
บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองเมื่อฝ่ายปกครองได้ออกค าส่ังหรือนิติกรรมทาง
ปกครอง ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายก็ตาม ก็จะมีผลให้ผู้รับนิติกรรมทาง
ปกครองหรือค าส่ังทางปกครองต้องปฏิบัติตาม แม้ว่าตนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม หากผู้นั้นยอมปฏิบัติ
ตาม หากผู้นั้นยอมปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลบังคับต่อตนก็จะไม่เกิดปัญหา แต่หากไม่
ยอมปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองมีอ านาจบังคับตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงก็มีวิธีการบังคับท่ีอยู่ 3 วิธี 
คือ วิธีการทางปกครอง วิธีการทางแพ่ง และวิธีการทางอาญา การที่ฝ่ายปกครองออกค าส่ังทาง
ปกครองก็เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นผู้รับค าส่ังทางปกครองดังกล่าวจึงมีหน้าที่ โดยจะต้อง  
ได้รับทราบถึงการออกค าส่ังทางปกครองนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกาศให้ทราบส าหรับค าส่ังทาง
ปกครองท่ีมีผลเป็นการทั่วไป หรือแจ้งให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือส าหรับค าส่ังทางปกครองท่ีมีผล
เฉพาะราย เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ หากผู้รับค าส่ังทางปกครองได้
รับทราบแล้วไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองก็จะด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครอง
ดังกล่าว เช่น การจับกุม และเปรียบเทียบปรับของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 หรือการใช้ก าลังทางกายภาพบังคับ 
เป็นต้น ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายปกครองจะออกค าเตือนให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองปฏิบัติตามภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อครบก าหนดแล้วหากไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองก็จะด าเนินการบังคับตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
 ในการออกค าส่ังทางปกครองนั้นจะต้องได้รับมอบอ านาจจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย คือ 
จะต้องมีอ านาจออกค าส่ังทางปกครองโดยจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดมีอ านาจ 
เรื่องใดที่มีอ านาจท าได้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักกฎหมายมาชนที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ซ่ึงมีการ
ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายที่ให้อ านาจและการกระท าทางปกครองนั้นต้องชอบด้วย
กฎหมายด้วย ออกค าส่ังทางปกครองโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นการกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อป้องกันการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองท่ีมักจะมีแนวโน้มในการ
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจจึงต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน 
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 การด าเนินการบังคับทางปกครองของฝ่ายปกครอง จะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ   3 
หลัก คือ 
 1. หลักความสมเหตุสมผล  
 2. หลักการบังคับทางปกครองเท่าที่จ าเป็น  
 3. หลักความแน่นอนและชัดเจน  
 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีค าส่ังให้กระท าการ หรือละเว้นกระท าการที่ก าหนด 
ตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะมีแต่การเข้า
ด าเนินการแทน และก าหนดโทษปรับ โดยไม่มีการก าหนดค่าปรับทางปกครอง จึงต้องไปใช้
กฎหมายกลางคือกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงแบ่งมาตรการบังคับทางปกครองเป็น 
สองประเภท คือ การเข้าด าเนินการแทนและก าหนดค่าปรับทางปกครองโดยการเข้าด าเนินการแทน
นั้นอาจเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองเข้าด าเนินการแทนหรือเป็นกรณีที่มอบหมายให้บุคคลที่สาม
เข้าด าเนินการแทนก็ได้ โดยองค์กรฝ่ายปกครองสามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากการเข้าด าเนินการแทน
กับผู้ถูกบังคบทางปกครองได้ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงโดยจะแตกต่างจากระบบกฎหมายของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเข้า
ด าเนินการแทนได้เฉพาะกรณีที่ได้มอบหมายให้บุคคลที่สามเข้าด าเนินการแทนเท่านั้น 
 ส่วนค่าปรับทางปกครองนั้นองค์กรฝ่ายปกครองมีดุลพินิจที่จะก าหนดตามความ
เหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน การก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองส าหรับค าส่ัง
ทางปกครองท่ีให้กระท าการโดยที่การกระท านั้นมิได้เป็นการเฉพาะตัวของผู้รับค าส่ัง กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนดให้เป็นดุลพินิจขององค์กรฝ่ายปกครองท่ีจะเลือกใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง ดังนั้นในกรณีดังกล่าวองค์กรฝ่ายปกครองอาจก าหนดค่าปรับทางปกครองเพื่อ
บังคับให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองกระท าการตามหน้าที่ท่ีก าหนดในค าส่ังทางปกครองก็ได้ ซ่ึง
แตกต่างจากระบบกฎหมายเยอรมันที่องค์กรฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการทางปกครองโดยก าหนด
ค่าปรับบังคับการได้ต่อเมื่อการกระท าตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในนิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ัง
ทางปกครองนั้นเป็นการกระท าท่ีต้องอาศัยคุณสมบัติ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญของผู้รับค าส่ังทาง
ปกครอง 
 นอกจากมาตรการบังคับทางปกครองแล้ว มาตรการอ่ืนๆที่น ามาใช้บังคับเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตามนิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครอง ในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส   
มีแนวคิดว่าบทก าหนดโทษตามกฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
นิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครองโดยมีผลท าให้ผู้รับค าส่ังเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้า
