สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น
หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบ เปนตน สําหรับหนาท่ีและอํานาจในทางปกครองของเจาพนักงานสาธารณสุขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ในการปฏิบัติตามใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานสาธารณสุขสามารถใช
อํานาจตามกฎหมายน้ี เพื่อทําการตรวจสอบ แกไข ส่ังการ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อปองกันมิ
ใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน แมวาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะไมไดระบุใหเจาพนักงาน
สาธารณสุข เปนเจาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (16) ก็ตาม แตกฎหมายก็บัญญัติใหเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจในการปองกันมิใหมี
การกระทําความผิดเกิดข้ึนไดเปนการเฉพาะ กับท้ังมีอํานาจท่ีจะออกคําส่ังในทางปกครองท่ีมีผล
เปนการเฉพาะได ดังตอไปนี้ 
   1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (มาตรา 44 (1)) 
   ผูท่ีไดรับหนังสือตองปฏิบัติตามหนังสือท่ีเรียกนี้ โดยถาเปนหนังสือเรียกมาให
ถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตองมาใหถอยคําหรือช้ีแจงตอเจาพนักงาน แตถาเปนการเรียกใหทําคํา
ช้ีแจงเปนหนังสือหรือสงเอกสาร ผูไดรับหนังสือตองทําคําช้ีแจงหรือสงเอกสารมาใหตรวจสอบ
หรือพิจารณา แตไมจําตองมาพบเจาพนักงานดวยตัวเอง 
   2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของ หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น (มาตรา 44(2))  
   อํานาจของเจาพนักงานสาธารณสุขท่ีจะเขาไปในอาคาร ตามขอ 2 นี้โดยหลักตอง
กระทําการในเวลากลางวันแตอาจดําเนินการในเวลากลางคืนได ถาอาคารสถานท่ีนั้น ๆ มีเวลาทํา
การในเวลากลางคืน โดยปกติแลวการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตาม (2) นั้น เปนการคน
ตามกฎหมาย ซ่ึงตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
   อํานาจตามขอนี้นอกจากจะเขาไปในสถานท่ีของบุคคลอ่ืน เพื่อตรวจสอบหรือ
ควบคุมแลว ยังมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานมาตรวจสอบจากเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดวย 
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   3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ปฏิบัติใหถูกตองตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง หรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 44 (3)) 
   4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน (มาตรา 44 (4))  
   การยึดหรืออายัดส่ิงของตามขอ 4 นี้จะตองเปนทรัพยท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน โดยยึดหรืออายัดไวเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแกผูกระทํา
ผิดหรือเพื่อจะนําไปทําลาย 
   5) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกดิ
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเก็บเปนตัวอยางในการ
ตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา (มาตรา 44 (5)) 
   6) ในกรณีท่ีตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถ่ิน
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชักชา ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา เหตุดังกลาว
นั้นมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปน
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนโดยสวนรวมซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดย
เรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว
แกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงให
เจาพนักงานทองถ่ินทราบ กรณีนี้เจาพนักงานสาธารณสุขไมมีหนาท่ีและอํานาจในการจับกุม แต
อาจแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการจับกุมได (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 
2541, หนา 71-75) 
  หนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรม เปนหนาท่ีและอํานาจในดานการปราบปรามผูท่ี
กระทําความผิด หรือฝาฝนตอกฎหมาย เพื่อนําตัวผูกระทําผิดนั้นมาลงโทษ อันเปนกระบวนการของ
การสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืน ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา
เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อท่ีจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ บุคคลท่ี
มีหนาท่ีและอํานาจในการสอบสวนตามกฎหมายนี้ คือ เจาพนักงานตํารวจ ซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา 
37 และมาตรา 38 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสามารถเปรียบเทียบคดีท่ีเปน
ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียวไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท ซ่ึงพนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาไมควรรับโทษถึงจําคุกโดย
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ผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะกําหนดคาปรับและ
ใหผูตองหามาชําระคาปรับภายในเวลากําหนด แตตองไมเกิน 15 วันนับต้ังแตวันเปรียบเทียบ เม่ือ
ผูตองหานําเงินมาชําระคดีเปนอันเลิกกัน สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 39 (3) ซ่ึงทําใหคดีอาญาบางคดีสามารถเลิกกันไดกอนท่ีจะฟองรองคดี
ตอศาล นอกจากหนาท่ีและอํานาจในการเปรียบเทียบของเจาพนักงานตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาแลว กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขบางฉบับเชน พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 82 (3) ไดกําหนดใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซ่ึงมิใช
โรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปน
โรงงานอุตสาหกรรม ใหมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออกคําส่ัง
ปรับเจาของหรือครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้น โดยใหถือวาเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานไมดําเนินการออกคําส่ังปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมี
อํานาจออกคําส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน
ได หรือกรณีตามมาตรา 44 (4) และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 ท่ีระบุใหพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ในการจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
  สําหรับหนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรมของเจาพนักงานสาธารณสุขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 47 ไดกําหนดใหเจาพนักงานสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงทําใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขไดรับความคุมครองในเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญา แตพระราชบัญญัติดังกลาวนี้มิไดกําหนดใหเจา
พนักงานสาธารณสุขเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (16) แตอยางใด จึงทําใหเจาพนักงานสาธารณสุขไมสามารถจับกุมผูกระทํา
ความผิดไดและไมมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีเหมือนเชนเจาพนักงานทองถ่ิน แตเจาพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทําการจับกุม หรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีได 
  หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน 
  เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีหนาท่ีและอํานาจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขโดยตรงภายในทองถ่ินของตนเอง ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขหลายฉบับจึง
ไดกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีท้ังหนาท่ีและอํานาจในการปกครองและในทางยุติธรรมควบคู
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กันไป เชน ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ระบุวาในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา 44 เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงทําใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับการ
แตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีและอํานาจในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิดตาม
กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขได ในฐานะเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามมาตรา 2(16) 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียว หรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ตามความใน
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงในกรณีมีการดําเนินการตามกฎหมาย
สาธารณสุขดังกลาวแลวยังไมไดผล หรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวากฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขท่ีใชในการบังคับนั้น เกิดผลนอยมากกวามาตรการบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 เจาพนักงานทองถ่ินก็นํามาตรการบังคับทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายกลางไปใชบังคับได 
(ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสต, 2540, หนา 167) ดังท่ีระบุไวในมาตรา 56 ซ่ึงกําหนดใหเจาหนาท่ีผูทํา
คําส่ังทางปกครองมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อเปนไปตามคําส่ังของตนได แต
กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองเจาหนาท่ีตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวน
การกระทําตามคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือคําเตือนดังกลาวจะกําหนดไป
พรอมกับคําส่ังทางปกครองก็ไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 59 ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองท่ี
กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยเขาดําเนินการดวยตนเองหรือ
มอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําแทน โดยผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย 
และเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาพนักงานทองถ่ิน หรือใหมีการ
ชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน แตในกรณี
ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมายที่มี
โทษทางอาญา หรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะ
ใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําส่ังทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอน
ก็ได ท้ังนี้ตามท่ีบัญญัติไวในตามมาตรา 58 และตามมาตรา 57 ไดกําหนดวาคําส่ังทางการปกครองท่ี
กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดชําระแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาท่ีมี
หนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติ
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ตามคําเตือนเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูนั้นและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินใหครบถวน และมาตรา 60 กําหนดวาถาผูอยูในบังคับของ
คําส่ังทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจใชกําลังเขา
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได แตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ ใน
กรณีจําเปนเจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได 
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครอง 
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครอง หมายถึงหนาท่ีและอํานาจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในสังคมเพื่อปองกันเหตุรายท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปนหนาท่ีและอํานาจการ
สืบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ในอันท่ีจะทําการคน ยึดหรือจับผูกระทําผิดหรือผูท่ี
ฝาฝนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎระเบียบขอกําหนดหรือขอบังคับขององคกรของรัฐ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขบางฉบับ ได
กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามกฎหมายฉบับนั้นๆ เชน 
ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินและ
ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงมีผลใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ัง
มีหนาท่ีและอํานาจเดียวกับเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ เชน 
รักษาความสะอาด การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย หรือการท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี
สาธารณะหรือสถานสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการออกกฎหรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับ
เปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชน ขอกําหนด
