
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในรัฐสมัยใหม่ท่ีปกครองโดยกฎหมาย (นิติรัฐ) นั้น การกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีมุ่งต่อผลในทางข้อเท็จจริงหรือมุ่งต่อผลในทางกฎหมายนั้น 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ได้ เพราะระบบกฎหมายนั้น ๆ ได้ให้อ านาจแก่
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังกล่าวในการกระท าการ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการปกครองซ่ึงมุ่ง
ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญบรรลุผลได้ ด้วยเหตุดังกล่าว หากองค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระท านั้นก้าวล่วง
เข้าไปกระทบสิทธิของเอกชนแล้ว ต้องมีกฎหมายให้อ านาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการ
กระท าเช่นนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อม
ไม่สามารถกระท าการใด ๆ ท่ีกระทบสิทธิของเอกชนได้ ” เช่น ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” และ
มาตรา 39 วรรคหนึ่ง “บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
เวลาท่ีกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้” 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามนุษย์แต่ละคนเกิดมาอย่างมีศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์
ซ่ึงติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด แสดงออกโดยการที่บุคคลนั้นสามารถแสดงเจตจ านงก าหนดวิถีชีวิต
ของตนได้อย่างเสรี โดยไม่ถูกบังคับข่มขู่โดยบุคคลอ่ืนใด การแสดงเจตจ านงต่าง ๆ ของบุคคลที่
เป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลนั้นย่อมสามารถกระท าได้โดยที่รัฐจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง โดยบุคคล
ย่อมมีเสรีภาพเต็มที่ภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด หรือถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดเป็นข้อห้ามไว้
บุคคลย่อมสามารถกระท าในส่ิงท่ีตนต้องการได้ หลักการนี้เป็นรากฐานของระบบกฎหมายเอกชน
หรือกฎหมายแพ่ง โดยปรากฏให้เห็นในเรื่องหลักความศักดิ์สิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา และเสรีภาพ
ในการท าสัญญา ส่วนในระบบกฎหมายปกครองอันเป็นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่ง  ซ่ึงก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่โดยปกติแล้วรัฐมีอ านาจเหนือกว่านั้นมีลักษณะแตกต่างไป 
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จากหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายเอกชน แต่การที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าการใด ๆ ได้นั้น
เป็นเพราะกฎหมายได้ให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองในการกระท าการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปกครองซ่ึงมุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
 กฎหมายต้องบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลอย่างเสมอภาคซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 
30วรรคหนึ่ง รับรองสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล ในการด าเนินการทางปกครอง องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตามหลักความเสมอภาค และเนื่องจากสิทธิในความเสมอภาคเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน จึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย เนื่องจากสิทธิในความเสมอภาคเป็นนามธรรมสูง ในการพิเคราะห์ว่าการ
กระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นการกระท าท่ีกระทบสิทธิในความเสมอภาคหรือไม่ 
หลักการเบื้องต้นก็คือ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญเหมือนกันให้
แตกต่างกันโดยอ าเภอใจไม่ได้ หรือจะปฏิบัติต้องส่ิงท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้เหมือนกันโดย
อ าเภอใจก็ไม่ได้  
 หากมีกฎหมายให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจฝ่ายปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจในกรอบแห่ง
กฎหมาย การที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันอยู่กับกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็มี
ภาระหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องปรับ
ใช้กฎหมายต่าง ๆ กับภารกิจในทางปกครองท่ีมีความสลับซับซ้อนและข้อเท็จจริงที่มีความ
หลากหลาย กฎหมายจึงต้องเปิดช่องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจตามสมควรเพ่ือปรับ
บทกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด “อ านาจดุลพินิจ” 
(Discretionary power) ของฝ่ายปกครองจึงเป็นกรณีฝ่ายนิติบัญญัติก าหนดให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองเลือกปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเองในขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงอาจมีการให้เลือก
ตัดสินใจได้หลายแนวทาง และไม่ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจในแนวทางใด การ
ตัดสินใจนั้นย่อมชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน 
 แต่การใช้ดุลพินิจขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได้หลายกรณี 