ที่จะฝ่าฝืนหรือท าให้ผู้รับค าส่ังกลับใจมาปฏิบัติตามค าส่ัง แม้ว่าจะเป็นผลโดยอ้อมของการลงโทษ
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แต่ก็ท าให้นิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครองสามารถสัมฤทธ์ิผลได้เช่นเดียวกันซ่ึงโทษที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองอาจเป็นโทษทางอาญา 
โทษทางปกครอง โทษปรับทางแพ่ง หรือค่าปรับรายวัน 
 ส่วนในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นั้นได้แยกวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษและบังคับทางปกครองออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทาง
ปกครองหรือการลงโทษทางอาญา ต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบแทนการกระท าความผิดและ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดขึ้นอีก แต่มิได้ประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยตรง ส่วนการบังคับทางปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผล
ตรงตามความประสงค์ของการออกนิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครอง 
 ในส่วนของขอบเขตการบังคับทางปกครอง ผลการศึกษาพบว่า ในระบบกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และไทย ต่างยอมรับเป็นแนวทางเดียวกันว่าการ
บังคับทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีมุ่งก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล
โดยเฉพาะเจาะจงอันได้แก่ นิติกรรมทางปกครอง หรือค าส่ังทางปกครอง หรือการกระท าในทาง
ข้อเท็จจริงอันได้แก่ปฏิบัติทางปกครอง ต่างก็ต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองและหลักการพื้นฐานในทางเนื้อหา กล่าวคือ การบังคับทางปกครองจะต้อง
กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติกรรมทางปกครองโดยกระทบกระเทือน  
ผู้อยู่ในบังคับของนิติกรรมทางปกครองน้อยที่สุด นอกจากนั้นแล้วการบังคับทางปกครองจะชอบ
ด้วยกฎหมายต่อเมื่อได้กระท าตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการในการด าเนินการทางปกครอง 
 ในการออกค าส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535นั้น ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจหน้าที่กระท าทางปกครองคือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงหมายความว่า 
 1. นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 2. ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 6. หัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถ่ิน ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถ่ินนั้น  
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 แต่ในการกระท าทางปกครองเจ้าพนักงานท้องถ่ิน จะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงก็คือ 
 1 . ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 
 2. ปลัดสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
 3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายอ าเภอ ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 4. ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 5. รองปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 6. ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เป็นผู้กระท าการทางปกครองคือออกค าส่ังทางปกครองเพื่อให้ผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแทน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายการบังคับใช้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ของเมือง
พัทยามาเป็นกรณีศึกษาให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 
 เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษในลักษณะการ
ปกครองตนเอง โดยได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลาง เช่น อ านาจในการก าหนดนโยบายและการ
บริหารเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายมีงบประมาณในการบิหารราชการเป็นของตนเองโดยใน
การบริหารเมืองพัทยาประกอบไปด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงก็คือ สภาเมืองพัทยา ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ฝ่ายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยมีอ านาจภายในเขตเมืองพัทยาตามท่ี
ก าหนด 
 เมืองพัทยา  เป็นเมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจหลักของเมืองจึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านการอ านวยความสะดวกสบายและจัดหาส่ิง
บันเทิงต่าง ๆ เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และประมง ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมืองพัทยาโดยตรงคือปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการค้าและการบริการต่าง ๆ ซ่ึงยังคงมีอัตราส่วนการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
และส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินภายในเมืองเป็นอย่างมาก 
 ในทางกลับกันภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษ ฐกิจของเมืองพัทยาย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ปัญหาต่าง ๆ ของเมือง โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน เช่น ปัญหา
การจราจร ปัญหาการปลูกสร้างอาคารที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการรุกล้ าท่ีสาธารณะ ปัญหาขยะ ปัญหา
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หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนี้ 
 1. อุปสรรคในการรักษาความสะอาดของเมืองพัทยา 
 ขยะและส่ิงปฏิกูล เป็นปัญหาส าคัญต่อการรักษาความสะอาดของเมือง ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมของเมืองมีความเส่ือมโทรม ซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่สัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งที่เป็นคนพื้นถ่ินและนักท่องเที่ยว ลักษณะดังกล่าว
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การช่วงชิง หรือการพยายามเข้าถึง
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเมืองในทาง
ลบ ซ่ึงความไม่สัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรส่ิงแวดล้อมเกิดจากการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนกับ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมือง จากการที่พัทยามีการขยายตัวทางด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมาก ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก ท าให้นักลงทุนในด้านการท่องเที่ยวตลอดจน
ผู้ท่ีเข้าไปอยู่อาศัย เพื่อแสวงหาก าไรจากการท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้น การขยายตัวของการก่อสร้าง 
ตึกและกิจการเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากอย่างรวดเร็วประกอบกับข้อจ ากัดทางกายภาพของ
พื้นที่ท าให้เกิดการกระจุกตัวของกิจการในบางบริเวณและไม่เป็นไปตามแผนผังการใช้ท่ีดินที่เมือง
พัทยาก าหนดไว้ท าให้ระบบบริการสาธารณะของเมืองท่ีมีอยู่ไม่สามารถรองรับและขยายตัวตามได้
ทัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การให้บริการจัดเก็บขยะส่ิงปฏิกูลไม่ท่ัวถึง 
 ด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากเมืองพัทยามีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก 
มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากท าให้นักลงทุนในด้านการท่องเที่ยวตลอดจนผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัย 
มีการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนกับการพัฒนาระบบสาธา รณูปโภค สาธารณูปการของเมือง การ
ขยายตัวของการก่อสร้างและกิจการเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากอย่างรวดเร็วการจราจรบน
ถนนในเมืองไม่สะดวกท าให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมของเมือง
พัทยามาก 
 2. อุปสรรคในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา 
 เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ย่อมหลีกเล่ียงการใช้พ้ืนที่สาธารณะบริเวณ
ชายหาด และบนถนนเพื่อประกอบการค้าจากประชาชนในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เฉพาะท่ีเป็นทรัพย์สินส าหรับประชานใช้ร่วมกัน แม้เมืองพัทยาจะมีการออกข้อบัญญัติเรื่องการ
ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยก าหนดให้ ถนน ชายหาด คูคลอง ภูเขา เกาะ และทะเล เป็น
“ที่สาธารณะ ” ห้ามไม่ให้มีการน าสินค้า ส่ิงของอ่ืนใดเข้ามาเพื่อจ าหน่าย จ่ายแจก  (เว้นแต่ได้รับ
อนุญาต) เล้ียงสัตว์ จอดยานพาหนะ (เว้นแต่บริเวณที่ได้รับอนุญาต) ทิ้งของปฏิกูลหรือส่ิงอ่ืน ๆ 
รวมถึงการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและในการควบคุมการจ าหน่าย
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สินค้าในที่สาธารณะ เมืองพัทยาก็ได้มีการออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมแผงลอย โดยการก าหนด
เขตที่สามารถตั้งแผง ขนาดของแผง และผู้ท่ีสามารถประกอบการได้ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ก่อน 
 ผู้ศึกษาได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชาวสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงมาเที่ยวเมืองพัทยาถึงมาตรการทาง
กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของสาธารณรัฐเกาหลี 
และเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทย ดังนี้  
 สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีการรักษาความสะอาดที่ดีประเทศหนึ่งมีระบบกฎหมาย
ที่ใช้บังคับมาก โดยเฉพาะกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
มีกฎหมายหลายฉบับ มีบทก าหนดโทษลงโทษเปรียบเทียบปรับสูง (ชอง แบ็ค โจ, 2553, สัมภาษณ์) 
  ในการบังคับทางกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง สาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะกรุงโซล ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีรูปแบบการปกครองท้องถ่ินที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ มีเพียงแห่งเดียวในเกาหลีใต้ ผู้ท่ีปฏิบัติจับกุมผู้กระท าความผิดคือ ต ารวจ ไม่มี
เจ้าหน้าที่เทศกิจเหมือนของประเทศไทยจะมีต ารวจเดินตรวจท้องท่ีตลอดเวลา อีกทั้งยังมีกล้องวงจร
ปิด ควบคุมดูแลสอดส่องผู้กระท าความผิดต่อกฎหมาย ซ่ึงถ้าหากมีการกระท าความผิดรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต ารวจจะจับกุมส่งให้เมืองเป็นผู้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย หากมีการกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาก็จะจับส่งสถานีต ารวจ เพื่อสอบสวน
ด าเนินคดี  
 กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของสาธารณรัฐ
เกาหลี 
 -  ห้ามผู้ใดที่ใช้รถยนต์บรรทุก กรด หิน ดิน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือส่ิงอ่ืนใด ต้อง
จัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพท่ีป้องกันมิให้ส่ิงดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนใน
ระหว่างท่ีใช้รถนั้น ต้องป้องกันมิให้รั่วไหลลงบนถนน โดยจะต้องมีผ้าใบคลุม หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 
ต้องถูกเปรียบเทียบปรับ และห้ามขับรถยนต์ซ่ึงถ้ากระท าความผิด 
 ครั้งแรก ต้องถูกเปรียบเทียบปรับประมาณ 200,000 วอน และถูกห้ามขับรถเป็นเวลา 15 
วัน  
 ครั้งที่ 2 ต้องถูกเปรียบเทียบปรับประมาณ 500,000 วอน และถูกห้ามขับรถเป็นเวลา 20 
วัน  
 ครั้งที่ 3 ต้องถูกเปรียบเทียบปรับประมาณ 1,000,000 วอน และถูกห้ามขับรถเป็นเวลา 30 
วัน  
 - ห้ามผู้ใดปรุงอาหาร ขาย หรือ จ าหน่ายสินค้าบนถนน 
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 -  ห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย บนถนน 
 -  ห้ามสถานบริการล้างรถทิ้งน้ าล้างรถยนต์โดยยังมิได้ผ่านกระบวนการกรองบ าบัดให้
สะอาดก่อน (ทุกเดือน) เมืองจะมาท าการตรวจเช็คน้ า และต้องห้ามทิ้งน้ าให้ไหลบนถนน 
 งานด้านขยะมูลฝอย สาธารณรัฐเกาหลีจะจัดถังขยะหลายใบประมาณ 6 ถัง 6 สี  แยก
ประเภทขยะแต่ละชนิดออกจากกัน เช่น  
 ถังขยะสีเทา ส าหรับใส่ขยะประเภทกระป๋อง  
 ถังขยะสีส้ม ส าหรับใส่ขยะประเภทขวดแก้ว  
 ถังขยะสีเขียว ส าหรับใส่ขยะประเภทกล่องกระดาษ  
 ถังขยะสีเหลือง ส าหรับใส่ขยะประเภทขวดน้ าใส  
