
บทที่ 3 

มาตรการบังคับค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามกฎหมายว่าด้วย 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นปัญหาทางส่ิงแวดล้อม
ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต มีส่วนท าให้คุณภาพของมนุษย์ไปในทางท่ีดี
และไม่ดี การอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องมากจากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ อันมีสาเหตุมาจากการขาดความวินัยต่อบ้านเมือง 
เช่น การทิ้งขยะ การใช้ถนน หรือสาธารณสถานเป็นที่ปรุงอาหารขาย อันก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ 
ส่ิงแวดล้อมจะก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมในแง่ของการ อยู่
ร่วมกัน เกื้อกูลกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่าง
หลีกเล่ียงมิได้ ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ  

มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (นัยของสิ่งแวดล้อม) ระหว่างประเทศ  

 ผู้ศึกษาขอน ามาตรการบังคับตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนย้ายและ
การก าจัดของเสียอันตรายข้ามแดน  (กรมควบคุมมลพิษ , ออนไลน์ , 2553) ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องของ
ความสะอาดโดยเฉพาะนัยของส่ิงแวดล้อมอันมีผลต่อหลาย ๆ ประเทศ สมาชิกภาคีแห่งอนุสัญญานี้
ต้องตระหนักถึงความเส่ียงของความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมท่ีมีสาเหตุ
จากของเสียอันตรายและของเสียประเภทอ่ืนและการเคล่ือนย้ายของเสียเหล่านั้นข้ามแดน  ค านึงถึง
การคุกคามสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมซ่ึงขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากกาเพิ่มขึ้นของการ
ก่อก าเนิดและความซับซ้อน และการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน  
 ค านึงถึงด้วยว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์
และส่ิงแวดล้อมจากอันตรายซ่ึงเกิดจากของเสียดังกล่าว คือการลดการท าให้ก่อก าเนิดต่ าที่สุด  ทั้ง
ด้านปริมาณและหรือศักยภาพความเป็นอันตราย โดยเชื่อมั่นว่า รัฐควรด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อ
ประกันว่าการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน รวมท้ังการเคล่ือนย้ายข้ามแดนและการ 



 57 

ก าจัดของเสียเหล่านั้นสอดคล้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมไม่ว่า
สถานที่ก าจัดจะเป็นอย่างไร  เพื่อรับทราบว่ารัฐควรประกันว่าผู้ก่อก าเนิดควรจะปฏิบัติตามหน้าที่  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการก าจัดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนในลักษณะที่
สอดคล้องกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไม่ว่าสถานที่ก าจัดจะเป็นอย่างไรยอมรับอย่างเต็มที่ว่า  รัฐใด 
ๆ มีสิทธิอธิปไตยในการห้ามการน าเข้าหรือการก าจัดของเสียที่อันตรายและของเสียอ่ืนจาก
ต่างประเทศในอาณาเขตของตน ยอมรับด้วย ถึงความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นในการห้ามเคล่ือนย้ายข้าม
แดนของของเสียอันตรายและการก าจัดในรัฐอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา  ยอมรับว่า  การ
เคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศก าลังพัฒนามีความเส่ียง
สูงจากการที่ของเสียอันตรายไม่ได้รับการจัดการที่เป็นมิตรต่อ  ส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนด  โดย
อนุสัญญานี้  เชื่อมั่นว่าของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน  ควรได้รับการก าจัดภายในรัฐที่เป็นแหล่ง
ก่อก าเนิดด้วยวิธีการที่เข้ากันได้กับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดย
ตระหนักด้วยว่า การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียดังกล่าวจากรัฐที่เป็นแหล่งก าเนิดไปยัง  รัฐอ่ืน  
ควรจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้ด าเนินการภายใต้เง่ือนไขที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  และภายใต้เง่ือนไขที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้  
ต้องพิจารณาว่า การควบคุมที่เพิ่มขึ้นของการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสีย
อ่ืนจะเป็นส่ิงจูงใจในการจัดการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และการลดปริมาณการเคล่ือนย้ายข้าม
แดนดังกล่าว เชื่อมั่นว่า รัฐควรด าเนินมาตรการในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและการ
ควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน จากรัฐอ่ืนและไปยังรัฐเหล่านั้น
รับทราบว่า ความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคจ านวนหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและการรักษาส่ิงแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าอันตราย  ค านึงถึง  
ปฏิญญาของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์  (กรุงสต๊อคโฮล์ม  ค.ศ.1972) 
แนวทางและหลักการกรุงไคโรในการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงรับรอง
โดยคณะมนตรีประศาสน์การโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ตามข้อวินิจฉัยที่ 14/30 วันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ข้อเสนอของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าอันตราย (จัดท าขึ้นในปี 1957 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกสองปี ) ข้อเสนอแนะค าประกาศตราสาร  
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้มีการรับรองภายในระบบของสหประชาชาติ  ตลอดจนงานและ
การศึกษาท่ีกระท าขึ้นภายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ  
 ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์  หลักการ  ความมุ่งหมายและหน้าที่ของกฎบัตรโลกส าหรับ
ธรรมชาติซ่ึงรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในการประชุมสมัยท่ี  37 (ค.ศ.1982) ว่าเป็นกฎ
จริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของมนุษย์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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ยืนยันว่า  รัฐมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้บรรลุผลซ่ึงพันธกรณีระหว่างประเทศของตนที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และการคุ้มครองและการรักษาส่ิงแวดล้อม  และ
มีความรับผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ  มีการยอมรับว่าในกรณีที่มีการละเมิดในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญของบทบัญญัติของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดของอนุสัญญานี้ให้น ากฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ ตระหนักถึง ความต้องการที่จะพัฒนา
และการใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดของเสียต่ า  ทางเลือกในการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ระบบการจัดการและการควบคุมดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเกิด ของ
เสียอันตรายและของเสียอ่ืนให้เหลือต่ าที่สุด  ตระหนักด้วยว่า  ข้อกังวลระหว่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับความจ าเป็นในการควบคุมอย่างเข้มงวดของการการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและของเสียอ่ืน และความต้องการในการลดการเคล่ือนย้ายดังกล่าวให้เหลือต่ าที่สุดเท่าท่ี  
จะเป็นไปได้  
 1. ขอบเขตของอนุสัญญาบาเซล 
 ของเสียดังต่อไปนี้ที่มีการเคล่ือนย้ายข้ามแดน  ถือว่าเป็น “ของเสียอันตราย ” เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ของอนุสัญญานี้  

1.1 ของเสียประเภทของเสียจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  ศูนย์
รักษาสุขภาพและคลินิกจากการผลิตและเตรียมผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมที่เป็นเภสัชกรรมยาและ  เวช
กรรมของเสียจากการผลิตการผสมและการใช้สารท าลายส่ิงมีชีวิตและเภสัชกรรม ของเสียจาก
อุตสาหกรรมการผลิตการผสมและการใช้สารเคมีในการรักษาเนื้อไม้จากการผลิตการผสม หรือการ
ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์จากการปฏิบัติงานในการควบคุมระดับความร้อนที่มีไซยาไนด์ จากน้ ามันแร่
ที่มีสภาพไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิมของเสียอิมัลชั่นหรือของผสมระหว่าง
น้ ามัน น้ าหรือไฮโดรคาร์บอน น้ าของเสียที่เป็นวัสดุและส่ิงของซ่ึงมีหรือปนเปื้อนด้วยสารประเภท
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบ)ี และหรือโพลีคลอริ เนตเตดเทอร์ฟีนิล (พีซีท)ี  และหรือโพลีโบร
มิเนตเตดไบฟีนิล (พีบีบี) ของเสียประเภทกากน้ ามันดิบท่ีเกิดจากโรงกล่ันน้ ามัน  กระบวนการกล่ัน
และการด าเนินการด้วยวิธีไพโรไลติกของเสียจากการผลิต การผสม  และการใช้หมึกสีย้อมสารสีสี
น้ ามันครั่ง และน้ ามันชักเงาของเสียจากการผลิต การผสมหรือการใช้เรซ่ินลาเท็กซ์  พลาสติไซเซอร์
กาวหรือผลิตภัณฑ์ประเภทกาวของเสียที่เป็นสารเคมีซ่ึงเกิดจากศึกษาวิจัยและการพัฒนาหรือ
กิจกรรมการสอนที่ไม่อาจระบุได้  และ/หรือเป็นสารชนิดใหม่  และผลกระทบต่อมนุษย์และหรือ
ส่ิงแวดล้อมยังไม่เป็นที่ทราบของเสียที่โดยธรรมชาติสามารถระเบิดได้ ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอ่ืน
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสม หรือการใช้สารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและวัสดุ  ใน
การล้างอัดภาพของเสียทีเป็นผลมาจากการเตรียมผิวหน้าโลหะและพลาสติกกากที่เกิดจากการ



 59 

ด าเนินการก าจัดของเสียทางอุตสาหกรรมเว้นแต่ที่ไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น ระเบิดได้  
ของเหลวไวไฟของแข็งติดไฟ  สารหรือของเสียซ่ึงอาจจะลุกไหม้ได้เอง  สารหรือของเสียซ่ึงเมื่อ
สัมผัสกับน้ าจะให้ก๊าซที่ไวไฟออกซิไดซิงส์สารหรือของเหลวซ่ึงโดยตัวของมันเอง  ปกติไม่ติดไฟ
แต่เม่ือได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจะเป็นสาเหตุหรือมีส่วนช่วยให้เกิดการติดไฟของสารอ่ืนที่วางไว้
ใกล้เคียงสารอินทรีย์ของเปอร์ออกไซด์สารหรือของเสียอินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบ  ออกซิเจน 2 ตัว 
ซ่ึงเป็นสารที่ไม่เสถียรสามารถลายตัวให้ความร้อนรวดเร็วได้ด้วยตัวเอง เป็นพิษอย่างเฉียบพลัน 

สารติดเชื้อสารหรือของเสียที่มีจุลินทรีย์ขนาดเล็ก  หรือสารพิษของมันซ่ึงทราบหรือ
สันนิษฐานเป็นเหตุให้เกิดโรคในสัตว์หรือมนุษย์ สารกัดกร่อน เป็นพิษอย่างช้าหรือเรื้อรัง  สามารถ
ท าให้เกิดของเสียโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงลักษณะตามท่ีระบุข้างต้น ภายหลังการก าจัดสารดังกล่าว 

1.2 ของเสียซ่ึงเป็นผลมาจากเป็นวัตถุกัมมันตรังสี  ที่อยู่ภายใต้ระบบการควบคุม ดูแล
ระหว่างประเทศระบบอ่ืน รวมท้ังตราสารระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับเฉพาะกับวัสดุกัมมันตรังสี  อยู่
นอกขอบเขตของอนุสัญญานี้  

1.3 ของเสียซ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ การท าการระบายท้ิงของเสีย
ดังกล่าว ซ่ึงอยู่ในบังคับโดยตราสารระหว่างประเทศอ่ืน อยู่นอกขอบเขตของอนุสัญญานี้  
 2. พันธกรณีทั่วไป  

2.1 สิทธิของสมาชิกภาคี 
2.1.1 สมาชิกภาคีซ่ึงใช้สิทธิของตนในการห้ามน าเข้าของเสียอันตรายหรือของ

เสียอ่ืนเพื่อการก าจัดต้องแจ้งภาคีอ่ืนให้ทราบถึงการตัดสินใจของตน  
2.1.2 สมาชิกภาคีต้องห้ามหรือต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตราย

และของเสียอ่ืนไปยังภาคีซ่ึงได้ห้ามการน าเข้าของเสียดังกล่าวเม่ือได้รับแจ้งตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น  
2.1.3 สมาชิกภาคีต้องห้ามหรือต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตราย

และของเสียอ่ืน หากรัฐที่ผู้น าเข้าไม่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการน าเข้านั้นเป็นการเฉพาะ  ใน
กรณีรัฐที่น าเข้าไม่ได้ห้ามการน าเข้าของเสียดังกล่าว  

2.2 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ  
2.2.1 ประกันว่าการก่อก าเนิดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนภายในรัฐของตนถูก

ลดลงให้ต่ าที่สุดโดยค านึงถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  
2.2.2 ประกันว่ามีส่ิงอ านวยความสะดวกในการก าจัดที่เพียงพอส าหรับการจัดการ

ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องตั้งอยู่ในรัฐนั้น เท่าที่จะเป็นไปได้  
ไม่ว่าสถานที่ก าจัดจะเป็นอย่างไรก็ตาม  
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2.2.3 ประกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน
ในรัฐของตนจะด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็น เพื่อป้องกันมลพิษจากของเสียอันตรายและของเสีย
อ่ืนซ่ึงเกิดขึ้นจากการจัดการดังกล่าว  และหากมลพิษดังกล่าวเกิดขึ้นต้องลดผลที่จะเกิดต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมให้ต่ าที่สุด  

2.2.4 ประกันว่าการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนได้รับ
การลดให้เหลือต่ าที่สุดให้สอดคล้องกับการจัดการของเสียดังกล่าว โดยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
มีประสิทธิภาพและไดกระท าการในลักษณะที่จะคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
จากผลกระทบท่ีร้ายแรงซ่ึงอาจเป็นผลจากการเคล่ือนย้ายดังกล่าว  

2.2.5 ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนไปยังรัฐหรือ
กลุ่มรัฐที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นภาคีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศก าลังพัฒนาที่ได้ห้ามการน าเข้าทั้งปวงโดยกฎหมายของตน หรือหากมีเหตุผลที่จะเช่ือได้
ว่าของเสียที่เป็นปัญหาจะไม่ได้รับการจัดการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะ
ก าหนดโดยภาคีทั้งหลายในการประชุมครั้งแรก  

2.2.6 ก าหนดให้จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอขอเคล่ือนย้ายของข้ามแดน
ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนให้แก่รัฐที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก  5 ก. เพื่อระบุให้ชัดเจนถึง
ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายที่เสนอนั้นต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

2.2.7 ป้องกันการน าเข้าของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน  หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า
ของเสียที่เป็นปัญหาจะไม่ได้รับการจัดการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2.2.8 ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับภาคีและองค์การที่สนใจทั้งโดยตรงและผ่าน
ส านักเลขาธิการ  รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าด้วยการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและของเสียอ่ืน  เพื่อปรับปรุงการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ
เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกันการขนย้ายที่ผิดกฎหมาย  

2.3 ภาคีถือว่าการขนย้ายซ่ึงของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนที่ผิดกฎหมายเป็น
อาชญากรรม  

2.4 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องด าเนินมาตรการด้านกฎหมาย  ด้านบริหารและมาตรการอ่ืนที่
เหมาะสมอันที่จะปฏิบัติตามและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้  รวมท้ังมาตรการในการ
ป้องกันและลงโทษการกระท าท่ีละเมิดอนุสัญญานี้   

2.5 ภาคีต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนไปยังประเทศ
ที่มิได้เป็นภาคี หรือน าเข้าจากประเทศที่มิได้เป็นภาคี  
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2.6 ภาคีตกลงท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน  เพื่อ
น าไปก าจัดภายในพื้นที่ใต้เส้นละติจูดที่  60 องศาใต้  ไม่ว่าของเสียดังกล่าวจะมีการเคล่ือนย้ายข้าม
แดนหรือไม ่ 

2.7 ยิ่งไปกว่านั้น ภาคีแต่ละฝ่ายต้อง  
2.7.1 ห้ามบุคคลทั้งปวงที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจแห่งชาติของตนจากการขนส่งหรือ

ก าจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับมอบอ านาจหรือได้รับอนุญาต
ให้ปฏิบัติการดังกล่าวนั้น  

2.7.2 ก าหนดให้ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนที่จะมีการเคล่ือนย้ายข้ามแดน  
ได้รับการบรรจุหีบห่อติดฉลากและขนส่งโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมรับและรับรองเป็นการทั่วไปในด้านการบรรจุหีบห่อ การติดฉลากและการ
ขนส่ง และโดยให้ค านึงตามควรถึงทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ  

2.7.3 ก าหนดให้จัดท าเอกสารการเคล่ือนย้ายแนบไปกับของเสียอันตรายและ ของ
เสียอ่ืนตั้งแต่จุดที่เริ่มต้นเคล่ือนย้ายข้ามแดนจนถึงจุดที่มีการก าจัด  

2.8 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องก าหนดให้ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน  ซ่ึงจะถูกส่งออกไป
ได้รับการจัดการโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมในรัฐที่ผู้น าเข้าหรือที่อ่ืนใด  แนวทางด้านเทคนิคในการ
จัดการของเสียที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายใต้บังคับของอนุสัญญาจะได้รับการก าหนดโดยภาคี
ทั้งหลายในการประชุมครั้งแรก  

2.9 ภาคต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันว่าการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนจะได้รับการอนุญาตเฉพาะเมื่อ  