ทองถ่ิน เพื่อกําหนดประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพบางกิจการหรือทุกกิจการ ใหเปน
กิจการท่ีมีการควบคุมภายในทองถ่ิน ตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
หรือเปนการออกคําส่ังทางปกครองโดยการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลเปนการท่ัวไป หรือการ
ออกคําส่ังทางปกครองโดยการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการเฉพาะราย โดยการท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินออกคําส่ังใหผูประกอบการท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายแกไขและปรับปรุงให
ถูกตอง ถาผูดําเนินกิจการไมแกไข เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการนั้นไวเปน
การชั่วคราวได เชน ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดวา ใน
กรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดทองถ่ิน หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือ
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ถากิจการนั้นกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 
เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการนั้นไวทันทีเปนการช่ัวคราว หรือจนกวาเปนท่ีพอใจ
ของเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได หรือกรณีท่ีผูใดหรือผูประกอบการใด
กอใหเกิดเหตุรําคาญข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได  
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
   ก. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจ เพื่อบังคับการใหเปนตามกฎหมายโดยออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเปน
การทั่วไป โดยการออกขอกําหนดของทองถ่ินในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ดังนี้ 
   มีอํานาจออกขอกําหนดทองถ่ิน เกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับใหผู
ดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการ ซ่ึงหมายถึงการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการท้ังดานท่ีต้ัง 
โครงสรางอาคาร ระบบการระบายอากาศ แสง ระบบการกําจัดขยะ น้ําเสีย หองน้ํา หองสวม เปน
ตน หรือมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงหมายถึงระบบปองกันอุบัติภัย ระบบการกําจัด
มลพิษหรือละอองสารพิษ ระบบการปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารและอ่ืนๆ ซ่ึงถาไมมี
ระบบดังกลาวจะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานหรือชุมชนขางเคียงและประชาชนท่ัวไป และมีอํานาจ
ออกขอกําหนดทองถ่ิน กําหนดใหกิจการใดท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเปน
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินบางกิจการหรือทุก
กิจการและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการดังกลาวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจการ และมาตรการในการปองกันอันตราย
ตอสุขภาพ มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติโดยเฉาะเพื่อปองกัน
อันตรายตอสุขภาพของสาธารณะชน เพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินเกี่ยวกับ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองการควบคุมภายในทองถ่ิน 
   ข. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจ เพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายโดยการออกคําส่ังทางปกครองท่ีมี
ผลเปนการเฉพาะราย ดังตอไปนี้  
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   1. อํานาจออกคําส่ังเพื่อระงับเหตุรําคาญ 
   เหตุรําคาญ คือ เหตุท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หรือผูท่ีตองประสบกับเหตุการณนั้น ตามที่ระบุไวในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมายใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเหตุการณดังนี้ 
    1.1 หามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือท่ีของเอกชน
รวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา 
รางระบายน้ํา คูคลอง และสถานท่ีตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 
ตามมาตรา 26 
    1.2 ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน ในท่ีหรือทางสาธารณะ ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลท่ีเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ
หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรท่ีระบุไวใน
คําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้นหรือสมควร
กําหนดวิธีการ เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได ถาบุคคลซ่ึง
ไดรับคําส่ังไมปฏิบัติตามและเหตุรําคาญนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพ ใหเจา
พนักงานทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้นและจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญข้ึน
อีก ตามมาตรา 27 
    1.3 ในกรณีเหตุรําคาญนั้น เกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลา
อันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุหรือสมควร
กําหนดวิธีการ เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหระบุไวในคําส่ัง ถาผูไดรับคําส่ังไม
ปฏิบัติตามคําส่ัง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความ
จําเปน เพื่อมิใหเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก โดยท่ีเหตุรําคาญนั้นไมจําเปนตองเปนเหตุท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงตอสุขภาพ แตถากรณีท่ีเหตุรําคาญนั้นอาจเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพหรือมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจออกคําส่ังมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้นท้ังหมด
หรือบางสวนได จนกวาจะเปนท่ีพอใจไดวาระงับเหตุรําคาญนั้นแลว 
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   2. อํานาจในการส่ังแกไข ปรับปรุง 
   การส่ังการแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองนี้ เปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา 45 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนี้ 
    2.1 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ขอกําหนดทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น 
กฎหมายใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัติดังกลาว แกไข
หรือปรับปรุงใหถูกตองได โดยกําหนดเวลาใหปฏิบัติไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน โดย
ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซ่ึงตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ 
    2.2 ในกรณีท่ีจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นท่ีใดท่ีมีพื้นท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตามมาตรา 38 ผูจะจัดต้ังตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดต้ัง และเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขให
ผูแจง หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได แตถาการแจงไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงส้ินผลไดตามมาตรา 48 
   3. หนาท่ีและอํานาจในการส่ังใหหยุดดําเนินกิจการ 
   การส่ังใหหยุดดําเนินกิจการเปนการช่ัวคราวน้ัน มีได 2 กรณีตามมาตรา 45 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 52 ดังนี้ 
    3.1 ถาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามมาตรา 45 ไมแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองตาม
คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
เกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ
ไวทันทีเปนการช่ัวคราว จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
    3.2 ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นท่ีใดไมเกินสองรอยตารางเมตร โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 48 
และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะเหตุท่ีฝาฝนการดําเนินกิจการโดยไมแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยไมแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามมาตรา 48 ถาผูนั้นยังฝาฝนอีก ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังหามการ
ดําเนินกิจการนั้นไวตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมเกินสองปก็ได มาตรา 52 
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   4. หนาท่ีและอํานาจในการออกคําส่ังใหพักใชใบอนุญาต 
   มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดเง่ือนไขท่ีจะ
ส่ังพักใชใบอนุญาตไว ดังนี้ 
   ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอกําหนดของทองถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเร่ืองท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 
   5. อํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
   มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได เม่ือปรากฏเง่ือนไขวาผูรับใบอนุญาต 
    5.1 ถูกส่ังพักใบอนุญาตต้ังแตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตอีก หรือ 
    5.2 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
    5.3 ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวง หรือขอกําหนดของทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไข
ท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเร่ืองท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตและการ
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น ไดกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
   ค. หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 
44 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการตรวจสอบ แกไข ส่ังการและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือปองกันและปราบปราม
การฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
    1. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือคําช้ีแจงเปน
หนังสือหรือสงเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 44 (1) 
    ผูใดไดรับหนังสือจะตองปฏิบัติตามหนังสือเรียกนี้ โดยถาเปนหนังสือเรียกมา
ใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตองมาใหถอยคําหรือช้ีแจงตอเจาพนักงาน แตถาเปนเรียกใหทําคํา
ช้ีแจงเปนหนังสือหรือสงเอกสาร ผูไดรับหนังสือจะตองทําคําช้ีแจงหรือสงเอกสารมาใหตรวจหรือ
พิจารณา แตไมจําเปนตองมาพบเจาพนักงานดวยตนเอง 
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    2. เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนหรือพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือ
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นตามมาตรา 44 (2) 
    3. แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเง่ือนไขใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 44 (3)) 
    4. ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปนตามมาตรา 44 (4) 
    การยึดหรืออายัดส่ิงของตามขอ 4 นี้ จะตองเปนทรัพยท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชนโดยยึดหรืออายัดไวเพื่อเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแกผูกระทาํผิด
หรือเพื่อจะนําไปทําลาย 
    5. เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยจะไมถูกสุขลักษณะหรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเก็บเปนตัวอยางใน
การตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา ตามมาตรา 44 (5) 
    6. การปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 นี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ัง
ขาราชการหรือเจาพนักงานสวนทองถ่ิน เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีวรรคท่ีหนึ่งของมาตรา 44 ในเขต
อํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได ตามมาตรา 44 วรรคสอง 
   ง. หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินในการปกครอง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีดังนี้ 
   จากการท่ีมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดบัญญัติให
เจาพนักงานทองถ่ิน และผูไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 เปนพนักงานฝาย
ปกครองตามความในมาตรา 2(16) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีผลทําใหเจา
พนักงานทองถ่ินดังกลาวมีหนาท่ีและอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจ โดยมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตามความในมาตรา 17 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงหมายถึงการมีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึง
พนักงานฝายปกครองไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด ดังนั้นตามท่ีกลาวมาแลวขางตนทําใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีหนาท่ีและอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดังตอไปนี้ 