 ถังขยะสีน้ าเงิน ส าหรับใส่ขยะประเภท ขวดน้ าไม่ใส  
 ถังขยะสีม่วง ส าหรับใส่ขยะประเภทพลาสติกพวกใช้บังแสงแดด  
 สาธารณรัฐเกาหลีจะใช้กล้องวงจรปิดติดตามจุดต่าง ๆ เพื่อสอดส่องพฤติการณ์การ
กระท าความผิดและติดตามจับกุมผู้กระท าความผิด มาเปรียบเทียบปรับและยังการก าหนดให้รางวัล
แก่ประชาชนที่พบเห็นผู้กระท าความผิดทิ้งขยะบนถนน หากถ่ายรูป แล้วน ามามอบให้เมือง ๆ จะ
มอบรางวัลให้ในจ านวนที่สูงน่าพอใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและ
ควบคุมมิให้มีการกระความผิด เป็นการสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันควบคุมดูแล
รักษาความสะอาด  
  ความสะอาดของเมืองในสาธารณรัฐ เกาหลี มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและมี
บทลงโทษที่ร้ายแรงท าให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่สูง ประชากรที่นี่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศต่อความเป็นอยู่
การท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความเจริญต่อเศรษฐกิจ  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ๆ จะมีนโยบายให้ประชาชนมีจิตส านึกต้องรับผิดต่อส่วนรวมช่วยกัน
ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด 
 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับ
นี้ ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 (7)  การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
และในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รอง
ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าและพนักงานเมือง
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พัทยา ซ่ึงนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าหน้าท่ีส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและให้มีฐานะ
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาก็คือ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากนายกเมืองพัทยา โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นหน้าที่ใน
การบังคับการเป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ิน  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา เทศบาล ซ่ึงจะเป็นกฎหมายด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเช่น  
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการและอ านวยความสะดวก
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกท่าน 
 เจ้าหน้าที่เทศกิจนั้น งานในอ านาจหน้าที่ส่วนมากมักพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
ระเบียบหาบเร่ แผงลอยต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณทางเท้าและด าเนินการจับกุมแก่ผู้ฝ่าฝืนขายสินค้าใน
บริเวณห้ามขาย โดยจะท าการจับกุมและเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ท่ีทิ้งขยะในที่สาธารณะ แต่จริง ๆ 
แล้วอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจมีมากมาย เช่น การดูแลและบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของเมืองพัทยาและกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่
เทศกิจจึง  ถือว่าเป็นฝ่ายปกครอง คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีอ านาจในการจัดท าบริการ
สาธารณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกเมืองพัทยา แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
 เจ้าหน้าที่เทศกิจมีหน้าที่ท้ังคุ้มครองและมีหน้าที่กระท าการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ค าส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกมาไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายก็
ตาม ก็จะมีผลให้ผู้ใต้ปกครองต้องปฏิบัติตาม แม้ว่าตนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม หากผู้ใดอยู่ใต้ปกครอง
ยอมปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองมีอ านาจประการใดบ้าง หรือมีวิธีการใดที่จะบังคับให้ผู้รับค าส่ังทาง
ปกครองปฏิบัติตาม ซ่ึงก็มีวิธีการบังคับท่ีน่าสนใจอยู่ 3 วิธี คือ วิธีการทางปกครอง วิธีการทางแพ่ง 
และวิธีการทางอาญา ซ่ึงการน าวิธีการบังคับดังกล่าวมาใช้นั้น อาจจะมีความรุนแรงมากบ้าง  น้อย
บ้าง ไม่เหมาะสมกับการบังคับให้ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองต้องปฏิบัติตาม 
 1. การบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยวิธีการทางปกครอง 
 ในกรณีที่ผู้รับค าส่ังทางปกครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อตน ฝ่าย
ปกครองจึงจ าเป็นต้องมีการบังคับให้มีการปฏิบัติตาม โดยใช้วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกฎหมาย
ก าหนด แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถบังคับให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ สาเหตุของปัญหาก็
เนื่องมาจากปัญหาในการบังที่มีวิธการบังคับท่ีไม่ค่อยรุนแรง ท าให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองไม่มี
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ความเกรงกลัวที่จะปฏิบัติตาม หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าความผิด โดยวิธีการบังคับ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจโดยวิธีทางปกครองนั้น จะมีลักษณะเป็นการ ออกหนังสืออนุญาต เช่น การโฆษณา 
ด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้เมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 10 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังมีก าหนดไว้ในมาตรา 14 วรรคสอง มาตรา 27 และมาตรา 39 
วรรคหนึ่ง เป็นต้น หรือ การออกหนังสือเตือน เช่น  ตามมาตรา 40 วรรคสอง  ที่ก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือน ให้ผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
เก็บหรือจัดท าส่ิงท่ีมีลักษณะสกปรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่อาคารและมีสภาพท่ี
ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะให้เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการออกค าส่ังให้ผู้กระท าความผิด
แก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป ไม่ว่าจะ