2.9.1 รัฐผู้ส่งออกไม่มีความสามารถทางเทคนิคและส่ิงอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น  ความสามารถหรือสถานที่ก าจัดที่เหมาะสมเพื่อก าจัดของเสียที่เป็นปัญหา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ  

2.9.2 ของเสียที่เป็นปัญหาถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ในรัฐผู้น าเข้า หรือ  

2.9.3 การเคล่ือนย้ายข้ามแดนที่เป็นปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์อ่ืนที่ถูกก าหนดโดย
ภาคีหากว่าเกณฑ์เหล่านั้นจะต้องไม่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้  

2.10 พันธกรณีภายใต้อนุสัญญานี้ของรัฐก าหนดให้ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน  ที่
ได้ถูกก่อก าเนิดขึ้นภายในรัฐ ต้องได้รับการจัดการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนั้น โดยไม่อาจโอนไป
ยังรัฐที่น าเข้าหรืออน าผ่านไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด  
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2.11 ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้ห้ามมิให้ภาคีออกข้อก าหนดเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้  และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ  เพื่อให้มี
การคุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

2.12 ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้ที่จะกระทบไม่ว่าในทางใดต่ออ านาจอธิปไตย
ของรัฐเหนือทะเลอาณาเขตของตนซ่ึงก าหนดขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ  และสิทธิอธิปไตย
และเขตอ านาจซ่ึงรัฐมีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีปของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
และการใช้งานเรือและอากาศยานของรัฐทั้งปวงคงได้ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือเท่าที่
ก าหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศ และตามท่ีนัยในตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

2.13 ภาคีต้องรับท่ีจะทบทวนเป็นระยะ ๆ ถึงความเป็นไปได้ในการลดจ านวน  และ
ศักยภาพของการก่อให้เกิดมลพิษของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนซ่ึงส่งออกไปยังรัฐอ่ืน  
โดยเฉพาะไปยังประเทศก าลังพัฒนา  
 3. หน่วยงานผู้มีอ านาจและศูนย์ประสานงาน 
 เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้  ภาคี  

3.1 แต่งตั้งหรือจัดตั้งหน่วยงานผู้มีอ านาจหนึ่งแห่งหรือมากกว่า และศูนย์ประสานงาน
หนึ่งแห่ง ต้องจะได้รับแต่งตั้งให้รับการแจ้งในกรณีเป็นรัฐที่ถูกน าผ่านแดน  

3.2 แจ้งส านักงานเลขาธิการ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับกับตน  
ถึงหน่วยงานที่ตนได้แต่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานและหน่วยงานผู้มีอ านาจ  

3.3 แจ้งส านักงานเลขาธิการ  ภายใน  1 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการตัดสินใจให้มีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการมอบหมาย 
 4.  การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างภาคี  

4.1 รัฐผู้ส่งออกต้องแจ้งหรือก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิดหรือผู้ส่งออกแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านหน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐผู้ส่งออก หน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึงการ
เคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน  การแจ้งดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
เอกสารและข้อมูลข่าวสารตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 5 ก. ที่ท าขึ้นในภาษาซ่ึงเป็นที่ยอมรับของรัฐ  
ที่น าเข้า การแจ้งไปยังรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายให้ท าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

4.2 รัฐผู้น าเข้าจะตอบผู้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ในการยินยอมให้มีการเคล่ือนย้าย
โดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขในการปฏิเสธการอนุญาตให้มีการเคล่ือนย้ายหรือในการขอข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มเติม ส าเนาค าตอบสุดท้ายของรัฐผู้น าเข้าจะต้องส่งไปให้หน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ซ่ึงเป็นภาคี  



 63 

4.3 รัฐที่ผู้ส่งออกต้องไม่อนุญาตให้ผู้ก าเนิดหรือผู้ส่งออกเริ่มการเคล่ือนย้ายข้ามแดน
จนกว่าจะได้รับค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  

4.3.1 ผู้แจ้งได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐผู้น าเข้า และ  
4.3.2 ผู้แจ้งได้รับการยืนยันจากรัฐผู้น าเข้าถึงความมีอยู่ของสัญญาระหว่าง  ผู้

ส่งออกและผู้ก าจัด ซ่ึงระบุถึงการจัดการของเสียที่กล่าวถึงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4.4 รัฐที่ถูกน าผ่านแต่ละรัฐซ่ึงเป็นภาคีจะต้องตอบรับการแจ้งโดยพลันไปยังผู้แจ้ง  

หลังจากนั้นรัฐนั้นอาจจะตอบไปยังผู้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  60 วัน ยินยอมให้มีการ
เคล่ือนย้ายโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไข ปฏิเสธการอนุญาตให้มีการเคล่ือนย้ายหรือการขอข้อมูลข่าวสาร  
รัฐผู้ส่งออกต้องไม่อนุญาตให้เริ่มการเคล่ือนย้ายข้ามแดนจนกว่าจะได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากรัฐที่ถูกน าผ่านแดน อย่างไรก็ตามหากเมื่อใดก็ตามท่ีภาคีวินิจฉัยว่าไม่ต้องการค ายินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  ไม่ว่าจะเป็นการทั่วไปหรือ แม้แต่ภายใต้เง่ือนไขเฉพาะส าหรับการ  
เคล่ือนย้ายข้ามแดนที่เป็นการของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนผ่านแดนหรือเปล่ียนแปลงข้อก าหนด
ของตนในเรื่องนี้ภาคีนั้นจะต้องแจ้งโดยทันทีไปยังภาคีอ่ืนเกี่ยวกับการวินิจฉัยของตน ในกรณี หลัง
นี้ หากรัฐที่มีการส่งออกไม่ได้รับค าตอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งโดยรัฐที่ส่งออก
อาจอนุญาตให้มีการส่งออกผ่านรัฐที่ถูกน าผ่านแดนได้  

4.5 ในกรณีที่มีการเคล่ือนย้ายของเสียข้ามแดนในที่ซ่ึงของเสียนั้นได้รับการก าหนด
ตามกฎหมายหรือได้รับการพิจารณาให้เป็นของเสียอันตรายเฉพาะ  

4.5.1 โดยรัฐผู้ส่งออก  ข้อก าหนดของวรรค  9 ของข้อนี้  ซ่ึงใช้บังคับกับผู้น าเข้า
หรือรัฐผู้ก าจัด และรัฐที่น าเข้าต้องใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ส่งออกและรัฐผู้ส่งออก ตามล าดับ  

4.5.2 โดยรัฐผู้น าเข้า และรัฐที่ถูกน าผ่านซ่ึงเป็นภาคี  ข้อก าหนดของวรรค  1, 3, 4 
และ 6 ของข้อนี้ ซ่ึงใช้บังคับกับผู้ส่งออกและรัฐผู้ส่งออก ต้องใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้น าเข้าหรือผู้
ก าจัด และรัฐผู้น าเข้าตามล าดับ หรือ  

4.5.3 โดยรัฐถูกน าผ่านซ่ึงเป็นภาคี  ข้อก าหนดของวรรค  4 ต้องใช้บังคับกับรัฐ  
ดังกล่าว  

4.6 รัฐผู้ส่งออกภายใต้ค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาตให้
ผู้ก่อก าเนิดหรือผู้ส่งออกใช้การแจ้งท่ัวไป ในกรณีที่ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนมีลักษณะทาง
กายภาพและเคมีเช่นเดียวกันถูกส่ง เป็นประจ าไปยังผู้ก าจัดรายเดียวกันของรัฐผู้น าเข้าและในกรณีที่
มีการน าผ่านแดน ผ่านส านักงานศุลกากร ขาเข้าและขาออกเดียวกันของรัฐผู้น าเข้าและในกรณีที่มี
การน าผ่านแดน ผ่านส านักงานศุลกากรขาเข้าและขาออกเดียวกันของรัฐที่น าผ่านแดน  
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4.7 รัฐที่เกี่ยวข้องอาจท าค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการใช้การแจ้งท่ัวไป ที่
อ้างถึงในวรรค  6 ภายใต้การให้ข้อมูลข่าวสารบางประการให้  เช่น ปริมาณที่แน่ชัด  หรือบัญชี
รายการของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนที่ถูกขนส่งในแต่ละครั้ง  

4.8 การแจ้งท่ัวไปและค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่อ้างถึงในวรรค  6 และ 7 อาจ
ครอบคลุมการขนส่งของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนหลายครั้งในช่วงระยะเวลานานที่สุด 12 เดือน  

4.9 ภาคีต้องก าหนดให้แต่ละบุคคลที่รับผิดชอบในการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของ
เสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน  ลงนามในเอกสารก ากับการเคล่ือนย้ายเม่ือส่งมอบหรือรับของเสียที่
เป็นปัญหา ภาคีต้องก าหนดด้วยว่าให้ผู้ก าจัดแจ้งให้ทั้งผู้ส่งออกและหน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐที่
ส่งออกทราบถึงการได้รับของเสียที่เป็นปัญหาและภายในเวลาอันควร ให้ทราบว่าการก าจัดได้เสร็จ
ส้ินลงแล้วตามท่ีได้ระบุไว้ในค าแจ้ง หากรัฐผู้ส่งออกไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  หน่วยงานผู้มี
อ านาจของรัฐผู้ส่งออกหรือผู้ส่งออกจะแจ้งให้รัฐผู้น าเข้าทราบตามนั้น  

4.10 การแจ้งและการตอบซ่ึงก าหนดไว้โดยข้อนี้จะต้องส่งไปยังหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือไปยังหน่วยงานของรัฐบาลที่เหมาะสมในกรณีของประเทศท่ีมิได้เป็นภาคี  

4.11 การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนจะต้องได้รับการ
ประกันภัย ประกันทัณฑ์บน  หรือหลักประกันทางการเงินอ่ืนตามที่อาจถูกก าหนดโดยรัฐผู้น าเข้า
หรือรัฐผู้น าผ่านแดนซ่ึงเป็นภาคี  
 5. การระงับข้อพิพาท 
  ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างภาคีเกี่ยวกับการตีความ การใช้  การปฏิบัติตามอนุสัญญานี้
หรือพิธีสารใด ๆ ภาคีจะหาทางระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาหรือด้วยสันติวิธีอ่ืนใดตามที่ตนจะ
เลือกได้ หากภาคีที่เกี่ยวข้องไม่สามารถระงับข้อพิพาทโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนได้ และหากฝ่าย
ในข้อพิพาทตกลงกันให้เสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือการอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้เง่ือนไข ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ  อย่างไรก็ตามการไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ในการ
เสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือการอนุญาโตตุลาการ  จะไม่ท าให้ภาคีพ้นจาก
ความรับผิดชอบท่ีจะต้องแสวงหาทางระงับข้อพิพาทต่อไป  ในขณะที่ให้สัตยาบัน  ให้การยอมรับ 
ให้ความเห็นชอบ  ให้การยืนยันอย่างเป็นทางการหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้  หรือในเวลาใดก็
ตามหลังจากนั้น รัฐหรือองค์การความร่วมมือทางการเมืองและ/หรือเศรษฐกิจ  อาจประกาศว่าตน
ยอมรับการบังคับโดยอัตโนมัติ  และโดยปราศจากความตกลงพิเศษเกี่ยวกับการยอมรับพันธกรณี
เดียวกันของภาคีใดการเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และการอนุญาโตตุลาการ
ตามวิธีด าเนินการการประกาศเช่นว่าจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังส านัก
เลขาธิการซ่ึงจะแจ้งการประกาศนั้นไปยังภาคี 
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มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของต่างประเทศ 