114 

   1. มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาได ตามมาตรา 17 
   2. มีอํานาจจับกุมบุคคล กรณีไมมีหมายจับได ตามมาตรา 78 ในกรณีตอไปนี้ 
    2.1 เม่ือบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนา ตามมาตรา 80 
    2.2 เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน โดยมีเคร่ืองมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถอาจ
ใชในการกระทําความผิด 
    2.3 เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แตมีความจําเปน
เรงดวนท่ีไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได 
    2.4 เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอย
ช่ัวคราว ตามมาตรา 117 
   แตกรณีตามมาตรา 81 กําหนดวาจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับในท่ี
รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในท่ีรโหฐานตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 91 และมาตรา 92  
   3. มีอํานาจคนในท่ีรโหฐานโดยไมตองมีหมายคนตามมาตรา 92 ซ่ึงบัญญัติ หามมิ
ใหคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคนและในกรณี
ดังตอไปนี้ 
    1) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ
อ่ืนใดอันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 
    2) เม่ือปรากฏวาความผิดซ่ึงหนากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
    3) เม่ือบุคคลที่ไดกระทําความผิดซ่ึงหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุ
อันแนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในท่ีรโหฐานนั้น  
    4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรวา ส่ิงของท่ีมีไวเปนความผิด หรือไดมา
โดยการกระทําผิด หรือไดใช หรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐาน
พิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบท้ังตองมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน 
    5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับ หรือ
จับตามมาตรา 78 
   ปจจุบันการคนตามมาตรา 92 ตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 การคนในที่รโหฐานนั้นตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก แตมี
ขอยกเวนดังนี้ 



115 

   4. มีอํานาจในการคนตัวบุคคลท่ีถูกจับกุมได ตามมาตรา 85  
   5. มีอํานาจคนบุคคลใดได ตามมาตรา 100 หรือคนบุคคลใดในท่ีสาธารณะได 
มาตรา 93 
   6. มีอํานาจยึดส่ิงของท่ีไดจากการคน เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี ตาม
มาตรา 98 (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 79-80, 82-92) 
  หนาท่ีและอํานาจในทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
  ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได
กําหนดใหเจาหนาท่ี ซ่ึงหมายถึงบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใช
อํานาจทางปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ัง
ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม ดังนั้นเจาพนักงานทองถ่ินจึง
เปนผูท่ีมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ โดยกรณีเห็นวาถาตัวบทกฎหมายใดกําหนด
มาตรการบังคับตามกฎหมายทางปกครองไวโดยเฉพะแลว แตมีลักษณะท่ีจะเกิดผลนอยกวา
มาตรการบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เจาพนักงานทองถ่ิน
สามารถท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครองของพระราชบัญญัติฉบับนี้แทนไดตามมาตรา 63 ท้ังนี้
เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึง
ไดกําหนดหลักเกณฑไววาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนด
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
  เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีอํานาจตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนี้ 
   1. เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ 
ไดเทาท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจ
เปน อยางอ่ืน ตามมาตรา 39 
   2. คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคล ต้ังแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป 
และคําส่ังทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลง โดยเง่ือนเวลาหรือโดย
เหตุอ่ืนและเม่ือคําส่ังทางปกครองส้ินผล เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสาร
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีไดจัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือเคร่ืองหมาย
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แสดงถึงการมีอยูของคําส่ังทางปกครองนั้นใหสงคืนส่ิงนั้น หรือใหนําส่ิงของดังกลาวอันเปน
กรรมสิทธ์ิของผูนั้นมาใหเจาพนักงานทองถ่ิน จัดทําเคร่ืองหมายแสดงการส้ินผลของคําส่ังทาง
ปกครองดังกลาวได ตามมาตรา 42 
   3. เจาพนักงานทองถ่ินผูทําคําส่ังทางปกครอง มีอํานาท่ีจะพิจารณาใชมาตรการ
บังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของตนได ตามบทบัญญัติในสวนของการบังคับทาง
ปกครอง เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับไวกอน โดยเจาพนักงานทองถ่ินผูทําคําส่ังนั้นเอง ผูมี
อํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาว หรือเจาพนักงานทองถ่ินท่ีใชอํานาจทางปกครองดังกลาวจะมอบอํานาจใหผูซ่ึงอยูใตบังคับ
บัญชาหรือเจาหนาท่ีอ่ืนเปนผูดําเนินการก็ได ท้ังนี้ตองเปนไปตามเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ท้ังนี้การใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้นตองใชเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของคําส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองนอย
ท่ีสุด ตามมาตรา 56 
   4. กรณีคําส่ังทางปกครองกําหนดใหผูใดชําระเงินถาถึงกําหนดแลวไมชําระโดย
ถูกตอง ครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินตองมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด 
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวันและในกรณีท่ีผูนั้นไมปฏิบัติตามคําเตือน เจาพนักงานทองถ่ินอาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินให
ครบได ตามมาตรา 57 
   5. คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของ
คําส่ังทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานทองถ่ินอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยวิธีดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูในบังคับคําส่ัง
ทางปกครองตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว แก
เจาพนักงานทองถ่ิน หรือใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุ แตไมเกิน
สองหม่ืนบาทตอวัน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมี
การกระทําท่ีขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
เจาพนักงานทองถ่ินอาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยไมตองออกคําส่ังทางปกครองให
กระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ไดแตท้ังนี้ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีของตน ซ่ึงในกรณีนี้เจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละ
เวนการกระทําตามคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยคําเตือนจะกําหนดไปพรอมกับ
คําส่ังทางปกครองก็ได ตามมาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคแรก 
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   6. เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะเปล่ียนแปลง มาตรการบังคับทางปกครองได
เม่ือปรากฏวามาตรการท่ีกําหนดไวไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค และถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาพนักงานทองถ่ินอาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ และในกรณีจําเปนอาจ
ขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได ตามมาตรา 60 
   7. ในกรณีท่ีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจใช
มาตรการทางปกครองตามมาตรา 57 โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระเงินใหครบได โดยตองมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระในระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวา
เจ็ดวันและผูนั้นไมปฏิบัติตามคําเตือนนั้น ตามมาตรา 61 
  หนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรม 
  นอกจากจะมีหนาท่ีและอํานาจในทางปกครองแลว กฎหมายยังไดกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีตามมาตรา 85 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 
ระบุวาสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน 
สองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย มี
หนาท่ีอํานาจเปรียบเทียบได ซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรม  
  หลักเกณฑและขอบเขตการเปรียบเทียบของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจา
พนักงานทองถ่ินมอบหมาย ตามที่ระบุไวใน มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 มีดังนี้  
   1. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจา
พนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 
   2. ผูท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบตาม (1) ตองเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก 
หรือไมควรถูกฟองรอง 
   3. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ และกําหนดใหผูตองหา
ชําระภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ 
   4. เม่ือชําระคาปรับแลวถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มีผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับและจะดําเนินคดีกับผูนั้นในกรรมเดียวกันนั้นอีก
ไมได 
   5. ถาผูตองหาไมยินยอมเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
เวลากําหนด ใหดําเนินคดีตอไป ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินตองสงตัวผูตองหาและพยานหลักฐาน เพื่อ
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ใหแกพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน ตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตอไป 
   นอกจากนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามมาตรา 85 โดยกําหนดวาถาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมตํารวจ (ปจจุบันคือ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ในเขตจังหวัดอ่ืนประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู
กํากับการตํารวจภูธรจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทุก
ความผิด โดยมีหลักเกณฑและขอบเขตดังตอไปนี้ 
   1. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดทุกความผิด 
   2. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตองเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟอง 
   3. คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบและกําหนดให
ผูตองหา ชําระภายในกําหนดเวลา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ 
   4. เม่ือชําระคาปรับแลวถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มีผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับและจะดําเนินคดีกับผูนั้นในกรรมเดียวกัน นั้นอีก
ไมได 
   5. ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
เวลากําหนด ใหดําเนินคดีตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  หนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรมของเจาพนักงานทองถ่ินและคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี ซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เนื่องจากกฎหมายไดจํากัดอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
อํานาจการเปรียบเทียบคดี โดยกฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดีไดเฉพาะสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับเทานั้น ถาโทษบัญญัติไวในกฎหมายเกินกวานี้เจา
พนักงานทองถ่ินไมมีอํานาจท่ีจะดําเนินคดีตอไปได นอกจากตองรองทุกขหรือกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด พนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีกับ
ผูตองหา แตท้ังนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหอํานาจคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มีอํานาจพิจารณาเปรียบเทียบ หรือฟองรองยังศาลยุติธรรมตอไป ในกรณีท่ีสงคณะกรรมการ
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เปรียบเทียบคดีนั้น ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีดุลพินิจเห็นเปนอยางไร พนักงานสอบสวนก็
ตองปฏิบัติไปตามนั้น (สิทธิภาพ ใบประเสริฐ, 2541, หนา 94-99) 