ด้วยวาจา หรือหนังสือ เช่น ส่ังให้ผู้ขับขี่น ารถไปท่ีสถานีต ารวจ ท่ีท าการขนส่งหรือส านักงานของ
องค์การปกครองท้องถ่ินและยึดรถไว้ จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังมีมาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 
39 วรรคสอง ส่วนการออกค าส่ังเป็นหนังสือ ก็มีก าหนดไว้ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเทศกิจมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือ
ภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสืออนุญาต 
หนังสือเตือน การออกค าส่ังเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาของเจ้าหน้าที่ท่ีเทศกิจ จึงมีลักษณะเป็น ค าส่ัง
ทางปกครอง เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ต่อผู้รับค าส่ังทางปกครองในอันที่ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับหรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว แต่จะมีลักษณะเป็น
ค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะรายเท่านั้น กล่าวคือ มีผลต่อผู้รับค าส่ังทางปกครองเช่นผู้ได้รับ
หนังสือเตือน ได้รับหนังสืออนุญาต หรือได้รับค าส่ังเป็นต้น 
 2. การบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองโดยวิธีการทางแพ่ง 
 ในการบังคับของฝ่ายปกครองโดยใช้วิธีการทางแพ่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นการให้ชดใช้
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครองของผู้รับค าส่ังทางปกครองโดยมีลักษณะเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยจะ
บังคับเอาจากผู้กระท าความผิดเป็นส าคัญ ส าหรับสภาพบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้นจะเป็นการ
บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยมีศาลท าหน้าที่เป็นคนกลางคอยควบคุมให้การบังคับเป็นไป
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โดยถูกต้องตามกฎหมาย มีลักษณะเป็นการชดเชยเยียวยา บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับความ
เสียหาย เพราะหากปล่อยให้มีการบังคับกันเอง จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง 
แต่หากไม่สามารบังคับกันได้ ก็ไม่สามารถใช้การบังคับทางอาญาได้ เรียกว่า “การบังคับในเชิง
ชดเชยหรือทดแทนความเสียหาย (Restorative sanctions)” โดยที่การบังคับตามค าส่ังทางปกครอง
โดยใช้วิธีการทางแพ่ง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีปัญหาในเรื่องความยุ่งยากและมีขั้นตอนต่าง ๆ 
มากมาย จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ท้ังนี้สาเหตุก็เนื่องจากในระบบ
กฎหมายของประเทศไทยนั้นใช้ระบบกล่าวหาโดยในคดีแพ่งส่วนใหญ่ฝ่ายที่กล่าวหามีหน้าที่หรือ
ภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าน้ าหนักพยานหลักฐานของตนมีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามโดยจะมีการต่อสู้
คดีกันในชั้นศาลมีการสืบพยานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ ตลอดจนการท าลาย
น้ าหนักพยานของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นค าพิพากษาและหาก
ฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองจะด าเนินการบังคับด้วยตนเองไม่ได้ ซ่ึงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ก็ไม่ได้ให้อ านาจแก่
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการใช้วิธีการบังทางแพ่งแก่ผู้รับค าส่ังทางปกครองด้วยตนเอง ฝ่ายปกครองจะท า
ได้เพียงร้องขอต่อศาล เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาต่อไปโดย
หากฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมช าระค่าเสียหายหรือไม่สามารถช าระค่าเสียหายได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีก็
จะด าเนินคดีการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลอด แต่หากมีการร้องขัดทรัพย์ว่าทรัพย์สินที่ยึดมานั้น 
ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็จะก่อให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากแก่ฝ่ายปกครองมาก 
 สภาพบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้น จะแตกต่างกับการบังคับโดยวิธีการทางแพ่งของฝ่าย
ปกครอง โดยทั่วไปแล้วฝ่ายปกครองมีฐานะที่เหนือเอกชน สามารถบังคับได้เองโดยไม่ต้องไปขอ
อ านาจศาล ในขณะที่การบังคับทางแพ่งของเอกชนนั้น เอกชนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไปบังคับ
ได้ด้วยตนเอง เพราะถือว่ามีฐานะเท่าเทียมกันจะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้บังคับให้แทน 
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
ความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดท า
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ความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน แต่
การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 
 ดังนั้น เม่ือเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แล้ว ไม่
ว่าจะเป็นความผิดตามมาตราใด จะต้องแจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง 
ส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเสียก่อน ซ่ึงถ้าผู้กระท าความผิด
ยินยอมปฏิบัติตาม คดีก็เป็นอันเลิกกันถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ 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 
การด าเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นฝ่ายปกครองจะต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วจึง
จะไปเรียกเอาจากผู้กระท าความผิด หากผู้กระท าความผิดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เจ้าหน้าที่
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เทศกิจก็จะต้องไปด าเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง ซ่ึงเป็นการยุ่งยาก เสียเวลา และเป็นการส้ินเปลือง
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 ความผิดทางปกครองนั้นมักจะเกี่ยวกับกฎหมายเท คนิค
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นส าคัญ เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ บุคคลที่ไม่ปฏิบัติ