 1. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
 ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดเกี่ยวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย 
 สาธารณรัฐฝรั่งเศสปกครองในระบบรัฐเดี่ยวในรูปแบบของสาธารณรัฐโดยมีสถาบันทาง
การเมืองแบ่งแยกได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1 . สถาบันนิติบัญญัติ (รัฐสภา) มีหน้าที่หลักในการตรารัฐบัญญัติและกฎหมาย 
 2 . สถาบันบริหาร (รัฐบาล) มีหน้าที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดินโดยระบบบริหาร
เป็นระบบบริหารที่มีลักษณะเป็นทวิภาค ซ่ึงหมายถึง มีผู้มีอ านาจส่ังการสองคน คือ ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐและนายกรัฐมนตรี ซ่ึงต าแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดย
ประชาชน ส่วนนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี โดยผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารราชการแผ่นดินนั้นได้แก่ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 3 . สถาบันตุลาการ (ศาล) เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีหน้าที่หลักในการพิจารณา
พิพากษาคดีความต่าง ๆ ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจที่จะ
บริหารงานของตนเองได้อย่างอิสระ และมีอ านาจวางระบบกฎหมายและการจัดระเบียบการ
ปกครองจังหวัดโพ้นทะเลอาจปรับเปล่ียนได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องถ่ิน 
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, หน้า 137-138) 
 การปกครองส่วนท้องถ่ินของฝรั่งเศสสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 
 1 . เทศบาล (Commune) องค์การบริหารเทศบาลของฝรั่งเศส เรียกว่า “Conseil municipal” 
ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง ทุก 6 ปี และคณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของคณะกรรมการ 1 
คนท าหน้าที่นกยกเทศมนตรี (Maire) นายกเทศมนตรีมีอ านาจในการบริหารภายในเทศบาล รวมท้ัง
เป็นตัวแทนของรัฐในการจัดท านิติกรรมของรัฐ จดทะเบียนต่าง ๆ รักษาความสงบ จัดการเลือกตั้ง
ภายใน รวมท้ังจัดท าประกาศต่าง ๆ ของรัฐ นอกจากนั้นนายกเทศมนตรียังท าหน้าที่ในการบริหาร
งบประมาณของเทศบาล และงานในความรับผิดชอบของเทศบาลนั้น ๆ อาทิ โรงเรียน รถรับ-ส่ง
นักเรียน การก าจัดขยะ สาธารณูปโภค ถนนหนทางภายในเทศบาล การวางผังเมือง เป็นต้น 
 2 . จังหวัด (Département) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่า “Conseil général” มีการ
เลือกตั้งโดยตรงทุก 6 ปี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ จะเลือกประธานเพ่ือท าหน้าที่บริหาร
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โดยจะต้องเป็นผู้เตรียมการ และด าเนินการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหาร
งบประมาณ และบุคลากร หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การด าเนินการ
ของวิทยาลัยจังหวัด การจัดการขนส่งภายใน การจัดการท้องถ่ิน เป็นต้น โดยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส
จัดว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมาก ดังนั้น รัฐบาลฝรั่งเศส
โดยกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
(Préfet) ไปท าหน้าที่บริหารงานในส่วนความรับผิดชอบของรัฐ ในจังหวัดนั้น ๆ อาทิ การรักษา
ความสงบภายใน การจัดการเลือกตั้ง การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังท าหน้าที่ใน
การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3 . ภาคหรือมณฑล (Région) เป็นการรวมหลายจังหวัดเข้าด้วยกัน โดยให้จังหวัดที่ใหญ่
ที่สุดเป็นที่ตั้งของภาค และผู้ว่าราชการในจังหวัดนั้นเป็นผู้ว่าราชการการภาคด้วย ปัจจุบันฝรั่งเศสมี 
26 ภาค องค์การบริหารภาคเรียกว่า “Conseil Régional” มีการเลือกตั้งโดยตรงทุก 6 ปี และองค์การ
บริหารภาคนี้จะเลือกประธานเพ่ือท าหน้าที่บริหารโดยจะต้องเป็นผู้เตรียมการ และด าเนินการ
ประชุมขององค์การบริหารภาค ตลอดจนบริหารงบประมาณ และบุคลากรภายในภาค  
 ในส่วนของโครงสร้างกฎหมายส่ิงแวดล้อม ประเทศฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นกรอบกฎหมายเพียงฉบับเดียว แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมหลายฉบับ ซ่ึงได้
รวบรวมจัดท าประมลกฎหมายส่ิงแวดล้อม (Environmental code) (เชาว์ลิต แจ้งอักษร , 2550 , หน้า
139) ขึ้นโดยรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับน้ า อากาศ เสียง พืชและ
สัตว์ เป็นต้น ท่ีส่วนหนึ่งเป็นการน าเอาบทบัญญัติใน Directive ของ EU และหลักผู้ก่อมลพิษเป็น  ผู้
จ่าย (Polluter pays principle: PPP) มาปรับใช้ประมวลกฎหมายฝรั่งเศสปี ค.ศ.2000 ได้น าเครื่องมือ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนมาปรับใช้กับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล ท้ังนี้ กระบวนการหนึ่งที่บัญญัติในประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อมของ
ฝรั่งเศสที่มีส่วนช่วยผลักดันให้การรักษาและการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นไปด้วยดี คือ การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะ การอภิปรายสาธารณะนี้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นไม่นานแต่ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ท้ังนี้เพราะความ
เป็นกลางของคณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแห่งชาติ (The national public debate 
commission) เพราะคณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแห่งชาตินั้นมีสถานะเป็นองค์การ
มหาชนอิสระซ่ึงมีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย เพื่อจะเป็นหลักประกันว่า ในกระบวนการ รับ
ฟังความคิดเห็นนี้จะไม่เป็นเพียงการจัดท าตามท่ีกฎหมายบังคับไว้หรือเป็นการประชาสัมพันธ์
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เท่านั้น แต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อน าความคิดเห็นของประชาชน
เหล่านั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของรัฐหรือเจ้าของโครงการต่อไป  การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะได้ถูกน าไปรวบรวมไว้ในมาตรา 
L121-1 ถึงมาตรา 121-5 ประมวลกฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 
 แนวคิดในการจัดท าประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสประกอบไปด้วย
หลักการส าคัญ ดังนี้  
 1 . หลักการแจ้งเตือน (Le principe de précaution) 
 2 . หลักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Le principe d 'action préventive 
et de correction) การใช้เทคนิควิธีที่ดีที่สุดเท่าท่ีมีในขณะนั้น โดยค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะ 
 3. หลักผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้จ่าย (Le principe pollueur-payeur) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้
มาตรการป้องกันมลพิษ ค่าใช้จ่ายในการลดหรือต่อต้านด้านมลพิษผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะต้อง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 
 4 . หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Le principe de participation) ประชาชนควรที่จะ
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการในเรื่องส่ิงแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ที่
เป็นอันตรายอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอีกหลายฉบับเกี่ยวกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ท่ีให้ค าจ ากัด
ความ การกระท าความผิดที่นิติบุคคลต้องรับผิดชอบ เช่น 
 1 . การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติทางน้ า (มาตรา L216-6) 
 2 . ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสีย (มาตรา L541-47) เป็นต้น 
 อีกทั้งมาตรา L512-6 แห่งประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม มีลักษณะเป็น “คดีที่ศาลมีอ านาจ
เต็ม” (Recours de plein contentieux) ผู้พิพากษามีอ านาจอย่างกว้างขวางครอบคุลมไปถึงเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การอนุญาตให้เริ่มด าเนินโครงการหรือกิจการ รวมท้ังให้ความเห็นชอบในข้อก าหนดการ
ประกอบกิจการ หรือ พิจารณาความคืบหน้าหรือวิธีการเยียวยาหลังเกิดเหตุขัดข้องหรือจากอุบัติเหตุ
ของโครงการหรือกิจการประเภทท่ีต้องแจ้งการประกอบกิจการ เป็นต้น อย่างไรก็ดีถึงแม้ประเทศ
ฝรั่งเศสจะมีประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้พิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมแต่ท้ายท่ีสุดศาลจะต้อง  
ไปดูกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น ประมวลกฎหมายก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวกกฎหมายการจัดการที่ดินในชนบท ประมวลกฎหมายป่าไม้ ประมวล
กฎหมายผังเมือง (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หน้า 40-41) เป็นต้น 
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 1. องค์กรที่ท าหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
 ประเทศฝรั่งเศสไม่มีองค์กรเดียวที่ท าหน้าที่ดูแลปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมเหมือนดังเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาดังจะเห็นได้จากมาตรา L132-1 องค์กรด้านส่ิงแวดล้อมของฝรั่งเศสแตกแยก
เป็นหลายแขนง เช่น องค์การพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (The coastal protection agency) ส านักงานการ  ล่า
สัตว์และชีวิตสัตว์ในป่าแห่งชาติ (The national hunting and wildlife office) สมาคมการเกษตร 
(Chambers of agriculture) ซ่ึงอย่างไรก็ตาม มีองค์กรหนึ่งที่อาจถือได้ว่าเป็นองค์กรหลัก ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ องค์การการจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (The environment and energy 
management agency) จัดตั้งขึ้นตามมาตร L131-3 เพื่อท าหน้าที่ในการปกป้องและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ ลดปริมาณขยะของเสีย การทิ้งขยะของเสีย การน าขยะของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือท าให้
กลับคืนดี การปกป้องผิวดินและการท าให้พื้นที่ท่ีได้รับมลพิษคืนดี การอนุรักษ์พลังงานและการ
พัฒนาพลังงานทดแทน การด าเนินการเพื่อลดมลพิษทางเสียงและการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
รวมท้ังร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ท่ีท าหน้าที่เกี่ยวกับน้ า (Water agencies) เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
ปัญหาทางน้ า 
 ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จัดให้มีองค์การที่ท าหน้าที่ดูแล
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเฉพาะด้านคือ กรณีปัญหาเกี่ยวกับน้ า องค์การหลัก ๆ ท่ีท าหน้าที่ดูและปัญหาน้ า 
คือ องค์การน้ าแห่งชาติ (The national water agency) ตามมาตรา L213-1 ซ่ึงมีหน้าที่เพียงให้
ค าแนะน าต่อโครงการหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าและองค์การลุ่มน้ า (The water basin 
agencies) ที่จัดตั้งขึ้นตามพื้นที่ลุ่มน้ าหรือพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ าตามมาตรา L213-2 ประกอบด้วยผู้แทน
จากภาคและท้องถ่ินซ่ึงลุ่มน้ านั้นตั้งอยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้แทนจากผู้ใช้หรือบุคคลผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้แทนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ โดยเฉพาะผู้แทนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมโดยท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือการพัฒนาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างเจ้าพนักงานรัฐและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในปัจจุบันองค์การลุ่มน้ าของ
ฝรั่งเศสมีท้ังหมด 6 องค์การ 
 ในประเทศฝรั่งเศสมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับชาติและ
ระดับภาค ดังนั้นการศึกษาองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมจึงต้องแบ่งศึกษาออกเป็น 2 
ระดับ 

1.1 ระดับชาติ 
ในระดับชาตินั้นจะมีกระทรวงนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Ministry of ecology 

and sustainable development) ท าหน้าที่หลักด้านการปกป้องการบ่อนท าลาย และพัฒนาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีหน้าที่ลดมลพิษและความเดือดร้อนร าคาญในทุกลักษณะ นอกจากนี้ยังมี
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หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมเช่น กระทรวงเกษตร หลายหน่วยงานใน
กระทรวงนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น กรมการจัดการและการวงแผนส่วนภูมิภาค 
และการด าเนินการด้านป่าไม้ (Department of rural management and structure and the forest 
service) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of industry) กระทรวงศึกษาและกระทรวงมหาวิทยาลัย 
(Ministry of education and the ministry of the universities) 

1.2 ระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน 
ส าหรับระดับภูมิภาคและท้องถ่ินนั้น องค์กรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Régions) แม้ประเทศฝรั่งเศสจะมีแนวโน้มท่ีจะถ่ายโอนอ านาจ
หน้าที่ในการปกครองของส่วนภูมิภาคให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินก็ตาม แต่ในปัจจุบันอ านาจและหน้าที่
ยังคงอยู่กับส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ส่วนกลางก็ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานระดับ
ภาคมีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาค และมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหา
มลพิษทางน้ า อากาศ เสียง รวบกวน การทิ้งขยะของเสีย นอกจากนี้ยังให้เจ้าพนักงานระดับภาคมี
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เจ้าพนักงานท้อถ่ินในเรื่องการปกป้องส่ิงแวดล้อม การปกป้องมลพิษ 
และขจัดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ในระดับ Départements มีหน้าที่ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีกฎหมายได้แบ่งประเภทไว้เป็นประเภทต้องแจ้งให้ทราบ และประเภทต้องได้รับ
อนุญาตก่อนด าเนินการติดตั้ง และรับค าร้องเรียนจากประชาชน นอกจากนี้ เจ้าพนักงานระดับ
อ าเภอจะต้องร่วมมือกับเจ้าพนักงานระดับต าบลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมของต าบล และมีสิทธิ
ที่จะใช้อ านาจตามกฎหมายด าเนินการแทนเจ้าพนักงานระดับต าบลหาก  เจ้าพนักงานนั้นไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ระดับสุดท้าย คือระดับ Communes นายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายต าบลมีอ านาจ
ด าเนินการรักษาความสะอาดและขจัดเหตุเดือดร้อนร าคาญและมลพิษ  ในระดับท้องถ่ินได้  
(McLoughlin, Bellinger, 1993, pp. 205-210) 

ตัวอย่างขององค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมในเรื่องการจัดการส่ิงสกปรกบน
ที่ดินและในน้ านั้น องค์กรระดับชาติที่ท าหน้าที่ดูแล คือ กองปกป้องความเส่ียงจากมลพิษ 
(Direction de la prevention des pollutions et des risques: DPPR) ในกระทรวงส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและส านักส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม (Service de I’environnement industrie: SEI) มี
หน้าที่ในการดูแลและจัดการส่ิงสกปรกโสโครกบนที่ดินและในน้ า โดยการด าเนินการใดเพื่อลด
มลพิษ ความเดือดร้อนร าคาญและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกฎหมาย
ก าหนดแบ่งประเภทไว้ ส่วนในระดับท้องถ่ินนั้น เจ้าพนักงานระดับท้องถ่ินจะมีอ านาจในการวาง
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ผังเมืองและก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมท้ังมีอ านาจบังคับใช้กรณีดังกล่าว  (เชาว์ลิต แจ้ง -
อักษร, 2550, หน้า 144) 
 2. มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานหน้าที่ 

2.1 อ านาจส่ังให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย 
เจ้าพนักงานของรัฐ (Le préfet) มีอ านาจตามกฎหมายที่จะส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมท่ีจะแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือส่ังให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  เช่น ค าส่ัง
ทางปกครอง (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, หน้า 145) 

กรณีมาตรการทางปกครองกับกฎหมายเกี่ยวกับน้ าในมาตรา L216-1 ก าหนดให้  เจ้า
พนักงานรัฐสามารถส่ังให้ผู้กระท าผิดกฎหมายส่ิงแวดล้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ และหากผู้กระท าผิดยังละเลยไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองของ
เจ้าพนักงานแล้ว เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีสิทธิด าเนินการตามมาตรการทางปกครองอ่ืน ๆ ต่อไป
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา L216-1  

ส าหรับกรณีกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มาตรา L226-8 ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
รัฐมีสิทธิส่ังให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระท าการให้เป็นไปตามกฎหมายภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

2.2 อ านาจส่ังปรับ 
ในประเทศฝรั่งเศส กฎหมายได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานของรัฐในการส่ังปรับได้โดยตรง 

โดยไม่ต้องพึ่งอ านาจผู้พิพากษาหรือศาลอาญา 
มาตรา L226-6 ของกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศก าหนดให้เจ้าพนักงานรัฐมีสิทธิ

ส่ังปรับแก่บุคคลที่ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้ โดยอัตราค่าปรับแต่ละ
กรณีก าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น มาตรา L226-9 ก าหนดค่าปรับส าหรับกรณีผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การที่มีอ านาจตามมาตรา L226-2 ในการตรวจสอบการด าเนินการตามกฎหมาย มี
โทษปรับ 7,500 ยูโร นอกจากค่าปรับทางปกครองดังกล่าวแล้ว มาตรานี้ยังก าหนดให้ผู้ด าเนินการที่
ฝ่าฝืนกฎหมายตามท่ีกล่าวข้างต้นจะต้องโทษค่าปรับทางอาญารวมถึงโทษจ าคุกด้วย 

มาตรา L521-18 ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษความเส่ียง และความ
เดือดร้อนร าคาญก าหนดให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่ังปรับแก่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของ
เจ้าพนักงานที่ให้ไว้ตามมาตรา L512-17 ในอัตราสูงสุดเท่ากับ 1,500 ยูโร 

ในกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน มาตรา L581-26 ก าหนดค่าปรับส าหรับกรณีที่ผู้ใด
ติดตั้งหรือแก้ไขเพิ่มเติมป้ายโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใดที่มีลักษณะออกสู่สาธารณะ โดยได้แจ้งให้
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นายกเทศมนตรี (Mayor) หรือ Préfet ทราบล่วงหน้า หรือกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ 
จะต้องโทษปรับจ านวน 750 ยูโร 

2.3 อ านาจให้เปิดเผยหรือแจ้งให้ทราบ 
อ านาจนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายส่ิงแวดล้อมแขนงต่าง ๆ ของประมวลกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นมาตรการทางปกครองมาตรการหนึ่งที่ช่วยควบคุมการติดตั้งส่ิงใดซ่ึงอาจ
เป็นอันตราย ไม่ถูกหลักอนามัย เป็นพิษ หรือเสียงดังรบกวน โดยการแบ่งแยกประเภทของการ
ติดตั้งเป็น 2 จ าพวก คือจ าพวกที่ต้องเปิดเผยหรือแจ้งให้ทราบและประเภทท่ีต้องขออนุญาต ซ่ึง
ประเภทหลังนี้เป็นมาตรการทางปกครองท่ีใช้อย่างแพร่หลายท่ีจะได้กล่าวต่อไป ในการส่ังให้แจ้ง
หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณที่ติดตั้ง และเพื่อปกป้อง
สุขภาพของประชาชน การแจ้งไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต ผู้ยื่นค าขอแจ้งตามที่กฎหมายก าหนด
เพียงแต่ยื่นข้อมูลและรายละเอียดที่จะต้องแจ้งหรือเปิดเผยให้เจ้าพนักงานรัฐเมื่อเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองเชื่อว่าการติดตั้งนั้นจะเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดเจ้าพนักงานก็จะส่ง
หนังสือให้แก่ผู้ยืนค าขอเพื่อที่จะด าเนินการใด ๆ ต่อไป (McLoughlin, Bellinger, 1993, p. 209) 

ตัวอย่างกฎหมายที่ก าหนดให้มีการแจ้งหรือเปิดเผย คือ มาตรา L512-8 เกี่ยวกับปกป้อง
มลพิษและความเดือดร้อนร าคาญ ก าหนดว่าโครงการใดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นโดยเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครอง จะต้องมีการเปิดเผยหรือแจ้งให้ทราบ หรือในกรณีกฎหมายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ก่อนที่จะมี
การวางจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ใดที่ไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือของ European inventory: EINECS ผู้ผลิตหรือ  
ผู้น าเข้าจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทราบตามมาตรา L521-3 หรือมาตรา L126-1 
ก าหนดให้โครงการสาธารณะจะต้องมีการเปิดเผยหรือแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อเท็จจริงการท าโครงการและผลประโยชน์จากการท าโครงการหากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
โครงการ โครงการนั้นก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป อีกทั้งเมื่อได้มีการเปิดเผยข้อมูล
แล้วไม่มีการด าเนินการตามโครงการภายในระยะเวลา 5 ปี การเปิดเผยนั้นจะถือว่าใช้ไม่ได้เป็น
โมฆะ  แต่ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้หากข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 

2.4 อ านาจในการอนุญาต 
อ านาจในการอนุญาตต่อโครงการหรือการกระท าใดที่ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก

ถือเป็นมาตรการทางปกครองมาตรการหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อมของ
ฝรั่งเศสตัวอย่างเช่น มาตรา L214-3(I) ก าหนดให้การด าเนินการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานทางปกครองท่ีอ านาจในการติดตั้ง การก่อสร้าง การท างาน หรือกิจกรรมใดที่อาจ



 72 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางไหล
ของน้ า ท าให้ลดแหล่งน้ าอาจก่อให้เกิดภาวะน้ าท่วมหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพ
ของความหลากหลายของธรรมชาติของแหล่งน้ า 

นอกจากนี้ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ ความเส่ียง ความเดือดร้อน
ร าคาญ (Prevention of pollution, risks and nuisances) ซ่ึงก าหนดอยู่ในส่วน 4 (Book V) ของ
ประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสก็ก าหนดเรื่องอ านาจในการอนุญาตไว้ในมาตรา 
L512-1 ว่าโรงงานพื้นที่ท างาน หรือ โครงการใดไม่ว่าจะด าเนินการโดยหรือเป็นของรัฐหรือเอกชน
ก็ตาม ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกรทบต่อความสะดวกของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง หรือส่งผลต่อ
อนามัยและความปลอดภัยของสาธารณะ หรือส่งผลต่อเกษตรกรรม จะต้องขออนุญาตต่อ  เจ้า
พนักงานของรัฐ 

2.5 อ านาจในการส่ังให้ช าระเงินชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ต่อเนื่องจากอ านาจส่ังให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา L216-1 ยังให้

สิทธิแก่เจ้าพนักงานปกครองในการส่ังให้ผู้ด าเนินการ หรือส่ังให้เจ้าของงานติดตั้งในกรณีไม่มี
ผู้ด าเนินการช าระเงินเท่ากับเงินที่จะต้องใช้เพื่อให้งานที่ท านั้นส าเร็จลุล่วงแก่รัฐ เพื่อน ามาใช้คืนแก่
รัฐเมื่อรัฐต้องน าเงินมาชดใช้เยียวยาความเสียหายในอนาคตจากการที่ผู้ด าเนินการหรือเจ้าของ  ไม่
ปฏิบัติตามท่ีเจ้าพนักงานส่ังการ 