เช่น การไม่ใช้ดุลพินิจในกรณีที่จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง การใช้ดุลพินิจเกินกว่าท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ การใช้ดุลพินิจอย่างบิดเบือน เช่น ไม่สนใจวัตถุประสงค์ของการที่กฎหมายมอบดุลพินิจ
แก่ตน ใช้ดุลพินิจโดยไม่น าพฤติการณ์ต่าง ๆ มาพิจารณาก่อนตัดสินใจ หรือใช้ดุลพินิจโดยอ าเภอใจ 
การใช้ดุลพินิจโดยไม่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น ใช้ดุลพินิจขัดกับหลักความ
เสมอภาค การใช้ดุลพินิจขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป ได้แก่ หลักความพอสมควรแห่งเหตุ เช่น 
เลือกใช้มาตรการที่รุนแรงมาก ท้ัง ๆ ท่ีอาจเลือกใช้มาตรการที่รุนแรงน้อยกว่าได้ 
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 การให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะนั้นจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย แต่ส่ิงท่ีส าคัญ คือ จะต้องมีการประสานประโยชน์สาธารณะให้เข้ากับสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน จึงต้องมีและมีความต้องการตรงกัน ดังนั้นสิทธิเสรีภาพจึงเป็น
ประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งในตัวของมันเองตามแนวคิดของเสรีประชาธิปไตย ฉะนั้นในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองจึงท าเพื่อประโยชน์สาธารณะจะต้องไม่ท าลายสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงต้องมีกฎหมายมหาชนมาคุ้มครองและต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม 
บังคับการกระท าต่าง ๆ ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และหากมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เหล่านั้นก็ต้องมีวิธีการที่ให้ฝ่ายปกครองต้อง
รับผิดชอบ โดยในบางครั้งฝ่ายปกครองจะออกค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงต้องมีการแก้ไขหรือยกเลิกเพิกถอนค าส่ังทางปกครองดังกล่าว แต่หากค าส่ังทาง
ปกครองออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว หากประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับ
ค าส่ังทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะบังคับตามค าส่ังทางปกครองได้ โดย
วิธีการบังคับตามค าส่ังทางปกครองก็มีด้วยกัน 3 ประการ คือ การบังคับโดยวิธีการทางปกครอง 
การบังคับโดยวิธีการทางแพ่งและการบังคับโดยวิธีการทางอาญา ซ่ึงและวิธีมีความส าคัญและ
จ าเป็นที่ฝ่ายปกครองจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับตามค าส่ังทางปกครอง ส าหรับการบังคับ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็มีการใช้วิธีการดังกล่าวเช่นกัน โดยหลักแล้วค าส่ังทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองออก
มาแล้วสามารถบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ทันทีนั้นก็จะเป็นค าส่ังทางปกครองฝ่ายเดียว โดย
ยังแบ่งออกเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเป็นการทั่วไป กล่าวคือ มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจงเช่นข้อบัญญัติเมืองพัทยา และค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเจาะจง 
เช่น หนังสืออนุญาต หนังสือเตือน ค าส่ังห้ามไม่ว่าด้วยวาจาหรือหนังสือ การยกเลิก เพิกถอน เป็น
ต้น 
 การด าเนินกิจการของฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายก็เพื่อการบริการสาธารณะโดยได้รับ
มอบอ านาจตามกฎหมายมหาชนซ่ึงจะวางระเบียบหลักเกณฑ์ในทางปกครองของรัฐ ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน โดยจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน คือ 
ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจเหนือกว่าเอกชนสามารถบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามได้หรือเรียกร้องอีก
อย่างว่า เป็นเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของฝ่ายปกครอง โดยมีปรากฏตั้งแต่ในอดีตในสมัยท่ีประเทศ
ไทยยังไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยยังคงอยู่ในระบบสมบูรณ าญาสิทธิราช ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือกฎหมาย มีอ านาจเด็ดขาดสมบูรณ์ สามารถที่จะใช้ก าลังบังคับหรือส่ัง
การเอากับประชนได้ แต่ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าฝ่ายปกครองมีเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน เนื่องจากเหตุผล
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ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นรวมท้ังไม่มีผู้ใดสามารถฟ้องร้องได้ ส าหรับบรรดาราชการอาจถูกฟ้องร้องได้ 
แต่ก็มีหลักเกณฑ์ท่ียุ่งยาก เช่น ถ้าผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจ าเลยมีฐานะเป็นกระทรวงหรือกรมบุคคลนั้นจะ
ยอมเป็นจ าเลยในศาลหรือไม่ก็ได้เป็นต้น แต่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบบนิติรัฐ 
ซ่ึงบุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมาย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับ
ประชานผู้อยู่ใต้ปกครองก็ยังคงไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากฝ่ายปกครองมีอ านาจในการ
บริการสาธารณะโดยได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย เช่นการออกค าส่ัง การบังคับ การใช้ก าลัง
บังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครองโดยไม่ต้องไปขออนุญาตศาลก่อนการให้ฝ่ายปกครอง
มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ หรือการให้ความคุ้มครองแก่สาธารณะสมบัติแผ่นดิน เป็นต้น โดยใน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายนั้น มักจะมีการบัญญัติรับรองไว้ใน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเปล่ียนมาจาก สิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ
หรือสิทธิมนุษย์ชนนั้นเอง สิทธิเสรีภาพจึงได้บัญญัติไว้ในกฎหมายบ้านเมือง เสรีภาพ คือ อ านาจใน
การท าอะไรก็ได้โดยผู้อ่ืนจะมารบกวนไม่ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพในเสรีภาพของผู้อ่ืน
ด้วย ส่วน “สิทธิ” หมายถึง อ านาจที่จะให้ผู้อ่ืนกระท าหรืองดเว้นการกระท าบางอย่างตามที่เรามี
สิทธิ ซ่ึงมีผลท าให้รัฐหรือฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยกันยัง
สามารถใช้ยันรัฐด้วย ซ่ึงหมายความว่า รัฐจะออกกฎหมายที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองไว้มิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง 
แต่ถึงกระนั้นรัฐหรือฝ่ายปกครองก็ยังคงต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นทางร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน  
 ดังนั้นค าส่ังทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นการกระท าฝ่ายเดียว
หรือเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการบังคับแก่บุคคลเฉพาะราย โดยกล่าวให้ชัดเจนคือ การ
กระท าฝ่ายเดียวเป็นการที่ฝ่ายปกครองแสดงเจตนาออกมาภายนอกต่อเอกชน โดยมีฐานะที่
เหนือกว่า เพื่อก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิของบุคคลผู้รับเจตนา โดยที่ผู้รับเจตนาจะยินยอม
หรือไม่ก็ได้ โดยที่ค าส่ังทางปกครองยังแบ่งได้เป็นค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะรายโดยจะบังคับ
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 ในเมืองใหญ่ ๆ  ของทุกประเทศจะมีปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ปัญหาการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ปัญหาการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ ปัญหาการทิ้งส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดความ
สกปรกเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากในเมืองใหญ่ ๆ นั้น มักจะมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก มีการอพยพของประชาชนที่อยู่ในชนบทเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่ ท าให้เกิดความ
หนาแน่นของจ านวนประชากร ตลอดจนการขาดจิตส านึกที่ดีในการรักษาความสะอาดและความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซ่ึงเมืองพัทยาก็เป็นเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวเพราะ
เป็นเมืองท่ีมีความเจริญในทุกด้าน อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชายหาดทะเล สวยงดงามและมี
ชื่อเสียงติดระดับโลก 
 เมืองพัทยามีรูปแบบการปกครองพิเศษในลักษณะการปกครองตนเอง มีลักษณะเป็นการ
บริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถ่ิน โดยได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลาง เช่น อ านาจในการก าหนด
นโยบายและการบริหารเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายมีงบประมาณในการบริหารราชการเป็น
ของตนเอง โดยในการบริหารเมืองพัทยาประกอบไปด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงก็คือ สภาเมืองพัทยา 
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยมีอ านาจภายในเขต
เมืองพัทยาตามท่ีก าหนด 
 ส าหรับในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นได้
มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมณ์ในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่หรือทางสาธารณะ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ  ในการ
จัดการดูแลที่สาธารณะและสถานสาธารณะ โดยในเขตเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาเป็นเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา รวมท้ังเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วยโดยมีอ านาจในการควบคุม ดูแลและยังบังคับตามค าส่ังทางปกครองเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย โดยที่เจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงถือเป็นฝ่ายปกครองมีอ านาจที่จะบังคับให้เอกชนผู้รับ 
ค าส่ังทางปกครองต้องปฏิบัติตาม ท้ังนี้ก็เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองจะได้ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่วางไว้ โดยในการบังคับตาม ค าส่ังทาง
ปกครองของฝ่ายปกครองจะมีด้วยกัน 3 ประการ คือ การบังคับโดยวิธีการทางปกครอง การบังคับ
โดยวิธีการทางแพ่ง และการบังคับโดยวิธีการทางอาญา โดยหลักแล้วค าส่ังทางปกครองท่ีฝ่าย
ปกครองออกมาแล้วสามารถบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ทันทีนั้นจะเป็น ค าส่ังทางปกครอง
ฝ่ายเดียว โดยยังแบ่งออกเป็น ค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเป็นการทั่วไป กล่าวคือ มีผลบังคับเป็นการ
ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง เป็นต้น และ ค าส่ังทางปกครองท่ีมีผล
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเจาะจง เช่น ค าส่ังห้าม อนุญาต อนุมัติ ยกเลิกเพิกถอน เป็นต้น โดยในที่นี้ผู้