ตามไม่ถือว่าเป็นอาชญากรร้ายแรง จึงมักจะใช้โทษปรับทางปกครองเป็นการบังคับ ซ่ึงโดยลักษณะ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นความผิดเล็กน้อยและโดยเนื้อแท้แล้วเป็นกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อห้ามในสังคม บทลงโทษส่วนมากจึงเป็นโทษปรับ 
 สภาพบังคับทางอาญาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะแตกต่างกับการใช้วิธีการทางอาญาของ
ฝ่ายปกครอง โดยวิธีการบังคับทางอาญาของฝ่ายปกครองนั้นจะไม่มีความร้ายแรง ถึงขนาดที่ท าให้ผู้
ที่ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้รับความเจ็บปวดและไม่มีความสุข และในบางครั้ง
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเทคนิคจะไม่รู้ตัวว่ากระท าความผิด ส าหรับการปรับนั้นจะเป็น
โทษที่ก าหนดไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ซ่ึงเป็นโทษที่ใช้ควบคู่กับโทษจ าคุก โดยจะ
ใช้เฉพาะกับความผิดเล็กน้อย โดยการบังคับค่าปรับจะมีอยู่ 2 วิธี คือ การปรับโดยอ านาจศาลซ่ึง
มักจะใช้กับผู้กระท าความผิดที่ไม่ยินยอมเสียค่าปรับ กับวิธีการที่ไม่ต้องผ่านศาลกล่าวคือ กฎหมาย
ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับและผู้กระท าความผิดยินยอมช าระค่าปรับ 
ส าหรับการบังคับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 ของเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยวิธีการทางอาญานั้นจะมีลักษณะเป็นการจับกุม 
เปรียบเทียบปรับ และยังมีความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย โดย
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อ านาจในการจับกุมของเจ้าหน้าที่เทศกิจนั้น หากพบเห็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สามารถด าเนินการจับกุมได้ทันทีโดยให้อ 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 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ซ่ึงเจ้า
พนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เม่ือผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป 
 โดยที่อ านาจในการเปรียบเทียบปรับนั้น หากผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับและได้
ช าระค่าปรับแล้ว คดีก็เป็นอันเลิกกัน แต่ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับแต่ไม่ช าระ
ค่าปรับภายในก าหนด 15 วัน มักจะไม่ได้น ามาใช้ในทางปฏิบัติหรือผู้กระท าความผิดปฏิเสธข้อหา
หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 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
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ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกแต่ก็เป็นเพียง
โทษเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวแก่ผู้กระท าความผิด ความรุนแรงของการบังทางอาญา 
โดยใช้ความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่มีประสิทธิภาพขาดสภาพ
บังคับ  
 ส าหรับมาตรา 23 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น หากผู้ฝ่าฝืน ละเลย 
เพิกเฉย ไม่ยอมปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่เทศกิจภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เจ้าหน้าที่เทศกิจจะ
ด าเนินการบังคับโดยใช้วิธีการทางอาญาท่ีกฎหมายให้อ านาจ กล่าวคือ จับกุมผู้กระท าความผิด 
พร้อมท้ังด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีที่เกิดการกระท าความผิด ให้
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นคดีหนึ่ง 
และการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดตามบทกฎหมายทีก าหนดโทษไว้ แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วย แต่หากผู้กระท า
ความผิดไม่ยอมเสียค่าปรั เจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะต้องด าเนินการส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้ศาลก าหนดค่าปรับเป็นอีก  คดี
หนึ่ง 
 ในการด าเนินการทางปกครองของเมืองพัทยา ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การบังคับตาม
ค าส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 ที่ใช้บังคับในเขตเมืองพัทยา เมื่อพิจารณาถึงสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองแล้ว ถือว่ายังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมายบางมาตรา ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่
เทศกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยังไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพราะเหตุบทบัญญัติบางมาตราที่บัญญัติ ยังไม่ชัดเจนท าให้มีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ และไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจอีกทั้งมีบทบัญญัติที่ยังไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่ากฎหมาย
ฉบับดังกล่าวนี้มีปัญหาท่ีส าคัญอันควรได้รับแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อให้เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 20 เร่ืองการให้บริการ 
 กรณีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใด 
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 (1)  ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
 (2)  ใช้รถยนต์หรือล้อเล่ือนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ 
 (3)  ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซ่ึงบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน บนถนน
หรือในสถานสาธารณะ 
 บทบัญญัติมาตรานี้เป็นเรื่องห้ามมิให้กระท าการขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน  แต่
ปัญหาท่ีพบมากบนถนนในเขตเมืองพัทยา คือการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับจ้างขนส่งคน
โดยสาร อันเป็นการกระท าความผิดโดยให้การบริการบนถนน เพื่อหาผลประโยชน์บนถนนอันเป็น
ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะเช่นเดียวกับการกระท าการขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน ซ่ึงการ