2.6 อ านาจในการส่ังการพิเศษ 
เป็นการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานรัฐในการส่ังการพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อ

บรรเทาความเสียหายในกรณีฉุกเฉิน ดังตัวอย่างตามมาตรา L223-1 กรณีมลพิษทางอากาศ กฎหมาย
ให้อ านาจเจ้าพนักงานของรัฐใช้มาตรการใดเพื่อยับยั้งปริมาณและผลของความเสยหายท่ีจะเกิดต่อ
ประชาชน โดยมาตรการนั้นรวมถึงการห้ามหรือการให้ระงับช่ัวคราวมิให้กระท ากิจกรรมใดซ่ึงจะมี
ผลให้เกิดวิกฤตต่ออากาศ ขั้นร้ายแรงทั้งนี้ การก าหนดมาตรการใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเพื่อ
ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคล่ือนที่ได้และไม่เคล่ือนที่ เช่น การห้ามใช้
ยานพาหนะ และเมื่อมีการส่ังห้ามใช้ยานพาหนะเพื่อระงับเหตุภัยพิบัติทางอากาศแล้ว มาตรา L223-
2 ก็ก าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะสาธารณะของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 3. องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงาน  
 การใช้อ านาจทางปกครองโดยเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วยจึงจะถือว่าเป็นการใช้อ านาจ
โดยชอบ หากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองใช้อ านาจโดยมิชอบหรือเป็นที่สงสัยแล้วกฎหมายฝรั่งเศส
เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าทางปกครอง โดยการใช้อ านาจหรือการปฏิบัติ
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หน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานรัฐโดยไม่ชอบสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจนั้นได้ โดยการอุทธรณ์ 
โต้แย้ง หรือคัดค้านค าส่ังทางปกครองได้ ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 สมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับอนุมัติ (Approved environmental protection 
associations)  

สมาคมท่ีสามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามมาตรา L141-1 โดยต้องมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว เช่น ปกป้องและอนุรักษ์ธรรมชาติ น้ า อากาศ ดิน พื้นที่ หรือทัศนียภาพ 
และต้องด าเนินกิจการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 3 ปีท้ังนี้ มาตรา L141-2 ยังให้สิทธิแก่สมาคม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับอนุมัติที่จะเข้าร่วมกระท าการด้านส่ิงแวดล้อมกับองค์กรของรัฐ 

ในส่วนของการตรวจสอบการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดของเจ้าพนักงานของรัฐนั้น มาตรา L142-1 ถึง L142-3 ให้สิทธิแก่
สมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับอนุมัติที่จะน าเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมยื่นต่อ
ศาลปกครองในฐานะพลเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือการ
ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ประมวล
กฎหมายส่ิงแวดล้อมของฝรั่งเศสยังให้สิทธิแก่สมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับอนุมัติที่จะ
ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อปลดเปล้ืองหรือบรรเทาทุกข์จากคดีส่ิงแวดล้อมแทนกลุ่มบุคคลที่
ได้รับความเสียหายอย่างน้อย 2 คน (มาตรา L142-3) 

3.2 ประชาชน (Citizen)  
นอกจากมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะต่อโครงการ

ที่กระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วประชาชนผู้ท่ีรับความเสียหายและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของเจ้าพนักงานปกครองในการออกค าส่ังทางปกครองได้โดยยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง 
ตัวอย่างเช่น ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับน้ า มาตรา L216-2 และมาตรา L514-6 ก าหนดให้ค าส่ังใด
ที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้ ตัวอย่างเช่น กรณีค าส่ังของเจ้า
พนักงานปกครองเกี่ยวกับการอนุญาตให้ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา L512-1 
อาจอุทธรณ์ค าส่ังนั้นต่อศาลปกครองได้โดยผู้มีสิทธิน าคดีขึ้นสูศาลปกครองคือ ผู้ที่ได้รับค าส่ังนั้น
โดยต้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน 2 เดือนนับแต่ที่ได้รับค าส่ังจากเจ้าพนักงานปกครอง 
บุคคลภายนอกที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมาย ประชาคม หรือกลุ่มของประชาชนที่
ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวก็สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกต่อศาลปกครองได้ 
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3.3 ศาลปกครอง (Administrative court) 
ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายของ  เจ้า

พนักงานปกครองในการออกค าส่ังทางปกครองใดแล้วกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชน 
ศาลปกครองมีอ านาจอย่างกว้างขวางในการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการ
ยกเลิกหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงค าตัดสินของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท่ีมีอ านาจก็ตาม เช่น อ านาจ  
ในการเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตซ่ึงตัดสินโดยเจ้าพนักงานของรัฐ โดยปกติแล้ว ศาล
ปกครองของฝรั่งเศสจะให้น้ าหนักในเรื่องระเบียบแบบแผนมากกว่าเนื้อหาของข้อพิพาทตาม
กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลปกครองให้ความส าคัญต่อปัญหาเทคนิคน้อยกว่าปัญหาภาคปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย และการพิจารณาก็ใช้ระยะเวลา 3 ปีโดยประมาณ ท้ังนี้ผู้ท่ีสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีส่วนได้เสียกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ก็มีสิทธิที่จะยื่นค าฟ้ององค์การสาธารณะ  ต่อ
ศาลปกครองได้นั่นหมายถึง เอ็นจีโอ ( NGO) ก็มีสิทธิที่จะยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองได้ ดังเช่น 
มาตรา L142-1 ก าหนดให้ เอ็นจีโอ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องส่ิงแวดล้อมมีสิทธิยื่นค าฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ ในทางปฏิบัตินั้น เอ็นจีโอมีบทบาทส าคัญในการน าข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล นอกจากนี้ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินศาลปกครองก็มีอ านาจอย่างชัดเจนในการระงับค าตัดสินของเจ้าพนักงานหรือ
ใช้มาตรการใดที่จ าเป็นปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ฟ้องและส่ังการใด ๆ ท่ีเหมาะสมและในกรณีเพื่อ
ความยุติธรรม ศาลปกครองก็มีอ านาจส่ังยกเลิกค าส่ังของเจ้าพนักงานและส่ังให้เจ้าพนักงานจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายได้ ในกรณีพิเศษศาลปกครองสามารถออกค าส่ัง
เพื่อให้มีผลทดแทนค าส่ังของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองรวมท้ังมีอ านาจก าหนดค่าปรับและ
ค่าเสียหายได้ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, หน้า 15) 
 2. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  
 ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมใน  สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมันให้ถือว่า
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย 
 สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์รัฐ 
กล่าวคือมี รัฐบาลสหพันธ์รัฐ (รัฐบาลกลาง) และรัฐบาลมลรัฐ โดยฝ่ายบริหารมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร 
(Bundestag) และสภาพันธ์รัฐหรือสภาสูง ซ่ึงเป็นผู้แทนจากรัฐต่าง ๆ และในระบบศาลนั้นมีการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับในประเทศไทย รวมถึงการเลือกตั้งก็มีระบบการเลือกตั้ง
คล้ายคลึงกับประเทศไทย กล่าวคือ มีการผสมผสานระหว่างระบบพรรคกับระบบบุคคล ซ่ึงสามารถ
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ท าได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ระบบการเมืองของสหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมัน มีเสถียรภาพมากใน
ปัจจุบัน (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, หน้า 122) 
 กฎหมายส่ิงแวดล้อมของเยอรมันนั้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 70 มีลักษณะแยกเป็น
ส่วน ๆ อย่างเด็ดขาด ประกอบด้วยกลุ่มของบทบัญญัติที่มีลักษณะค่อนข้างจะเป็นเอกเทศหลาย ๆ 
กลุ่มแต่ละกลุ่มจะวางหลักเกณฑ์ส าหรับส่ิงแวดล้อมแต่ละสาขาต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 ได้
มีการพัฒนาการของกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีลักษณะแตกต่างออกไปจากของเดิมอย่างส้ินเชิง ใน
ปัจจุบันกฎหมายส่ิงแวดล้อมในเยอรมันได้ออกมาในลักษณะเฉพาะเรื่องมากขึ้น เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการปล่อยของเสีย กฎหมายขยะหรือกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ในกฎหมายอ่ืน ๆ เช่นกฎหมายเกษตร กฎหมายก่อสร้าง เป็นต้น และก็ได้ถูกพัฒนาขึ้น
เป็นโครงการจัดท าเป็นประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อมเพื่อจัดระบบกฎหมายส่ิงแวดล้อมท้ังหมดให้มี
ความสมบูรณ์ (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หน้า 56) 
 ส าหรับโครงสร้างของกฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันนั้นนอกจากจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะท่ีก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดเป็นการเฉพาะแล้วเช่น Federal 
immision control act หรือ Federal water resources act หรือ Closed substance cycle waste 
management act บทบัญญัติในเรื่องส่ิงแวดล้อมยังปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งซ่ึงก าหนดเรื่อง
ค่าเสียหายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมไว้เป็นการทั่วไปในมาตรา 823 ยิ่งไปกว่านั้นความรับผิดทาง
ส่ิงแวดล้อมยังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย  (สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ , 2543, หน้า 
117-120) 
 ทั้งนี้ เราอาจแบ่งประเภทของกฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันตามโครงสร้างได้ดังนี้ 
 1. กฎหมายส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายแพ่ง (Umweltprivatrecht) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ค่าเสียหายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะ (Umwelthaftungsgesetz: UHG) อันเป็นผลให้ภาระพิสูจน์ในศาลของผู้เสียหายลด
น้อยลง ยิ่งไปกว่านั้นในกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ก็มีการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดทาง
แพ่งโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายน้ า (WHG) และกฎหมายว่าด้วยการปล่อยของเสีย  (Blmschg) เป็นต้น 
กฎหมายแพ่งอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องส่ิงแวดล้อมยังรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการบังคับให้มีการ
ประกันภัยเพื่อส่ิงแวดล้อมด้วย 
 2. กฎหมายส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายอาญา (Umweltstrafecht) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ของมาตรการลงโทษทางอาญา หากมีการกระท าความผิดและก่อความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม 
 3. กฎหมายส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายปกครอง (Umweltverwaltungsrecht) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียหรือจะได้รับผลกระทบจากากรจัดท าโครงการของรัฐ เช่น 
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โครงสร้างทางรถไปท่าอากาศยาน เป็นต้น ได้มีส่วนเข้าร่วมตรวจสอบยื่นคัดค้านและมี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงจะมีขอบเขตความคุ้มครองกว้างมากโดยไม่จ ากัดเฉาะท่ีจะ
คุ้มครองปัจเจกชนเท่านั้น กฎหมายเยอรมันจะให้ความส าคัญกับสิทธิประชาชนเป็นอย่างมาก 
 หลักพื้นฐานส าคัญของกฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันนั้น แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1. หลักป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Vorsogeprinzip) เป็นกฎหมายที่วางหลักการป้องกัน
หลีกเล่ียงก่อนภัยจะเกิดขึ้น เช่น กฎหมายวัตถุเคมี กฎหมายว่าด้วยการปล่อยของเสีย เป็นต้น 
 2. หลักผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ (Verursacherprinzip) หลักนี้เป็นหลักกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงความหมายของหลักนี้มิใช่เป็นเพียงการจ่ายค่าเสียหายเท่านั้นหากแต่
รวมถึงหน้าที่ท่ีต้องก าจัดของเสียด้วย 
 3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Kooperztionsprinzip) หลักนี้เป็นหลักการกระจาย
หน้าที่ดูและรักษาส่ิงแวดล้อม และกระจายอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการขออนุญาตโครงการหรือ
กิจการต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อส่ิงแวดล้อม 
 การแบ่งประเภทของกฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันตามลักษณะของกฎหมายออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ในส่วนเนื้อหาและในส่วนวิธีการ โดยที่กฎหมายส่ิงแวดล้อมในส่วนเนื้อหาเป็นเรื่อง
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีทั้งหลักที่เป็นกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมท่ัวไป เช่น ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่ิงแวดล้อมเฉพาะ เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ทรัพยากรทางน้ า กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ส าหรับกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมในส่วนวิธีการจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางมาตรการต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
อนุญาตใน โครงการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือกฎหมายว่าด้วยการใช้สิทธิทางศาล เป็นต้น  
 1. องค์กรที่ท าหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
 การจัดการส่ิงแวดล้อมของประเทศเยอรมันไม่ได้จัดการโดยหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม
เท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านเกษตรกรรมหน่วยงานด้านการ
ขนส่ง และหน่วยงานด้านเหมืองแร่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่จัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
คือ หน่วยงานของมลรัฐ (Lander) และหน่วยงานของท้องถ่ิน ส่วนหน่วยงานของรัฐบาลกลางมี
เครื่องมือในการจัดการอย่างจ ากัด (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, หน้า 125) 

1.1 หน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง 
ในการจัดการ รัฐบาลกลางจะมีหน้าที่ในการให้อ านาจและออกกฎหมายในบางกรณี

โดยจะประสานงานกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ เช่น ใน Federal commission ทั้งสอง
หน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการตามท่ีกฎหมาย Atomic energy act และ Precautionary radiation 
protection act ก าหนดไว้โดยกระทรวงต่าง ๆ จะเป็นหน่วยงานสูงสุดที่มีอ านาจจัดการส่ิงแวดล้อม
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ในระดับของรัฐบาลกลาง โดยจะท าหน้าที่ในการพัฒนานโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและบัญญัติ
กฎหมายรวมท้ังให้เงินทุนในการปกป้องส่ิงแวดล้อมนอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ให้
ค าแนะน าในการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมด้วย ตัวอย่างกระทรวงต่าง ๆ ท่ีมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม เช่น Federal Ministry of Finance รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายจาก
พื้นที่ปนเป้ือนและภาษีส่ิงแวดล้อม Federal ministry for transport, building, and housing 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องส่ิงแวดล้อมทางทะเลและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
Federal ministry for education and research รับผิดชอบให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและค้นคว้า
และพัฒนาการปกป้องส่ิงแวดล้อม 

ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมระดับรัฐบาลกลาง กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องจะจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะใน 2 ลักษณะ คือ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค โดยการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์และการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม การพิจารณา
สาเหตุของมลพิษ การเตรียมข้อมูลในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เช่น Federal environmental agency, Federal agency for nature protection, federal 
office for radiation protection และหน่วยงานที่พิจารณาออกกฎหมายส่ิงแวดล้อมในบางหน่วยงาน
อาจท าหน้าที่ท้ังสองลักษณะไปพร้อมกัน เช่น Federal environmental agency 

ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมระดับรัฐบาลกลาง กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องจะจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะใน 2 ลักษณะ คือ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค โดยการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์และการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม การพิจารณา
สาเหตุของมลพิษ การเตรียมข้อมูลในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เช่น Federal environmental agency, Federal agency for nature protection, Federal 
office for radiation protection และ หน่วยงานที่พิจารณาออกกฎหมายส่ิงแวดล้อมในบางหน่วยงาน
อาจท าหน้าที่ท้ังสองลักษณะไปพร้อมกัน เช่น Federal environmental agency 

ในส่วนขององค์การส่ิงแวดล้อมกลางถูกก่อตั้งขึ้นเม่ือ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1974 โดย 
German bundestag เป็นหน่วยงานหนึ่งใน Federal environmental ministry ท าหน้าที่ให้ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ การลดเสียง การปกป้องผิวดิน การจัดการของเสีย 
การจัดการน้ า และการปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลเพื่อ
การก าหนดกฎระเบียบให้แก่ Federal environmental ministry นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการศึกษา
และพัฒนามาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม มาตรการเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศ ให้ข้อมูลส่ิงแวดล้อมแก่สาธารณะ และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกลางในการประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental impact assessment: EIA) 



 78 

1.2 หน่วยงานระดับมลรัฐ  
Lander เป็นองค์กรหลักในการปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมัน

ก าหนดให้สิทธิ Lander ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมได้หากรัฐธรรมนูญไม่ก าหนดให้
สิทธินั้นเป็นการเฉพาะแก่รัฐบาลกลางและก าหนดให้กฎหมายของรัฐบาลกลางอยู่เหนือกฎหมาย
ของ Lander รูปแบบของหน่วยงานที่มีอ านาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละมลรัฐ มลรัฐใหญ่ ๆ จะ
มีอ านาจอยู่ 3 ระดับ คือ หน่วยงานระดับสูง หน่วยงานระดับกลาง  และหน่วยงานระดับล่าง แต่ใน
มลรัฐขนาดเล็กอาจไม่มีอ านาจในบางระดับ หน่วยงานระดับสูงถือเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจสูงสุด มี
หน้าที่ดูแลการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดล้อมและให้งบประมาณในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
และเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการให้ค าแนะน าต่อการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังยังมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและวางแผนด้านส่ิงแวดล้อมในระดับของตน ส าหรับหน่วยงานระดับกลางสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบริหารจัดการทั่วไปจะท าหน้าที่ตามค าส่ังของหน่วยงานระดับสูงและ
ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานระดับล่าง ในกรณีด าเนินการตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม ส่วน
บริการจัดการทั่วไปจะรับผิดชอบในการอุทธรณ์ต่อค าตัดสินของหน่วยงาน ระดับล่าง อีกส่วนหนึ่ง
คือ ส่วนบริหารจัดการพิเศษท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมตรวจสอบสาเหตุของปัญหามลพิษเตรียมข้อมูลเพื่อ
จัดท ากฎระเบียบ และปรับปรุงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อม และการใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม 

เนื่องด้วย Lander จะมีบทบาทส าคัญในการปกป้องส่ิงแวดล้อมเพราะมีหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมาย เมื่อการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลหรือมีปัญหา Lander จะแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางทราบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป ตามกฎหมาย Joint rules of 
procedure of the federal government ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องร่วมมือกับ Lander 
และก่อนที่จะออกกฎหมายใดที่จะกระทบต่อ Lander จะต้องรับฟังความคิกเห็นของ Lander ก่อน 

1.3 หน่วยงานระดับท้องถ่ิน (Municipalities) 
รัฐธรรมนูญก าหนดให้การบริหารจัดการของหน่วยงานระดับท้องถ่ินอยู่บนพื้นฐาน

ของการบริหารจัดการด้วยตนเอง (Self-Government) ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบุคลากร การจัด
องค์กร การวางแผน การออกกฎระเบียบ และการการจัดการด้านการเงินและภาษี ในด้าน
ส่ิงแวดล้อม มีส านักงานต่าง ๆ ในหน่วยงานระดับท้องถ่ินที่ท าหน้าที่ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น Town 
planning office ดูแลเรื่องการวางแผนการใช้ท่ีดินการใช้อาคารและการปรับปรุงเมือง Regulatory 
office ท าหน้าที่ตรวจจับและตรวจสอบเกี่ยวกับการปกป้องส่ิงแวดล้อมและท าการสอบสวนกรณี  
ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม หรือ Public health office ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาน้ าดื่มและควบคุมวัตถุอันตราย  
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางและหน่วยงานระดับท้องถ่ินนั้น
บังคับตาม Joint rules of procedure of the federal government ที่ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานระดับท้องถ่ินก่อนก าหนดกฎหมายใด ๆ ท่ีกระทบต่อท้องถ่ินนั้น นอกจากนี้ ความ
ร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้ยังอยู่ในรูปการปรึกษาหารือ การท างานร่วมกัน หรือการให้เงินทุน
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการต่าง ๆ  
 2. มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงาน 
 การจัดการส่ิงแวดล้อมของเยอรมันขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายเป็นส่วนใหญ่โดยหลักแล้ว
กฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันจะอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎ และระเบียบ ในปัจจุบัน
นี้กฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมันมีอยู่จ านวนมากเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลรักษา
น้ าจะประกอบด้วยกฎหมายหลัก ๆ คือ Federal water resources act, act on the environmental 
compatibility of washing and cleaning agents, federal immission control act กฎหมายควบคุม
คุณภาพอากาศและปกป้องสภาพภูมิอากาศและการลดเสียงหรือ Chemicals act กฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันจากวัตถุอันตราย และมีมาตรการบังคับท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครอง ท้ังรัฐบาลกลาง
และ Lander สามารถออกกฎหมายได้แต่กฎหมายส่ิงแวดล้อมของรัฐบาลกลางจะมุ่งที่การจัดการ
อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษและเป็นอันตรายรวมท้ังการจัดการมลพิษทางอากาศและผิวดิน และการ
บ าบัดของเสีย ในขณะที่รายละเอียดของกฎหมายในการดูแลรักษาน้ าและธรรมชาติจะเป็นหน้าที่
ของ Lander (เชาว์ลิต แจ้งอักษร , 2550, หน้า 125-12) ในบทนี้จะกล่าวถึงมาตรการบังคับทางการ
ปกครองท่ีให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

2.1 อ านาจในการก ากับดูแล (Supervision) 
กิจกรรมหรือการด าเนินการของโรงงานใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม อ านาจในการดูแล
ประกอบด้วยการให้เจ้าของแหล่งก าเนินมลพิษตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-Monitoring) และการให้
หน่วยงานที่มีอ านาจตรวจสอบผู้ก่อมลพิษโดยครอบคลุม ทุกรูปแบบปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหา
มลพิษทางอากาศ การลดเสียง การส่ันสะเทือน ความปลอดภัยในโรงงาน วัตถุอันตราย ความร้อน 
น้ าเสีย และขยะของเสีย Lander จะท าหน้าที่ตรวจสอบส่ิงแวดล้อมประเภทต่าง ๆ รวมท้ังเก็บ
ตัวอย่างมลพิษเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การปล่อยอากาศเสียและน้ าเสียจะอยู่ภายใต้
ระบบการตรวจสอบด้วยตนเองของเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษโดยการรายงานการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียและน้ าเสียแก่เจ้าพนักงานของรัฐ หรือ กรณีของการทิ้งของเสีย จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ด้วยวิธีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจก่อนที่จะทิ้งของเสียรวมท้ังต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการทิ้งของเสียด้วย หรือกรณีการก่อสร้างอาคารใหม่หรือการแก้ไข
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เปล่ียนแปลงอาคาร เจ้าพนักงานของรัฐจะท าการตรวจสอบว่าการด าเนินการดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นไปตามใบอนุญาต ตามกฎหมายหรือไม่ การเข้าไปตรวจสอบนี้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อีกทั้งกฎหมายยังให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานของรัฐในการเข้าไปในสถานที่ของผู้ก่อมลพิษได้
เพื่อเก็บตัวอย่างน้ าเสีย และของเสียไปวิเคราะห์ และก าหนดหน้าที่แก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องให้ความร่วมมือกับพนังงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบดังกล่าว เช่น Federal water act 
มาตรา 40 (3) ก าหนดให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษจะต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ในบางมลรัฐ
เจ้าของแหล่งก าเนินมลพิษต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือค าส่ังของเจ้าพนักงานของรัฐ 

2.2 อ านาจในการออกค าส่ังเพิ่มเติม (Additional order) 
ในกรณีที่เจ้าของแหล่งก าเนินมลพิษไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าส่ังของเจ้าพนักงาน 

เจ้าพนักงานของรัฐอาจมีค าส่ังเพิ่มเติมแก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ชดใช้
ค่าเสียหาย การให้ปิดโรงงานหรือสถานประกอบกิจการอย่างไรก็ตามก่อนที่จะออกค าส่ังทาง
ปกครองดังกล่าว เจ้าพนักงานของรัฐอาจท าหนังสือเตือนส่งให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายก่อนได้ หรือ
ในกรณีที่ผู้กระท าผิดกฎหมายเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
อาจพิจารณาไม่ออกค าส่ังทางปกครองเพิ่มเติมก็ได้แต่วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมในทางปฏิบัติ ลักษณะการ
ออกค าส่ังทางปกครองมีลักษณะหลากหลาย เช่น ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงโรงงาน ปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรือให้เปล่ียนเครื่องมืออุปกรณ์ การออกค าส่ังทางปกครองนี้เหตุและผลอาจ  ไม่
เป็นสัดส่วนกัน กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าส่ังอาจไม่เป็นสัดส่วนกับวัตถุประสงค์
ในการออกค าส่ังทางปกครอง แต่การออกค าส่ังทางปกครองโดยให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษต้อง
รับภาระที่หนักขึ้นเพื่อปกป้องภยันตรายต่อสุขภาพของประชาชนถือได้ว่าเหตุและผลเป็นสัดส่วน
กัน ในการพิจารณาออกค าส่ังจะต้องค านึงถึงลักษณะความผิดปริมาณความผิดและอันตรายที่เกิดขึ้น 
รวมท้ังระยะเวลาในการแก้ไขและเทคโนโลยีที่มี โดยปกติแล้วในกรณีที่ความผิดนั้นไม่ส่งผล
กระทบรุนแรงมากนัก ค าส่ังทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เดือนนับแต่
วันที่ส่งค าส่ัง แต่ในกรณีเร่งด่วนเจ้าพนักงานปกครองอาจส่ังให้ค าส่ังทางปกครองนั้นมีผลบังคับใช้
ทันทีก็ได้ 

2.3 อ านาจในการออกค าส่ังห้าม การปิด และการเคล่ือนย้าย (Interdiction, Shut-down, 
Removal of plants) 

ในกรณีที่ยังคงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองของเจ้าพนักงานของรัฐหรือกรณีที่ไป
ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย Federal immission control Act มาตรา 20 (1) ให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่ท่ีจะพิจารณาส่ังห้ามมิให้ด าเนินกระบวนการผลิตต่อไป แม้อ านาจตามมาตราดังกล่าวเป็น
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การให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาออกค าส่ังได้ แต่ต้องค านึงถึงหลักความพอเหมาะพอควรด้วย 
ค าส่ังห้ามด าเนินกระบวนการผลิตจะยังคงมีผลสืบไปจนกว่าผู้กระท าผิดจะปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของกฎหมายและค าส่ังของเจ้าพนักงาน หากการส่ังห้ามด าเนินการผลิตยืดเยื้อเกินกว่า 3 ปี การ
อนุญาตให้ด าเนินกิจการถือว่าส้ินไป (Federal immission control Act ในมาตรา 18(1)) ในกรณีการ
ปิดและการเคล่ือนย้าย สามารถส่ังได้ตาม Federal immission control Act มาตรา 20(2) หากพบว่า
โรงงานนั้นก่อสร้าง ด าเนินการ หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงโดยไม่อนุญาต ในกรณียกเว้น อาจอนุญาต
ให้ด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาตามใบอนุญาต 

2.4 อ านาจในการเรียกคืนใบอนุญาตโรงงาน (Revocation of plant approval) 
Federal immission control Act มาตรา 21(1) ก าหนดให้มีการเรียกคืนใบอนุญาตได้  

เมื่อพบสาเหตุตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ค้นพบข้อมูลใหม่ท่ีท าให้ไม่สมควรได้รับใบอนุญาตหรือ
มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเฉพาะท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตเมื่อเรียกคืนใบอนุญาตแล้วจะส่งผลให้
ใบอนุญาตนั้นไม่มีผลทางกฎหมายไปพร้อมกัน เว้นแต่เจ้าพนักงานที่มีอ านาจจะก าหนดให้วันที่
ใบอนุญาตที่เรียกคืนนั้นไม่มีผลใช้บังคับเป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตามในบางกรณี เช่น การเรียก
ใบอนุญาตคืนเนื่องด้วยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกล่าวก็ก าหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการที่ถูกเวนคืนใบอนุญาตนั้น ในอัตรา
เท่ากับมูลค่าของผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการรายนั้นจะได้รับเมื่อใบอนุญาตที่เรียกคืนนั้นยังคง ไม่
มีผลใช้บังคับเป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตามในบางกรณี เช่น การเรียกใบอนุญาตคืนเนื่องด้วยมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกล่าวก็ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐจะต้อง
ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการรายนั้นจะได้รับเมื่อใบอนุญาตที่เรียกคืนนั้นยังมีผลบังคับใช้
ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องร้องขอให้ชดใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงานได้ส่ง
หนังสือขอเวนคืนใบอนุญาตนอกจากนี้ใน Closed substance cycle waste management Act มาตรา 
33 (1) ยังก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจในการอนุมัติแผนหรือออกใบอนุญาตในการ
ก่อสร้างสถานที่ท้ิงของเสียมีสิทธิที่จะเรียกคืนใบอนุญาตดังกล่าวจากผู้ประกอบการได้ 

2.5 อ านาจในการส่ังปรับ (Administrative fines) 
ค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมของเยอรมัน ส าหรับบุคคลธรรมดา

สามารถปรับได้ถึง 100,000 DM (51,129.20 ยูโร) และส าหรับความผิดของนิติบุคคล สามารถปรับ
ได้ถึง 1,000,000 DM (511,292 ยูโร) ซ่ึงก าหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550 , หน้า 133) แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงานรัฐจะก าหนดค่าปรับน้อยกว่า
อัตราดังกล่าว ผู้ได้รับค าส่ังปรับอาจอุทธรณ์ค าส่ังปรับของเจ้าพนักงานต่อศาลได้ และหากการส่ัง
ปรับไม่เป็นผล เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองสามารถส่งคดีให้อัยการด าเนินการทางอาญาต่อไปได้ 
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ตัวอย่างบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจการส่ังปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น Federal immission 
control Act มาตรา 62 (3) ก าหนดกรณีการกระท าความผิดทางปกครองไว้2ประเภท คือ ความผิดที่
มีลักษณะรุนแรง เช่น กรณีไม่ขอใบอนุญาตในการก่อสร้างหรือการด าเนินกระบวนการใดที่อาจ
ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดความร าคาญต่อสาธารณะหรือต่อผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง ถือเป็นความผิดที่
อาจถูกได้สูงสุด 50,000 ยูโร และกรณีความผิดเล็กน้อย เช่น ไม่แจ้งผลการตรวจวัดให้เจ้าพนักงานที่
มีอ านาจทราบหรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการตรวจวัดถือเป็นความผิดที่มีโทษปรับสูงสุด 10,000 ยูโร 

2.6 อ านาจในการอนุญาต 
กฎหมายเยอรมันก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะการก าหนด

เงื่อนไขต่อการกระท าต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมการอนุญาตสามารถแบ่งออกได้ 2 
ประเภท คือ การขอใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม (Environmental permit) และใบอนุญาตเรื่องน้ า 
(Water permit) กับการขออนุมัติแผน  (Plan approval) ตัวอย่างการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การขอใบอนุญาตตาม Federal immission control act ก าหนดให้การก่อสร้างและ
การติดตั้งที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลเสีย หรือก่อให้เกิดความ
ร าคาญต่อสาธารณะหรือผู้อยู่ใกล้เคียง รวมท้ังการก่อสร้างท่ีทิ้งของเสียและระบบบ าบัดของเสียและ
การปล่อยมลพิษจะต้องได้รับใบอนุญาตโดยวิธีการในการขออนุญาตจะประกอบไปด้วยวิธีการ
หลัก ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับอ่ืน 
การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการที่ขอรับอนุญาต การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และการ
เผยแพร่การให้ใบอนุญาตให้สาธารณะรับทราบ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด 7 เดือนซ่ึงสามารถขยายระยะเวลาการด าเนินการออกไปได้หากไม่สามารถ
พิจารณาค าขอภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว อาจเนื่องด้วยเอกสารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
กฎหมายยังก าหนดระยะเวลาท่ีประชาชน ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียกับโครงการหรือไม่สามารถคัดค้าน
หรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่ขอใบอนุญาตได้เป็นเวลาประมาณ 2 อาทิตย์  ค าตัดสินที่จะ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตจะต้องพิจารณาจากค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นค าร้องขอ
ใบอนุญาต ค าแนะน าของท่ีปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถขอรับ
ค าแนะน าได้และความคิดเห็นและข้อคัดค้านของประชาชน หากผู้ยื่นค าร้องได้แสดงให้เห็นว่า
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมด กฎหมายก าหนดให้ต้องออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่น
ค าร้อง ใบอนุญาตจะไม่มีก าหนดระยะเวลา แต่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามในระหว่างการก่อสร้างและการด าเนินการ ส าหรับการขอใบอนุญาตเรื่องน้ านั้นจะแยกต่างหาก
จากการขออนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาตในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้
น้ าที่ส าคัญ เช่น การปล่อยทิ้งน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  (Federal water Act มาตรา 6 a และ 7a 
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(1) ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต) ดังนั้นหากต้องการก่อสร้างโรงงานที่ต้องปล่อยทิ้งน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะแล้วจะต้องด าเนินการขออนุญาตทั้งใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ
ใบอนุญาตในเรื่องน้ า 

การขออนุมัติแผนมักจะต้องท าในกรณีที่เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่นั้นส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมของพื้นที่นั้น เช่น การก่อสร้างและประกอบกิจการพื้นที่ท้ิงของเสีย (Closed 
substance cycle waste management Act มาตรา 31 (2) การท าถนนระยะยาว (Highways act มาตรา 
17) การก่อสร้างทางรถไฟและสนามบิน (Federal railways Act มาตรา 36 และ Air traffic Act 
มาตรา 8) โดยวิธีการในการขออนุมัติจะคล้ายกับวิธีการในการขออนุญาต กล่าวคือ หลัก ๆ จะ
ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยกเว้นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับ
อ่ืน การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการที่ขออนุมัติ การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และการ
เผยแพร่ผลการพิจารณา 