ศึกษาจะศึกษาเฉพาะการบังคับตามค าส่ังทางปกครองฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  ซ่ึงเป็นฝาย
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชนผู้ใต้ปกครองมีความไม่เท่าเทียมกัน 
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เนื่องมาจากฝ่ายปกครองมีอ านาจในการบริการสาธารณะ โดยได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย เช่น 
การออกค าส่ัง การบังคับ การจับกุม การเปรียบเทียบปรับ การใช้ก าลังบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ค าส่ังทางปกครอง โดยไม่ต้องไปขออนุญาตศาลก่อน ซ่ึงสามารถกล่าวได้โดยสรุปว่า ค าส่ังทาง
ปกครองท่ีฝ่ายปกครองออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นการกระท าฝ่ายเดียวหรือเป็นการกระท าท่ีมี
ลักษณะเป็นการบังคับแก่บุคคลทั่วไปหรือเฉพาะราย 
 ดังนั้น การบังคับตามค าส่ังทางปกครองของฝ่ายปกครองนั้นจ าเป็นจะต้องมีขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมและสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตั้งไว้ เพราะหากไม่มีการบังคับตาม
ค าส่ังทางปกครองเสียแล้ว ความเสียหายต่อส่วนรวมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม 
โดยในการบังคับตาม ค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 นั้นจะมีปัญหาในการออกค าส่ังทาง
ปกครองอันมีผลทางกฎหมายหลายประการโดยเฉพาะปัญหาทางด้านบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น 
อ านาจในการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติหน้าที่และ
บทบัญญัติของกฎหมายไม่ชัดเจนท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ
ปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมานี้เป็น
ปัญหาท่ีส าคัญและมักพบเป็นประจ าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบังคับตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จึงควร
ได้รับการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา 
 ผู้ศึกษาเห็นว่างานที่ศึกษานี้มีความส าคัญต่อการปฏิบัติการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองเมืองพัทยาและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคการบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 3. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครองของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
 5. เพื่อศึกษาและค้นหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการบังคับค าส่ังทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

สมมติฐานของการศึกษา  

 การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ. 
ศ.2535 ประกาศบังคับใช้โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีส่วนช่วยเหลือรัฐหรือฝ่ายปกครอง 
โดยเฉพาะในกรณีเมืองพัทยาเพื่อช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง นั้นปัจจุบันมีปัญหาอันเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนหรือบัญญัติไว้
แต่ไม่มีอ านาจหน้าที่อย่างกรณีเรื่องอ านาจสอบสวนเพื่อด าเนินคดีผู้กระท าความผิดที่ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและบทก าหนดโทษเจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ที่ปฏิบัติหรือ
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยังไม่เหมาะสม ฉะนั้นถ้าได้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ ก็จะ
ท าให้การน ากฎหมายมาใช้บังคับได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นหากมีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

วิธีด าเนินการศึกษา 

 ใช้วิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูลจากต ารา
เอกสารทางวิชาการ บทความ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และส่ิงพิมพ์ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทางเว็ บไซต์ที่ปรากฏบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของตัวบทกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา โดยจะศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยยกตัวอย่างกรณีการออกตามค าส่ังทางปกครอง  ฝ่าย
เดียวของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา เปรียบเทียบแนวความคิดของต่างประเทศท่ีมีการบังคับตาม
ค าส่ังทางปกครองมาอธิบายประกอบหรือยกเป็นตัวอย่า งเพื่อให้เข้าใจถึงการบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครอง เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.  ท าให้ทราบความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคการบังคับตามค าส่ัง
ทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
 2.  ท าให้ทราบ แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด  
 3. ท าให้ทราบหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับค าส่ังทาง
ปกครองท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 4.  ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการบังคับตามค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
 5.  ท าให้ทราบข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ ซ่ึงเป็นฝ่ายปกครองให้สามารถบังคับตามค าส่ังทางปกครองท่ีออกตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 