กระท ากรณีหลังกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนท าให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด แต่กรณีการให้บริการพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มิได้บัญญัติไว้จึงท าให้เกิดปัญหาในการออกค าส่ังทางปกครองบังคับให้
ผู้รับค าส่ังทางปกครองละเว้นกระท าความผิด เพราะไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ ซ่ึงเป็นพนักงานฝ่ายปกครองท่ีจะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หากไม่มีกฎหมาย
ก าหนด ก็ไม่มีอ านาจ เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ย่อมเป็นเหตุให้มีการกระท าผิดบน
ถนนกรณีเช่นเดียวกันนี้อย่างกว้างขวางในเขตเมืองพัทยาท าให้การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมืองพัทยาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ท่ีประชาชนจะต้องปฏิบัติ 
และละเว้นการกระท าเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 51 
 กรณีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
โดยไม่ชักช้า และให้ ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าน่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิความเป็นผู้เสียหาย อันจะเป็นการสร้างปัญหาขึ้น หากไม่มีการบัญญัติความหมายค าว่า 
“ผู้เสียหาย” ให้ชัดแจ้ง เพราะค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามกฎหมายนี้ กับผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีความหมายไม่สอดคล้องกัน 
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 ค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) หมายความ
ถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง 
 นอกจากความหมายตามมาตรา 2(4)แล้วผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย คือ
จะต้องไม่ส่วนร่วมในการกระท าผิดในเรื่องนั้นด้วย แต่ค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามพระราชบัญญัติรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 51 ให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จะเห็นได้ว่าผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
เพียงแต่พบเห็นการกระท าผิดก็ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย หากไม่ปรากฏว่าได้รับความเสียจากการ
กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว จะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ได้อย่างไร เพราะความเป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจร้องทุกข์ 
เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 28 หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ตามมาตรา 30 
ถอนฟ้องคดีอาญาตามมาตรา 35 
 หากก าหนดให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าผิดเป็นผู้เสียหาย ย่อมเกิดปัญหาใน
การปฏิบัติในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ท่ีได้ออกนิติกรรมทางปกครองแก่ผู้กระท าผิดตามที่ได้รับ
แจ้งจากผู้เสียหาย จะท าให้มาตรการบังคับทางปกครอง มีปัญหาเพราะประชาชนจะไม่ทราบ
หลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ซ่ึงหากเจ้าหน้าที่เทศกิจใช้วิธีทาง
ปกครองแก่ผู้กระท าผิดแล้วหรือผู้กระท าผิดช าระค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วและคดีอาญาเลิกกันแล้วตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 39 (3) เมื่อคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา 37 แต่ผู้เสียหายมีความเข้าใจว่า
เป็นการช่วยเหลือผู้กระท าผิด หรือมีการรับสินบน จะถูกผู้เสียหายฟ้องคดีในฐานกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 157 คือ ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริต อาจท าให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมี
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกรงกลัวจะถูกฟ้อง ท าให้การบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 3. ปัญหาความรับผิดของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
 การปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริตก็เป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการบังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การห้ามทิ้ง
ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
สัมฤทธ์ิผลได้อย่างแท้จริง การที่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงฝ่ายปกครองมีสิทธิใช้
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ดุลพินิจในการออกค าส่ังหรือนิติกรรมทางปกครอง จากการศึกษาพบว่าการใช้ดุลพินิจอาจ
กลายเป็นดาบสองคม ท้ังนี้เนื่องจากดุลพินิจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน การเลือกปฏิบัติ และการ
คอรัปชั่นในวงราชการ จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าการบังคับใช้มาตรการทางปกครองของเจ้าหน้าที่
เทศกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ การห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นอาจต้องประสบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศกิจจะใช้
ดุลพินิจไปในทางช่วยเหลือผู้กระท าความผิด มิให้ต้องรับผิด หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ อาจใช้อ านาจ
หน้าที่โดยทุจริตเข้าหาผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิดโดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมอันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อองค์กรปกครองคือเมืองพัทยาเป็นปัญหาส าคัญ
เพื่อให้งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา บรรลุเจตนารมณ์ของ
กฎหมายควรมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจและ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้กระท าผิดให้ต้องรับโทษและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท า
ผิดต่อหน้าที่ 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
 เจ้าหน้าที่เทศกิจนั้นมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครองท่ีออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 ดังนั้น การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีกฎหมาย
ให้อ านาจ ซ่ึงเป็นไปตามหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ ในบางกรณี แม้ว่าจะมีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไม่มีอ านาจในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องมาจากกฎหมายดังกล่าวไม่มีความชัดเจน 
หรือกว้างมากเกินไป จนไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อ านาจสอบสวนอย่างตัวอย่าง
กรณีเมืองพัทยา แม้ว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตาม
มาตรา63 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ซ่ึงมีฐานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามมาตรา 2 (16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จึงมีอ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิด เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานต ารวจ แต่อ านาจในการจับกุม
นั้นจะต้องเป็นไปตามตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาเท่านั้น และตาม
มาตรา 63 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ที่บัญญัติให้ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่ไม่ยอมเสียค่าปรับตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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 ในทางปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แล้วตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ท าการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซ่ึง
เจ้าหน้าที่เทศกิจและพนักงานสอบสวนจะมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดได้ ตามมาตรา 
48 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
แต่หากผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมเสียค่าปรับ เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอ านาจที่จะท าการสอบสวนได้
ด้วยตนเอง ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินคดีแทน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ส านัก
อัยการสูงสุดได้เคยมีความเห็นว่า ตามมาตรา 90 วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ที่บัญญัติให้ เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายพิเศษที่ยกเว้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทั่วไป โดยให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 90 วรรคส่ี ท่ีบัญญัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง มีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ไม่ได้ก าหนดว่าให้มีอ านาจสอบสวนในความผิด
ใดบ้าง จึงครอบคลุมความผิดทุกชนิดทั้ง 27 ประการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา 89 และยังเพิ่มอ านาจตามมาตรา 89 (27) ด้วย ซ่ึงมากและครอบคลุมความผิดทุกอย่าง จนไม่
อาจเรียกเป็นกฎหมายพิเศษได้รวมถึงไม่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะตั้งเป็นพนักงานสอบสวนไม่
ก าหนดตัวผู้ส่งส านวนให้อัยการและผู้ท าความเห็นแย้งไว้ รวมถึงยังมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคสอง ท่ีบัญญัติให้ข้าราชการต ารวจยศ
ตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนในจังหวัดพระนครและธนบุรี ซ่ึงเป็นพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร 
 โดยเหตุที่มีปัญหาของบทบัญญัติกฎหมายซ้ าซ้อนกันและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 ยังมิได้วินิจฉัยส่ังการ ก าหนดเป็นนโยบายท่ีแน่ชัดและยังมิได้มีข้อบังคับของ
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจไว้ พนักงานอัยการ
จึงไม่สามารถรับส านวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ จึงเป็นปัญหาอย่างมาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบังคับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ดังนั้นเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครแล้ว
เจ้าหน้าที่เทศกิจของส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเมือง
พัทยาจึงย่อมมีปัญหาเรื่องอ านาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจเช่นเดียวกันเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่
เทศกิจท าการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้กระท าความผิดปฏิเสธข้อหา
และไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ หรือยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ช าระค่าปรับภายใน 15 วัน 
เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอ านาจในการสอบสวนผู้กระท าความผิดต้องส่งให้พนักงานสอบสวนเป็น
ผู้ด าเนินการสอบสวนแทน ซ่ึงหากความผิดดังกล่าวมีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้กระท าความผิด
ต้องการให้คดีเป็นอันเลิกกัน ก็ต้องยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับความผิดนั้น แก่
พนักงานสอบสวนก่อนศาลพิจารณา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แต่หากไม่ยอมเสียค่าปรับ พนักงานสอบสวนก็จะด าเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อ
ก าหนดค่าปรับต่อไป จึงเห็นได้ว่าก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานอ่ืน โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่อาจท า
การสอบสวนแล้วส่งส านวนการสอบสวนดังกล่าวให้กับพนักงานอัยการโดยตรงได้ ท าให้อ านาจ
ในการบังคับตามค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน 
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเหมือนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซ่ึงมีอ านาจในการจับกุม 
เปรียบเทียบปรับ สอบสวน และส่งฟ้องคดีต่อศาล โดยจะก่อให้เกิดความล่าช้า เสียเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด ความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้รับการ
แก้ไขทันทีท าให้ผู้กระท าความผิดขาดความเกรงกลัวที่จะปฏิบัติตามกฎหมายโดยหากไม่พบเห็น
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะมีการฝ่าฝืนอยู่เสมอจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย ซ่ึงท าให้เจ้าหน้าที่
เทศกิจเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