2.7 อ านาจในการส่ังริบทรัพย์ (Confiscation) 
Regulatory offenses Act มาตรา 22 ก าหนดในการริบทรัพย์ในกรณีข้อพิพาทด้าน

ส่ิงแวดล้อมว่าสามารถกระท าได้แต่ต้องมีบทกฎหมายก าหนดอ านาจให้กระท าได้ชัดเจน ดังเช่น 
Closed substance cycle waste management Act ในมาตรา 62 ก าหนดให้สามารถส่ังริบทรัพย์หาก
เกิดการกระท าความผิดบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 61 (1) ข้อ 2 a ก่อสร้างหรือ
เปล่ียนแปลงสถานที่ท้ิงของเสียโดยไม่รับอนุมัติแผนการจัดการหรือไม่ได้รับใบอนุญาต ข้อ 3 
รวบรวมหรือขนส่งของเสียโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ข้อ 4 การขนส่งของเสียในลักษณะตัวแทนโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือข้อ 5 ฝ่าฝืนมาตราต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ เช่น มาตรา 6 (1) หรือมาตรา 27 
(3) ทั้งนี้ ส่ิงของท่ีสามารถริบได้นั้นต้องเป็นส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือเป็น
ส่ิงของท่ีถูกใช้หรือประสงค์ที่จะใช้ หรือเพื่อเตรียมการที่จะกระท าความผิด ยิ่งไปกว่านั้น Criminal 
code มาตรา 75 และ Regulatory offenses Act มาตรา 29 ยังก าหนดให้สามารถริบทรัพย์ของบคุคล
ตามกฎหมายหรือของหุ้นส่วนทางธุรกิจได้หากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวได้
กระท าผิดบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงก าหนดให้สิทธิในการริบทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวได้ 
 3. องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงาน  
 ผู้ใดที่ได้รับผลจากการค าส่ังของเจ้าพนักงานรัฐมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านค าส่ังนั้นได้
ภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หน่วยงานที่มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์คือหน่วยงานที่อยู่
ระดับสูงกว่า(เชาว์ลิต แจ้งอักษร , 2550 , หน้า 136) อาทิเช่น หน่วยงานระดับกลาง (Intermediate 
level) จะพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานระดับล่าง Lower level) นอกจากนี้ ยังสามารถอุทธรณ์
ค าส่ังต่อศาลได้ด้วยโดยศาลอาจส่ังให้ยกเลิกค าส่ังของเจ้าพนักงานรัฐ หรือ ในกรณีที่ค าส่ังของเจ้า
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พนักงานรัฐเกิดขึ้นและมีผลลังคับไปแล้ว ศาลจะส่ังให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ร้องผู้ที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากค าส่ังของเจ้าพนักงานโดยตรง เช่น เอ็นจีโอ ไม่สามารถยื่นค าฟ้องคัดค้านการกระท า
ของเจ้าพนักงานรัฐได้ 
 ในกรณีฟ้องร้องต่อศาลประเทศเยอรมันไม่มีบทบัญญัติในเรื่องกระบวนการพิจารณาใน
คดีส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะถึงแม้จะมีศาลปกครอง แต่ศาลที่มีอ านาจรับข้อพิพาทส่ิงแวดล้อม  ก็
แยกตามลักษณะค าฟ้องและประเภทคดี กล่าวคือหากเป็นคดีฟ้องร้องหรือคัดค้านค าส่ังของ  เจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองก็ต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองเหมือนดั่งเช่นกระบวนการพิจารณาทางศาล
ของไทย 
 ตัวอย่างเช่น  Federal immission control Act มาตรา 14 a ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอ
ใบอนุญาตสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ หากค าคัดค้านของตนไม่ได้รับการพิจารณาจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันยื่นค าคัดค้าน 
 3. มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองของประเทศไทย 

3.1 มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองของเมืองพัทยา 

เมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 โดยการยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือ ซ่ึง
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งเมืองพัทยาให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษของรัฐบาล
สมัยนั้น ก็เพื่อทดลองน าเอาระบบการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City manager) หรือที่เรียก
กันว่า รูปแบบสภาผู้จัดการ ท่ีเทศบาลหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อยู่น ามาทดลองใช้ใน
ประเทศไทย โดยหากเป็นไปตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ( Local council) และส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู้จัดหาว่าจ้างผู้ที่มีความเหมาะสมมาเป็น
ผู้จัดการเมือง กล่าวคือ สภาเป็นผู้ว่าจ้างผู้จัดการซ่ึงจะอยู่ในวาระที่ก าหนด เช่น 2 ปี หรือ 4 ปี 
รูปแบบนี้ผู้บริหารมาจากการว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผู้บริหารมืออาชีพและปลอดจากการเมือง  

เมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521  
1. โครงสร้างการบริหารงานภายใน  
การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา มี
รายละเอียด ดังนี้  
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1.1 สภาเมืองพัทยา ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก 17 คน ประกอบด้วย 
สมาชิกที่มาจาก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
จ านวน 9 คน และประเภทท่ีสอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 8 คน โดยสมาชิกทั้งสองประเภทจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการเลือกตั้ง สภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นนายกเมือง
พัทยาและเป็นประธานสภาเมืองพัทยาในเวลาเดียวกัน โดยนายกเมืองพัทยามีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปีแต่อาจได้รับเลือกใหม่ได้ โดยสภาเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

วางนโยบายและอนุมัติแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการเมืองพัทยา 
พิจารณาและอนุมัติร่างข้อบัญญัติแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกเป็น
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา แล้วรายงานต่อสภาหรือเพื่อให้ค าแนะน าแก่สภาเมืองพัทยาหรือ
ปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี  

1.2 ปลัดเมืองพัทยา ในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา มีปลัดเมืองพัทยาเข้ามา  
ท าหน้าที่ดังกล่าว ซ่ึงมาจากการว่าจ้างของสภาเมืองพัทยา (และอาจจะมีรองปลัดเมืองพัทยาจ านวน
ไม่เกิน 2 คนเข้ามาท าหน้าที่ช่วยปลัดเมืองพัทยาด้วยก็ได้) โดยอายุในการจ้างปลัดเมืองพัทยามี คราว
ละ 4 ปี ส าหรับผู้ที่จะสามารถได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยานี้
จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ต้องเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6 
หรือเทียบเท่าตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สอง ถ้าเป็นพนักงานในองค์การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ต้องเคยด ารงต าแหน่งซ่ึงมีอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 6 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และสาม เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารของ  ห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่มีพนักงานและลูกจ้างอยู่ในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 100 
คน หรือมีทุนช าระแล้วไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในความรับผิดชอบไม่
น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยานั้น ประกอบด้วย  
ร่างแผนเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา บริหารกิจการตามนโยบายและแผนของสภาเมือง

พัทยา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบัญญัติอ่ืนเพื่อเสนอต่อสภาเมืองพัทยา ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย และข้อบัญญัติ รวบรวมปัญหาในการบริหาร
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ราชการเมืองพัทยา พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของเมืองพัทยาต่อสภาเมืองพัทยา ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้บัญญัติตามกฎหมาย  

2. อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา  
ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ได้

ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย  
(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(3) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  
(4) การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ  
(9) การควบคุมอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน  
(10) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว  
(11) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของเทศบาลนคร หรือของเมืองพัทยา  
3. การบริหารการเงินและงบประมาณ  
ในการอธิบายเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและงบประมาณของเมืองพัทยานี้ จะ

แบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้ และรายจ่าย ดังนี้  
3.1 รายได้ของเมืองพัทยามาจากแหล่งท่ีมาหลัก ๆ ได้แก่ หนึ่ง รายได้ที่เมืองพัทยา

จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์และ
ผลประโยชน์อ่ืนเนื่องในการฆ่าสัตว์ ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีกฎหมายระบุให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล สอง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  

3.2 รายจ่ายของเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2521 ได้ก าหนดให้การจ่ายเงินของเมืองพัทยาต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเท่านั้น โดยเมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้  

- เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติก าหนด  
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4. การบริหารงานบุคคล  
ระบบการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยานั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเมืองพัทยา

เรียกว่า “พนักงานเมืองพัทยา ” มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเมืองพัทยา ท้ังนี้ ระเบียบ
พนักงานเมืองพัทยาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล โดยถือว่าเมืองพัทยามี
ฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร และปลัดเมืองพัทยามีอ านาจบังคับบัญชาเทียบเท่านายกเทศมนตรี  

ทั้งนี้ พนักงานเมืองพัทยาจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการวิสามัญ อีก 2 คณะได้แก่ หนึ่ง คณะอนุกรรมการ (อ.ก.ท.) วิสามัญ 
พิจารณาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
เมืองพัทยา ประกอบด้วยอนุกรรมการ 19 คน ซ่ึงมีตัวแทนจากราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ินและ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสอง คณะอนุกรรมการ (อ.ก.ท.) วิสามัญ พิจารณา
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การเปล่ียนสายงานและการต่ออายุราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา 
ประกอบด้วยอนุกรรมการ 15 คน ซ่ึงมีตัวแทนจากราชการส่วนกลางและสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ในระดับจังหวัด พนักงานเทศบาลยังอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (อ.ก.ท.จังหวัดชลบุรี) อีกด้วย  

5. สภาพปัญหาในการบริหารเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2521  

การบริหารเมืองพัทยาในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษระบบ
สภา ผู้จัดการเมืองนี้ประสบกับปัญหาหลายประการ ได้แก่  

5.1 ปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมือง (สภา) กับฝ่ายบริหาร กล่าวคือ 
ต าแหน่งนายกเมืองพัทยาก็คือประธานสภา อันเป็นต าแหน่งทางฝ่ายสภามิใช่ฝ่ายบริหาร ในขณะที่
ปลัดเมืองพัทยานั้นโดยแท้จริงเป็นฝ่ายบริหาร เมื่อเป็นเช่นนี้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นในการ
บริหารงานของเมืองพัทยาว่าใครเป็นผู้บริหารเมืองพัทยา  

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่ง
ปลัดเมืองพัทยา ในระยะที่มีการริเริ่มน าเอาระบบการปกครองแบบสภา ผู้จัดการเมืองเข้ามาทดลอง
ใช้ในเมืองพัทยานั้น มีวัตถุประสงค์ให้ท้องถ่ินมีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพและมีเสถียรภาพพอสมควร
ในการด ารงต าแหน่ง อีกทั้งได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาท างานให้กับหน่วยองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะ แต่ในทางปฏิบัติแล้วโดยมากจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวเข้ามาท าหน้าที่บริหารเมืองพัทยาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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5.3 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของขนาดพื้นที่เมืองพัทยา โดยทั่วไปการ
ปกครองท้องถ่ินรูปแบบสภาผู้จัดการเมืองนั้น เป็นรูปแบบที่ใช้บริหารในพื้นที่ท่ีมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดปานกลาง แต่ในกรณีของเมืองพัทยาซ่ึงนับว่าเป็น “เทศบาลนคร ” อีกแห่งหนึ่ง จึงนับว่าเป็น
พื้นที่ท่ีขนาดใหญ่จนเกินการบริหารในรูปแบบดังกล่าวนี้ที่จะสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.4 การบริหารของเมืองพัทยามิได้ใช้รูปแบบของสภา ผู้จัดการเมืองอย่างเต็ม
รูปแบบ กล่าวคือ การบริหารรูปแบบดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ในขณะที่ระบบแบบที่ใช้ในเมืองพัทยานั้น สภามาจากการเลือกตั้งกึ่งหนึ่ง (9 คน) ส่วน
อีกกึ่งหนึ่ง (8 คน) มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้
สภาของเมืองพัทยาไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกครอบง าจากส่วนอ่ืนที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล  

ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารเมืองพัทยาใหม่ โดยการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เป็นการปรับเปล่ียนกฎหมายเมือง
พัทยาให้เป็นไปตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับนี้ ได้ก าหนดรูปแบบโครงสร้างแตกต่างไป
จากเดิมหลายประการโดยโครงสร้างภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหม่ ประกอบด้วย  

1. สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา จ านวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และให้สภา
เมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน มีหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมและด าเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับเมืองพัทยา (มาตรา 26-27) นอกจากนี้ ยังมีปลัด
เมืองพัทยาให้ท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม
และงานอ่ืนใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย  

2. นายกเมืองพัทยา ส าหรับผู้บริหารเมืองพัทยาได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงใช้
รูปแบบผู้จัดการเมืองกลายมาเป็นรูปแบบใหม่ท่ีคล้ายคลึงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ 
นายกเมืองพัทยาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จะเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน โดยนายกเมืองพัทยาจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และ
สามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาเพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาได้จ านวนไม่เกิน 
4 คน  
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ในส่วนของฝ่ายบริหารนี้ก็ยังมีการจัดแบ่งส่วนราชการของเมืองพัทยา (มาตรา 54-
56) ออกเป็น  

1. ส านักปลัดเมืองพัทยา ซ่ึงมีปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าท าหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย  

2. ส่วนราชการอ่ืน ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย  

อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย  
(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  
(5) การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  
(6) การจัดการจราจร  
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(8) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย  
(9) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ  
(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอ่ืน  
(12) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว  
(13) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถ่ิน  
(14) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมือง

พัทยา  
การบริหารงานบุคคล  
ระบบการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยานั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเมืองพัทยา

เรียกว่า “พนักงานเมืองพัทยา ” มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเมืองพัทยา ท้ังนี้ ระเบียบ
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พนักงานเมืองพัทยาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล โดยถือว่าเมืองพัทยามี
ฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร และปลัดเมืองพัทยามีอ านาจบังคับบัญชาเทียบเท่านายกเทศมนตรี  

องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
เรียกว่า “คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา” ประกอบด้วย  

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน  
2. นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวน 3 คน ซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
3. ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมือง

พัทยาซ่ึงสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจ านวน 1 คน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซ่ึง
คัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน  

4. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คน ซ่ึงคัดจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารการจัดการหรือ
ด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

ต่อไปผู้ศึกษาจะกล่าวถึงเรื่องท่ีศึกษาคือ กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกรณีของเมืองพัทยา  

“พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนที่ 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 เพื่อ
ใช้แทนฉบับ พ.ศ.2503 ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ.2503 ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว จึงไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ 
และอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เป็นเหตุให้การด าเนินการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงต้องตราพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ.2535 ขึ้นมาใหม่ และประกาศใช้บังคับท้ังในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงเมืองพัทยา มีสาระส าคัญสรุปได้ 6 
หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
เป็นหมวดที่ว่าด้วยข้อก าหนดอันเป็นหน้าที่ของประชาชนจะต้องดูแลรักษาความ

สะอาด มิให้ถนน ท่ีสาธารณะ สถานสาธารณะ รวมท้ังทางน้ าท่ีติดกับบริเวณอาคาร และบริเวณของ
อาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า หรือเจ้าของผู้ครอบครองอาคารสถานที่ท่ีตนครอบครองได้รับความ
สกปรก ในประเด็นต่อไปนี้ 
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1. ห้ามวางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ท่ีบริเวณภายนอกอาคารที่ตน
เป็นเจ้าของหรือครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เห่ียวแห้งมีสภาพรกรุงรังซ่ึงมองเห็นได้
จากที่สาธารณะหรือท าให้มีส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือบริเวณนอกของอาคาร 

2. ห้ามมิให้ประชาชนอาบน้ าหรือซักลางส่ิงใด ๆ บนถนนหรือในที่สาธารณะ  ซ่ึง
มิได้จัดเตรียมไว้เพื่อการนั้น 

3. ข้อห้ามในการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ 

4. การห้ามขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซ่ึง
ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยบนที่สาธารณะ 

5. ข้อก าหนดห้ามเกี่ยวกับการบรรทุกสัตว์ และวัสดุประเภทกรวด ดิน หิน เลน 
ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือส่ิงอ่ืนใดด้วยยานพาหนะ 

6. ห้ามปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่  เจ้า
พนักงานท้องถ่ินได้ประกาศห้ามไว้ หรือปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนก็ต้องขจัดมูลดังกล่าวให้หมด 

7. ห้ามมิให้ประชาชนใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ล้าง หรือทิ้ง วาง กองซาก
ยานยนต์ หรือซ่อม เปล่ียนแปลง ต่อเติม ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน 

