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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2535 ซ่ึง ในการศึกษาเรื่องนี้
พบว่า แม้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายก
เมืองพัทยาให้มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองท่ีใช้บังคับในเขตเมืองพัทยาและกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา แต่ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาซ่ึงถือ
ว่าเป็นฝ่ายปกครองในการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มิได้บัญญัติงานทางด้าน
การให้บริการ หรือกรณีที่มีบัญญัติไว้แต่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะท่ีให้ถือว่าประชาชนที่พบเห็นการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึง
มีความหมายไม่สอดคล้องในทางวิชาการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมีอ านาจสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ในทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่เทศกิจกลับไม่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงปัญหาเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่เทศกิจใน
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กรณีที่ไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อด าเนินการแก่ผู้กระท าความผิด ซ่ึงท้ังหมดนี้ล้วนเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาในการบังคับนิติกรรมทาง
ปกครองตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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ABSTRACT 

 This thesis focuses the points of study on legal problems and obstructions on the 
enforcements of the act on maintaining the country cleanliness and tidiness, B.E.2535. As a result 
of the study on this matter, it is found that even the municipal officials are Pattaya city municipal 
officials appointed by Pattaya city mayor to have the power in controlling, monitoring and 
enforcing the executions to conform with the act on maintaining the country cleanliness and 
tidiness applied for enforcements in Pattaya city proper area and the other law which stipulates to 
be the power and duty of Pattaya city, however, on the practical executions of Pattaya city 
municipal officials which are deemed to be the administrative officials in enforcing the Act on 
maintaining the country cleanliness and tidiness, B.E.2535, problems and obstructions on the 
enforcements of the administrative acts under the aforementioned act on the matter relating to the 
statutory provisions which do not prescribe the work on the providing of services, have still been 
found, or in the case even the statutory provision has been stipulated, however, it does not 
produce a clear picture, particularly, the provision to make the people seeing a commission of an 
offence under this act the injured party under the criminal procedure code which eventually 
makes the meaning academically incompatible according to the criminal procedure code. In 
addition, the provision of Pattaya city administrative act, B.E.2542 which prescribes the 
competent officials or municipal officials appointed by Pattaya city mayor to have the power in 
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carrying out the investigative work and to have the status of the investigative officials under the 
criminal procedure code, contrarily, in practical executions in compliance with the Act on 
maintaining the country cleanliness and tidiness, B.E.2535, competent officials or municipal 
officials have had no power at all under the law including the problems on the issue of the 
liability of municipal officials in the case of non-compliances with their power and duty in taking 
an action against an offender. All these are the entire problems and obstructions hindering the 
duty performances of municipal officials of Pattaya city in the enforcements of the administrative 
acts under the law on maintaining the country cleanliness and tidiness. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