8. ห้ามมิให้มีการปรุงอาหารหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
โดยมิได้รับอนุญาต และข้อก าหนดเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้ส าหรับบริการ
ลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมท่ีถูกสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
กระทรวงเพื่อให้ลูกค้าใช้ในระหว่างเปิดท าการ รวมท้ังเจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง หรือก๊าซส าหรับยานพาหนะต้องจัดให้มีส้วมท่ีถูกสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกระทรวง
เพื่อให้ลูกค้าใช้ด้วย 

หมวด 2 การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะเป็นการ
ก าหนดถึงข้อห้ามมิให้ประชาชนกระท าการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. ห้ามทิ้ง เท หรือกอง ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย หรือกองกรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสดุ  
อ่ืนใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ หรือสถานสาธารณะซ่ึงส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็น
เจ้าของ 

2. ห้ามมิให้โค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ต้นไม้ ใบ ดอก ผล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ท่ีปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ ใน
ที่สาธารณะหรือ สาถานสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเสียก่อน 
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3. ห้ามปล่อยหรือจูงสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปในบริเวณสถานที่ราชการ ท่ีสาธารณะหรือ
สถานสาธารณะ หรือบริเวณที่ปิดประกาศห้ามไว้ 

หมวด 3 การห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
เป็นหมวดที่ว่าด้วยข้อก าหนดห้ามทิ้ง ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ และสถาน

สาธารณะระสรุปได้ดังนี้ 
1. ห้ามมิให้มีการถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ

หรือที่ซ่ึงมิให้จัดไว้เพื่อการนั้น และรวมถึงการเท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะออกจาก
อาคารบ้านเรือน หรือยานพาหนะลงในน้ า 

2. ห้ามบ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก ส่ังน้ ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ ลง
บนถนนหรือพื้นรถ เรือ โดยสารสาธารณะ 

3. ห้ามทิ้งหรือเทส่ิงปฏิกูลมูลฝอย และน้ าโสโครกลงบนถนนหรือในทางน้ าในที่
สาธารณะนอกภาชนะที่ส่วนราชการท้องถ่ินจัดไว้ให้ รวมถึงการปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลมูล
ฝอยในที่ดินของตนในสภาพท่ีประชาชนมองเห็นได้จากที่สาธารณะ 

หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เป็นหมวดที่ว่าด้วยจ้อก าหนดห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดทีความสกปรก ไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
1. ห้ามมิให้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาท่ีพัก ม้านั่ง ส้วมหรือส่ิง

อ่ืนใดของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท าไว้เพื่อสาธารณะชนเกิดความเสียหายหรือใช้
ประโยชน์ ไม่ได้ 

2. ห้ามมิให้ประชาชนปีนป่าย นั่ง นอน หรือขึ้นไปบนรั้ว ก าแพง ราวสะพาน
สาธารณะต้นไม้หรือส่ิงค้ ายันต้นไม้ในที่สาธารณะ 

3. ห้ามมิให้ประชาชนเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนนในที่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินห้ามไว้ 

4. ห้ามการติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต 
ทั้ง การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนใด ๆ ท่ีอาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียน
เรียบร้อย และมีสภาพท่ีประชาชนมองเห็นได้จากที่สาธารณะ 

5. หน้าที่ของผู้ครอบครองอาคารสถานที่ท่ีตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอ
บางเดินรถที่มีผิวจรจรกว้างไม่ต่ าหว่าแปดเมตรจะต้องดูแลรักษาอาคารสถานที่มิให้สกปรกรกรุงรัง 

หมวด 5 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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เป็นข้อก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
หน้าที่ตามข้อสรุปต่อไปนี้ 

1. โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
2. สอดส่องและกวดขั้นไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
3. ตักเตือน หรือส่ังให้ผู้กระท าความผิดแก้ไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไม่

เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
4. จับกุมผู้กระท าความผิดซ่ึงไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดีตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องท่ีใดและเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าผิดให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถ่ินนั้นทุกคน
ร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้ส่ิงท่ีผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะต่อไป 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
เป็นหมวดที่ว่าด้วยบทก าหนดโทษผู้กระท าผิดซ่ึงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่เชื่อฟังค าตักเตือนของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่
ได้จับกุมผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท าผิดจัดการลบ ล้าง 
กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้า
ผู้กระท าผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดท าความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายจะ  ไม่
ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิด หรือใช้บทก าหนดโทษที่ต้อง
ระวางโทษปรับ ตั้งแต่ไม่เกินห้าร้อยบาท จนถึงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

กฎหมายฉบับนี้ ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็น
อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา และในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้นายกเมืองพัทยา รองนายก
เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าและพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าหน้าท่ีส าหรับ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามอ านาจหน้าที่ของเมือง
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พัทยาก็คือเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากนายกเมืองพัทยา โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  
เป็นหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามก ฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ิน
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล ซ่ึงจะเป็นกฎหมายด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองเช่น  ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ  กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น  นอกจากนี้การให้บริการ
และอ านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนก็เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกท่าน 

เจ้าหน้าที่เทศกิจนั้น เรามักพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระเบียบหาบเร่ แผง
ลอยต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณทางเท้าและด าเนินการจับกุมแก่ผู้ฝ่าฝืนขายสินค้าในบริเวณห้ามขายโดย
จะท าการจับกุมและเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ท่ีทิ้งขยะในที่สาธารณะ แต่จริง ๆ แล้วอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจมีมากมาย เช่น การดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของเมืองพัทยาและ
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงถือว่าเป็นฝ่ายปกครอง 
คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายก
เมืองพัทยา แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2546 

6. มาตรการบังคับทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องมีหน้าที่ท้ังคุ้มครองและมีหน้าที่

กระท าการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครองท่ีรัฐหรือฝ่ายปกครองได้ออกมา ซ่ึงค าส่ังทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองออกมานั้น จะต้องเป็น
ค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิและหน้าที่ของเอกชน และเป็นนิติกรรม
ทางปกครองท่ีกระท าโดยฝ่ายปกครอง ก็จ าต้องบังคับให้ปฏิบัติตาม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อฝ่าย
ปกครองได้ออกค าส่ังทางปกครอง ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายก็ตาม ก็จะมีผล
ให้ผู้ใต้ปกครองต้องปฏิบัติตาม แม้ว่าตนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม หากผู้ใดอยู่ใต้ปกครองยอมปฏิบัติตาม 
ฝ่ายปกครองมีอ านาจประการใดบ้าง หรือมีวิธีการใดที่จะบังคับให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองปฏิบัติ
ตาม ซ่ึงก็มีวิธีการบังคับท่ีน่าสนใจอยู่ 3 วิธี คือ วิธีการทางปกครอง วิธีการทางแพ่ง และวิธีการทาง
อาญา ซ่ึงการน าวิธีการบังคับดังกล่าวมาใช้นั้น อาจจะมีความรุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง ไม่เหมาะสม
กับการบังคับให้ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองต้องปฏิบัติตาม 

1. การบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยวิธีการทางปกครอง 
ในกรณีที่ผู้รับค าส่ังทางปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อตน 

ฝ่ายปกครองจึงจ าเป็นต้องมีการบังคับให้มีการปฏิบัติตามโดยใช้วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
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กฎหมายก าหนด แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถบังคับให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ สาเหตุของ
ปัญหา ก็เนื่องมาจากปัญหาในการบังที่มีวิธการบังคับท่ีไม่ค่อยรุนแรง ท าให้ผู้รับค าส่ังทางปกครอง
ไม่มีความเกรงกลัวที่จะปฏิบัติตาม หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าความผิดโดยวิธีการ
บังคับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 ของเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยวิธีทางปกครองนั้นจะมีลักษณะเป็นการออกหนังสืออนุญาต เช่น 
การโฆษณา ด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 
10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังมีก าหนดไว้ในมาตรา 14 วรรคสอง มาตรา 27 
และมาตรา 39 วรรคหนึ่ง เป็นต้น หรือการออกหนังสือเตือน เช่น  ตามมาตรา 40 วรรคสอง ท่ี
ก าหนดให้ เจ้าหนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือน ให้ผู้ติดตั้ง  เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารเก็บหรือจัดท าส่ิงท่ีมีลักษณะสกปรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่อาคาร 
และมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะให้เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการออกค าส่ังให้
ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้
หมดไป ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือหนังสือ เช่น ส่ังให้ผู้ขับขี่น ารถไปท่ีสถานีต ารวจ ท่ีท าการขนส่งหรือ
ส านักงานขององค์การปกครองท้องถ่ินและยึดรถไว้ จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะช าระ
ค่าปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังมีมาตรา 23 
วรรคสอง มาตรา 39 วรรคสอง ส่วนการออกค าส่ังเป็นหนังสือ ก็มีก าหนดไว้ในมาตรา 11 วรรค
หนึ่ง ที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเทศกิจมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือ
ล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการออก
หนังสืออนุญาต หนังสือเตือน การออกค าส่ังเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาของเจ้าหน้าที่ท่ีเทศกิจ จึงมี
ลักษณะเป็น ค าส่ังทางปกครอง เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ท่ีมีผลเป็นการสร้าง
นิติสัมพันธ์ขึ้นต่อผุ้รับค าส่ังทางปกครองในอันที่ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับหรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว แต่จะมี
ลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะรายเท่านั้น กล่าวคือ มีผลต่อผู้รับค าส่ังทางปกครองเช่น 
ผู้ได้รับหนังสือเตือน ได้รับหนังสืออนุญาต หรือได้รับค าส่ัง เป็นต้น 

2. การบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยวิธีการทางแพ่ง 
ในการบังคับของฝ่ายปกครองโดยใช้วิธีการทางแพ่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นการให้ชดใช้

ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย จากการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครองของผู้รับค าส่ังทางปกครองโดยมีลักษณะเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยจะ
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บังคับเอาจากผู้กระท าความผิดเป็นส าคัญส าหรับสภาพบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้นจะเป็นการ
บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยมีศาลท าหน้าที่เป็นคนกลางคอยควบคุมให้การบังคับเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย มีลักษณะเป็นการชดเชย  เยียวยา บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
ความเสียหาย เพราะหากปล่อยให้มีการบังคับกันเอง จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นใน
บ้านเมือง แต่หากไม่สามารบังคับกันได้ ก็ไม่สามารถใช้การบังคับทางอาญาได้ เรียกว่า “การบังคับ
ในเชิงชดเชยหรือทดแทนความเสียหาย (Restorative sanctions)” โดยที่การบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครองโดยใช้วิธีการทางแพ่ง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีปัญหาในเรื่องความยุ่งยากและมีขั้นตอน
ต่าง ๆ มากมาย จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ท้ังนี้สาเหตุก็เนื่องจาก ใน
ระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้นใช้ระบบกล่าวหา โดยในคดีแพ่งส่วนใหญ่ฝ่ายที่กล่าวหามี
หน้าที่หรือภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า น้ าหนักพยานหลักฐานของตนมีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามโดย
จะมีการต่อสู้คดีกันในชั้นศาล มีการสืบพยานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ ตลอดจนการ
ท าลายน้ าหนักพยานของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นค าพิพากษา
และหากฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองจะด าเนินการบังคับด้วยตนเองไม่ได้ ซ่ึง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ก็ไม่ได้
ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจในการใช้วิธีการบังทางแพ่งแก่ผู้รับค าส่ังทางปกครองด้วยตนเอง ฝ่าย
ปกครองจะท าได้เพียงร้องขอต่อศาล เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีตามค า
พิพากษาต่อไป โดยหากฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมช าระค่าเสียหายหรือไม่สามารถช าระค่าเสียหายได้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีก็จะด าเนินคดีการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลอด แต่หากมีการร้องขัดทรัพย์ว่า 
ทรัพย์สินที่ยึดมานั้น ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็จะก่อให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากแก่ฝ่าย
ปกครองมาก 

สภาพบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้น จะแตกต่างกับการบังคับโดยวิธีการทางแพ่ง
ของฝ่ายปกครอง โดยทั่วไปแล้วฝ่ายปกครองมีฐานะที่เหนือเอกชน สามารถบังคับได้เองโดยไม่ต้อง
ไปขออ านาจศาล ในขณะที่การบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้น เอกชนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไป
บังคับได้ด้วยตนเอง เพราะถือว่ามีฐานะเท่าเทียมกัน จะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้บังคับให้แทน 
ส าหรับการบังตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดซ่ึงตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท า
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ความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดท า
ความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน แต่
การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

ดังนั้นเม่ือเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามมาตราใดจะต้องแจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง 
ส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเสียก่อน ซ่ึงถ้าผู้กระท าความผิด
ยินยอมปฏิบัติตาม คดีก็เป็นอันเลิกกันถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจที่
จะด าเนินการแก้ไขความผิดดังกล่าวได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ผู้กระท าความผิดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ซ่ึงจะ
แตกต่างกับมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซ่ึงเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ต้องแจ้งให้ผู้ท่ีท าการโฆษณา ซ่ึงมีความผิด
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด าเนินการแก้ไขความผิดของตน ไม่ว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ
จะทราบตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม หากการโฆษณาดังกล่าวมีข้อความหรือภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร เจ้าหน้าที่มี
อ านาจที่จะด าเนินการปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้โฆษณาตามท่ีได้จ่ายไปจริง จะเห็นได้ว่า กรณีตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 หากไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิด
เจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตท้องถ่ินนั้นจะต้องร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้ส่ิงท่ีผิดกฎหมายปรากฏอยู่ใน
ที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงเจ้าหน้าที่
เทศกิจจะต้องน าเอางบประมาณของหน่วยงานตนมาท าความสะอาดและแก้ไขความผิดดังกล่าว 
ก่อให้เกิดภาระแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจที่จะต้องมาด าเนินการแก้ไข เนื่องจากมีอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
เทศกิจน้อย ตลอดจนเงินงบประมาณที่จะต้องน าไปพัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ก็ลดน้องลง
ไม่เพียงพอ รัฐต้องจ่ายเงินเพ่ิมมากขึ้นในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

ในกรณีที่ทราบตัวผู้กระท าความผิด ท้ังมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เมื่อ
เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ด าเนินการแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้
หมดไปแล้ว สามารถเรียกให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายไปจริง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
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การด าเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นฝ่ายปกครองจะต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วจึง
จะไปเรียกเอาจากผู้กระท าความผิด หากผู้กระท าความผิดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เจ้าหน้าที่
เทศกิจก็จะต้องไปด าเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง ซ่ึงเป็นการยุ่งยาก เสียเวลาและเป็นการส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฟ้องร้อง 

ส่วนการเปรียบเทียบปรับนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจได้เปรียบเทียบก าหนดค่าปรับแก่
ผู้กระท าผิด ซ่ึงกระท าความผิดตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง โดยมีระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 ผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมเสียค่าปรับ เจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะต้องด าเนินการร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีที่เกิดการกระท าผิด พร้อมกับน าตัวผู้กระท าความผิดและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยไปส่งให้ เพื่อให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด
ต่อไป ซ่ึงจะเป็นคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง 

3. การบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยวิธีการทางอาญา 
การใช้วิธีการบังคับทางอาญาของฝ่ายปกครอง เพื่อบังคับให้ผู้รับค าส่ังทางปกครอง

ปฏิบัติตามนั้น ส่วนมากจะก าหนดไว้เฉพาะโทษจ าคุก โทษปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ ส่วนใหญ่จะ
ลงโทษปรับเป็นส่วนมาก ท้ังนี้เนื่องจาก ความผิดทางปกครองนั้นมักจะเกี่ยวกับกฎหมายเทคนิค
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นส าคัญ เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะบุคคลที่ไม่ปฏิบัติ
ตามไม่ถือว่าเป็นอาชญากรร้ายแรง จึงมักจะใช้โทษปรับทางปกครองเป็นการบังคับ ซ่ึงโดยลักษณะ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นความผิดเล็กน้อยและโดยเนื้อแท้แล้วเป็นกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อห้ามในสังคม บทลงโทษส่วนมากจึงเป็นโทษปรับ โดยน า “ทฤษฎีข่มขู่” (อานนท์, 
วิบูลย์สวัสดิ์, 2523,  หน้า 64-65)  มาใช้กับโทษปรับ ซ่ึงมีปัญหาในการใช้กฎหมายดังกล่าวให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้น มักไม่ได้ผลในบางกรณี แม้ว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นฝ่ายปกครองจะมี
อ านาจเปรียบเทียบปรับ แต่ผู้กระท าความผิดบางคนเป็นคนมีฐานะดีจึงไม่เกรงกลัวกับการบังคับ
ดังกล่าว การบังคับโดยใช้โทษปรับทางปกครองนั้นจะแตกต่างกับสภาพบังคับทางอาญา (Criminal 
sanctions) ซ่ึงเป็นการลงโทษทางอาญาโดยท าให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายได้รับความเจ็บปวดและไม่มี
ความสุข โดยการกระท าของผู้กระท าความผิดจะเป็นส่ิงท่ีสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าเป็นส่ิงท่ีผิดใน
ตัวของมันเอง โดยท่านอาจารย์ณรงค์ ใจหาญได้สรุปลักษณะของโทษทางอาญาไว้ 3 ประการ คือ 

(1) เป็นการท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับความเจ็บปวดทางกาย ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นการเฉพาะตัวของผู้กระท าความผิด 
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(2) ผู้ท่ีลงโทษหรือก าหนดโทษของผู้กระท าความผิดจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้
อ านาจไว้ 

(3) เป็นการต าหนิผู้กระท าความผิดว่าส่ิงท่ีตนท านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมควร ซ่ึง
แตกต่างกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ไม่ใช่การต าหนิ แต่เป็นป้องกันการกระท าความผิดของ
บุคคลนั้นอีก 

สภาพบังคับทางอาญาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะแตกต่างกับการใช้วิธีการทางอาญา
ของฝ่ายปกครอง โดยวิธีการบังคับทางอาญาของฝ่ายปกครองนั้นจะไม่มีความร้ายแรง ถึงขนาดที่ท า
ให้ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้รับความเจ็บปวดและไม่มีความสุข และใน
บางครั้งผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเทคนิคจะไม่รู้ตัวว่ากระท าความผิด ส าหรับการปรับนั้น
จะเป็นโทษที่ก าหนดไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ซ่ึงเป็นโทษที่ใช้ควบคู่กับโทษจ าคุก 
โดยจะใช้เฉพาะกับความผิดเล็กน้อย โดยการบังคับค่าปรับจะมีอยู่ 2 วิธี คือ การปรับโดยอ านาจศาล
ซ่ึงมักจะใช้กับผู้กระท าความผิดที่ไม่ยินยอมเสียค่าปรับ กับวิธีการที่ไม่ต้องผ่านศาลกล่าวคือ 
กฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับและผู้กระท าความผิดยินยอมช าระ
ค่าปรับ ส าหรับการบังคับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ของเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยวิธีการทางอาญานั้น จะมีลักษณะเป็นการจับกุม 
เปรียบเทียบปรับ และยังมีความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย โดย
อ านาจในการจับกุมของเจ้าหน้าที่เทศกิจนั้น หากพบเห็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สามารถด าเนินการจับกุมได้ทันที โดยให้อ านาจไว้ในมาตรา 50 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซ่ึง
บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิด
หรือผู้ท่ีต้องสงสัยว่าการะท าความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และส่ิงของท่ีใช้ในการ
กระท าความผิด เพื่อด าเนินการตามกฎหมายได้” ส่วนอ านาจในการเปรียบเทียบปรับของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 จะก าหนดเป็นโทษปรับ ไม่มีโทษจ าคุก โดยบัญญัติให้อ านาจไว้ในมาตรา 48 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง โดยบัญญัติว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ซ่ึง  เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เม่ือผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ด าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป 
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โดยที่อ านาจในการเปรียบเทียบปรับนั้น หากผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับ
และได้ช าระค่าปรับแล้ว คดีก็เป็นอันเลิกกัน แต่ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับแต่ ไม่
ช าระค่าปรับภายในก าหนด 15 วัน มักจะไม่ได้น ามาใช้ในทางปฏิบัติหรือผู้กระท าความผิดปฏิเสธ
ข้อหาหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แก่ผู้กระท า
ความผิด นอกจากน าตัวผู้กระท าความผิดพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด (ถ้ามี) ส่งผลให้กับพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีที่เกิดการกระท าความผิดนั้น เพื่อ
ด าเนินคดีต่อไป ส่วนความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในมาตรา 23 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ส่วนในมาตราอ่ืน ๆ จะไม่มีการระบุไว้ จึงท าให้เมื่อ
ผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะท าการเปรียบเทียบ
ปรับเท่านั้น ส่วนในสามมาตราดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะมีความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็จะถูกเปรียบเทียบปรับด้วย ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจาก ผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง จึงมักจะไม่มีการน าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ เนื่องจากมี
โทษจ าคุกรวมอยู่ด้วย ซ่ึงความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ได้ระบุไว้
ในมาตรา 368 โดยบัญญัติว่า ผู้ใดทราบค าส่ังของเจ้าพนักงาน ซ่ึงส่ังการตามอ านาจที่กฎหมายได้ให้
ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกแต่ก็เป็นเพียง
โทษเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวแก่ผู้กระท าความผิด ความรุนแรงของการบังทางอาญา 
โดยใช้ความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่มีประสิทธิภาพ ขาด
สภาพบังคับ  

ส าหรับมาตรา 23 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น หากผู้ฝ่าฝืน 
ละเลย เพิกเฉยไม่ยอมปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่เทศกิจภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเจ้าหน้าที่
เทศกิจจะด าเนินการบังคับโดยใช้วิธีการทางอาญาท่ีกฎหมายให้อ านาจ กล่าวคือ จับกุมผู้กระท า
ความผิด พร้อมท้ังด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีที่เกิดการกระท าความผิด ให้
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นคดีหนึ่ง 
และการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดตามบทกฎหมายทีก าหนดโทษไว้ แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วย แต่หากผู้กระท า
ความผิดไม่ยอมเสียค่าปรับ เจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะต้องด าเนินการส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้
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ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้ศาลก าหนดค่าปรับเป็นอีกคดี
หนึ่ง 

มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2539 

 นอกจากพระราชบัญญัติรักษ าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ที่เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ หากเกิดกรณีที่การใช้อ านาจฝ่ายปกครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ปฏิบัติไปแล้วแต่มาตรฐานความเป็นธรรมต่ ากว่า  พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก็ต้องใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บังคับแก่ผู้ได้รับค าส่ังทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่
บัญญัติขึ้นใช้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อจัดกระบวนการของกิจกรรมทางปกครอง ให้สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อยุติที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อประโยชน์ของเอกชนและประโยชน์
สาธารณะที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในการด าเนินไปสู่เป้าหมายนั้นจ าเป็นต้องมีการบังคับทางปกครองหลาย
ประการเพื่อให้การด าเนินงานในทางปกครองเป็นไปตามข้นตอนที่อาจผิดพลาดได้ พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่บัญญัติขึ้นก็มีสภาพเป็นกฎหมายกลางท่ีจะเข้าไปแทนที่
ในส่วนของการบังคับทางปกครองของกฎหมายต่าง ๆ  ได้ เพ่ือให้กฎหมายเหล่านั้นมีขั้นตอนการ
บังคับทางปกครองเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมด เว้นแต่กฎหมายนั้นจะมีส่วนการบังคับทางปกครอง
บัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นการเฉพาะตัว การมีกฎหมายกลางนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีวิธีการที่
เป็นแบบเดียวกันซ่ึงง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน 
 หลักทั่วไปของมาตรการบังคับทางปกครอง  
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้กล่าวถึงมาตรการบังคับทาง
ปกครองไว้ในส่วนที่ 8 มาตรา 55-63 โดยน าหลักเกณฑ์ท่ัวไปนั้นไปใช้กับการบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครองตามที่ปรากฏในกฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ
ส าหรับกฎหมายนั้น อย่างไรก็ตามกรณีที่กฎหมายนั้น ๆ มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วแต่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองเห็นว่ามาตรการเฉพาะตามกฎหมายนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับทางปกครองท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้
มาตรการบังคับตามส่วนที่ 8 แทนได้ โดยมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจหรือรับมอบให้ใช้อ านาจนั้น 
(กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2537, หน้า 83-85) 
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 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติว่า “การ
บังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ” ซ่ึง
หมายความว่า กฎหมายมุ่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้รับค าส่ังทางปกครองหรือนิติ
กรรมทางปกครอง ท่ีเป็นเอกชนเท่านั้นจะไม่น าไปใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่กฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง 
 โดยหลักการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าส่ังย่อมบังคับตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครองได้เองโดยมิต้องฟ้องเป็น
คดีต่อศาล ซ่ึงต่างจากการบังคับในทางแพ่ง ที่ต้องอาศัยค าพิพากษาและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดี ตามมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับทางปกครองเป็นการเข้า
ไปกระทบสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน การด าเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องอาศัย
อ านาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง หรือตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 แล้วแต่กรณี ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของการบังคับค าส่ังทางปกครองต้องไม่มี
การทุเลาการบังคับไว้ก่อน เว้นแต่จะมีค าส่ังให้ทุเลาบังคับไว้ก่อน ซ่ึงผู้มีอ านาจส่ังให้มีการทุเลาการ
บังคับตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้แก่ 
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังนั้นเอง 
 2.  ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ซ่ึงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ัง ในกรณีที่ผู้ท าค าส่ังทางปกครองนั้นเป็นผู้ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับ ดูแล 
หรือผู้ควบคุม หรือ 
 3.  ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าส่ังทางปกครองนั้น ซ่ึงหมายถึงองค์กรที่
ใช้อ านาจตุลาการ โดยอาจเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง เมื่อค าส่ังทางปกครองมีการอุทธรณ์
โต้แย้งคัดค้านต่อองค์กรตรวจสอบค าส่ังทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นองค์ภายในของฝ่ายบริหารหรือ
องค์กรตุลาการ เมื่อองค์กรนั้นมีค าส่ังให้ทุเลาการบังคับแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการบังคับทาง
ปกครองมิได้ 
 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น มาตรา 56 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้วางหลักว่าต้องใช้ “เพียงเท่าที่จ าเป็น ” เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครองนั้นโดยให้กระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทาง
ปกครอง “น้อยที่สุด” การใช้มาตรการบังคับทางปกครองแค่ไหนเพียงใดจะต้องอยู่ภายใต้ “หลักการ
ใช้อ านาจโดยมีเหตุอันสมควร” การใช้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะท าให้การใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ฉะนั้นมาตรการบังคับทางปกครองจึงอยู่ในบังคับของหลัก
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ความชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครองด้วยเช่นกัน หากองค์ประกอบภายนอกและ
องค์ประกอบภายในของมาตรการทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อาจถูกเพิกถอนใน
เวลาต่อมาได้ ซ่ึงมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติไว้
ว่าการเพิกถอนดังกล่าวอาจเป็นการเพิกถอนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 
 ในการก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการเลือกใช้
มาตรการบังคับทางปกครองได้ ดังนั้นในการด าเนินการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ต้องค านึงถึงหลักการส าคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ต่อไปนี ้
 1.  หลักความสมเหตุสมผล ตามมาตรา 56 วรรคสาม 
 2.  หลักการบังคับทางปกครองเท่าที่จ าเป็น ตามมาตรา 59 วรรคสาม ท่ีให้เจ้าหน้าที่ผู้ท า
ค าส่ังทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการตาม
ค าส่ังทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคสาม) ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครอง และ 
 3.  หลักความแน่นอนและชัดเจน ตามมาตรา 59 วรรคสอง(1) ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีค า
เตือนเป็นหนังสือที่ระบุมาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่ง
มาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้ และตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในค าเตือนตามมาตรา 59 การเปล่ียนแปลงมาตรการจะ
กระท าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  (ชาญชัย แสวงศักดิ์,  
2538, หน้า205) 
 มาตรการบังคับทางปกครอง 
 ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่อาจน ามาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดที่ก าหนดไว้ในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้ได้ โดยมาตรการบังคับทางปกครอง
ดังกล่าวจ าแนกตามชนิดของค าส่ังทางปกครองได้เป็น 2 มาตรการ คือ 
 1 . มาตรการบังคับทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงิน 
 โดยหลักแล้วจะเป็นการก าหนดให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองช าระเงินตามที่บุคคลนั้นมี
หน้าที่ต้องช าระให้แก่รัฐตามความสัมพันธ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชนเช่น ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค าเบี้ยปรับ เป็นต้น ซ่ึงความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 วางหลักไว้ว่า ถ้าหนี้ถึงก าหนดช าระแล้วไม่ช าระให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะไม่ช าระเลย
หรือช าระบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน หากเจ้าหน้าที่ประสงค์จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ต้องมี
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หนังสือเตือนให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองนั้นช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในค าเตือนก่อน ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ต้องก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมแก่เรื่อง พอที่จะปฏิบัติได้โดยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะประกอบด้วย ซ่ึงตามมาตรา 57 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539  ก าหนดระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าผู้รับค าส่ังน าเงินมาช าระถูกต้อง
ครบถ้วน มาตรการบังคับทางปกครองเป็นอันเสร็จ หากไม่ปฏิบัติตามค าเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดทรัพย์สินของผู้นั้นออกขายทอดตลาดเพ่ือน า
เงินมาช าระหนี้ ส าหรับวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด ให้น าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 271-323 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 2. มาตรการบังคับทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

2.1 การที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการเอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าส่ังทางปกครองท่ี
ก าหนดให้ผู้รับค าส่ังต้องกระท าการแต่ปรากฏว่าผู้รับค าส่ังไม่ยอมกระท าตาม เพื่อบังคับให้เป็นไป
ตามค าส่ังนั้น เจ้าหน้าที่ก็เข้าด าเนินการเองได้ ถ้าเรื่องนั้นอยู่ในวิสัยหรือความสามารถของเจ้าหน้าที่
ที่จะด าเนินการได้ เช่น การเข้ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ าท่ีสาธารณะ 

2.2 การให้บุคคลอ่ืนกระท าแทน ในกรณีที่ผู้รับค าส่ังทางปกครองไม่ยอมกระท าตาม
ค าส่ังนั้นและเป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนกระท าแทนได้ โดยผู้ได้รับมอบหมายอาจเป็นเอกชนที่เข้ามารับจ้างจากหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครอง หรืออาจเป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
งานดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นการชั่วคราว การปฏิบัติการของผู้รับมอบหมายดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ เป็นการด าเนินงานของรัฐเช่นเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เอง  

เนื่องจากในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการเองหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
นั้น รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดจากการที่ผู้รับค าส่ังทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีให้
กระท าหรือละเว้นกระท านั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ระท าตามนั้นต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เจ้าหน้าที่ต้อง
ออกไป 

2.3 การให้ช าระค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ค าส่ังทางปกครองให้กระท าการหรือ  ละ
เว้นกระท าการนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าด าเนินการด้วยตนเองและไม่อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทนแต่ต้องการให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองด าเนินการเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เช่น 
เจ้าหน้าที่มีภาระงานราชการมากยังไม่อาจด าเนินการเรื่องนั้น ๆ ได้ในขณะนั้น หรือการด าเนินการ
เองอาจจะท าได้ไม่คุ้มเสียจากการชั่งน้ าหนักกับประโยชน์ของส่วนรวม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการ
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ให้ปรับผู้รับค าส่ังทางปกครองเป็นรายวัน โดยใช้ดุลพินิจก าหนดจ านวนเงินค่าปรับรายวันนั้นตาม
สมควรแก่เหตุ ซ่ึงมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ให้อ านาจที่จะก าหนดค่าปรับทางปกครองได้ถึงวันละไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนั้น
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ  ได้เป็นเงินเท่าใดต่อวัน อย่างไรก็ตาม ค่าปรับทาง
ปกครองแตกต่างกับค่าปรับตามกฎหมายอาญาหรือโทษปรับในทางอาญา เพราะค่าปรับทาง
ปกครองนั้นก าหนดขึ้นเพื่อจะให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังทางปกครองปฏิบัติตามค าส่ังนั้น ดังนั้นค าส่ังทาง
ปกครองจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความรับผิดทางอาญาและค่าปรับทางปกครองจึงไม่ใช่โทษ 

มาตรการบังคับค่าปรับทางปกครองเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า
ระหว่างผู้รับค าส่ังทางปกครองและเจ้าหน้าที่ และเป็นมาตรการที่อาจน ามาใช้ซ้ า ๆ กันได้จนกว่าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หากผู้รับค าส่ังทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง เจ้าหน้าที่ก็อาจใช้
มาตรการทางปกครองให้ช าระค่าปรับทางปกครองเป็นรายวัน เม่ือใดที่ผู้รับค าส่ังทางปกครอง
ปฏิบัติตามค าส่ังก็จะหยุดการปรับ การก าหนดค่าปรับไม่ได้ค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท า
เป็นหลัก แต่จะดูความตั้งใจของผู้รับค าส่ังทางปกครองในอันที่จะฝ่าฝืนค าส่ังเป็นส าคัญ อย่างไรก็
ตาม ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับค าส่ังทางปกครองนั้นไม่อาจจะปฏิบัติตามค าส่ังได้ด้วยตนเองจริง ๆ  แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจใช้มาตรการให้ช าระค่าปรับเป็นรายวันแก่ผู้นั้นได้เช่นกัน 


