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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 การใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการออกค าส่ังทางปกครองเพื่อบังคับให้
ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามค าส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญที่กฎหมายได้มอบ
อ านาจให้ เนื่องจากกฎหมายปกครองหมายความรวมถึงกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชน ทั้งนี้เพื่อให้
วัตถุประสงค์ในการปกครองซ่ึงมุ่งประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ 
 ฝ่ายปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจในกรอบแห่งกฎหมาย การที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องผูกพันอยู่กับกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็มีภาระหน้าท่ีในการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ท าให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องปรับใช้กฎหมายต่าง ๆ กับภารกิจในทาง
ปกครองท่ีมีความสลับซับซ้อน และข้อเท็จจริงที่มีความหลากหลาย กฎหมายจึงต้องเปิดช่องให้
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจตามสมควรเพ่ือปรับบทกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
เฉพาะกรณีให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด “อ านาจดุลพินิจ ” ของฝ่ายปกครองจึงเป็นกรณีฝ่ายนิติ
บัญญัติก าหนดให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเลือกปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเองในขอบเขตของ
กฎหมาย ซ่ึงอาจมีการให้เลือกตัดสินใจได้หลายแนวทาง และไม่ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะ
ตัดสินใจในแนวทางใด การตัดสินใจนั้นย่อมชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน 
 ค าส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกให้แก่ผู้รับค าส่ังทางปกครองจะต้อง
กระท าตามหลักความชอบด้วยกฎหมายโดยต้องยึดถือ 
 1. ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะขอบเขตของการกระท าทางปกครอง 
 บรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ไม่ว่าจะมี
ศักดิ์สูงเพียงใดย่อมเป็นขอบเขตจ ากัดมิให้ทั้งนิติกรรมทางปกครองและการกระท าทางกายภาพของ
ฝ่ายปกครองเกินขอบเขตที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหมดวางไว้ 
 2. ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะที่เป็นรากฐานของการกระท าทางปกครอง 
 หลักข้อนี้บังคับให้การท าค าส่ังทางปกครองต้องได้รับมอบอ านาจมาจากกฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมาย ซ่ึงหมายความว่าการที่ฝ่ายปกครองจะออกค าส่ังทางปกครองจะต้องมีอ านาจ คือ ต้องเป็น 
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บุคคลที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระบุให้มีอ านาจ เรื่องท่ีจะมีอ านาจท าสถานที่ท่ีท าตลอดจนระยะเวลา
ที่มีอ านาจ 
 3. ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะกระบวนการที่ถูกต้อง 
 นอกจากนี้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของหลักนิติรัฐยังประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ  

3.1 หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนต่อกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง กรณีที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่ก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครอง
ต้องปฏิบัติ ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระท าการดังกล่าวที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองท่ี
ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพื้นฐานของการก าหนดให้การกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายก็
เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของอ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย ดังนั้นการ
กระท าทางปกครองท่ีขัดต่อกฎหมายนั้นอาจตกเป็นโมฆะหรือไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย
ตามท่ีผู้กระท าการดังกล่าวต้องการ หรือการกระท าทางปกครองนั้นมีผลในทางกฎหมายแต่อาจถูก
ลบล้างได้ในภายหลัง 

3.2 หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
ก าหนดว่าองค์กรฝ่ายปกครองในการกระท าใด ๆ ได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจ

ให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้น กล่าวคือ การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองซ่ึง
แสดงออกโดยองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานะทางกฎหมายรองรับเหตุผลเบื้องต้น 
หลัก “ไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ” ซ่ึงอธิบายโดยหลักแล้วกฎหมายที่ให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครอง
กระท าการต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น องค์กรฝ่ายปกครองจะอ้าง
กฎหมายจารีตประเพณีมาเป็นฐานในการใช้อ านาจปกครองหาได้ไม่ 

กฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในอันที่จะกระท าการใด ๆ ท่ีอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้นั้น โดยปกติได้แก่ พระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน
ที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนด เป็นต้น 

ส่วน “กฎหมายล าดับรอง” หรืออนุบัญญัติอันได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระเบียบข้อบังคับนั้น อาจให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่าย
บริหารในอันที่จะกระท าการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้เช่นกัน แต่
กฎหมายล าดับรองหรืออนุบัญญัตินั้นแท้ท่ีจริงแล้วก็คือการกระท าทางปกครองประเภทหนึ่ง  ซ่ึงจะ



 127 

ออกมาใช้บังคับได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอกับ
พระราชบัญญัติเท่านั้น 

ค าส่ังทางปกครองก็ดี การกระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครองก็ดีนอกจากต้องท าโดย
มีอ านาจที่มอบมาจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและต้องไม่เกินขอบเขตแห่งกฎหมายแล้วที่ส าคัญที่สุด
ก็คือ ฝ่ายปกครองต้องเคารพกระบวนการ ขั้นตอน ที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายวางไว้ 

โดยทั่วไป ค าส่ังทางปกครองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค าส่ังทางปกครองฝ่าย
เดียว และค าส่ังทางปกครองสองฝ่าย หรือเรียกอีกอย่างว่าสัญญาทางปกครองโดยที่ค าส่ังทาง
ปกครองฝ่ายเดียวในทางกฎหมายมหาชน สามารถแยกได้ 2 ลักษณะ คือ  ลักษณะทั่วไปท่ีเป็น
นามธรรม กับลักษณะเฉพาะท่ีเป็นรูปธรรม โดยค าส่ังทางปกครองฝ่ายเดียวที่มีลักษณะทั่วไปจะ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัว ๆ ไปในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ไม่มีการก าหนดสิทธิ
และหน้าที่แก่บุคคลใด โดยเฉพาะเจาะจง จึงมีลักษณะเป็นการออกกฎหมายของฝ่ายปกครองโดย
ทั่ว ๆ ไป ส่วนนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น จะมีผลต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
โดยเฉพาะ สามารถทราบได้ว่าเป็นเรื่องอะไร โดยเฉพาะ สามารถทราบได้ว่าเป็นเรื่องอะไรโดยฝ่าย
ปกครองสามารถบังคับตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้
อ านาจในทางท่ีมิชอบหรือใช้ตามอ าเภอใจ ดังนั้นจึงต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
โดยค าส่ังทางปกครองเฉพาะรายนี้ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประชาชนสามารถที่จะ
ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ 

ค าส่ังทางปกครอง คือ การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองท่ีมีผลเป็นการก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนหรือเป็นการแสดงเจตนาท่ี
ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นตามกฎหมาย ซ่ึงองค์ประกอบสามารถแยกได้เป็น 2 ประการ 

ประการแรก ต้องมีการแสดงเจตนาออกมาภายนอก ไม่ว่าจะมีผลเป็นการทั่วไปเช่น 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น หรือมีผลเป็นการเฉพาะราย เช่น การอนุญาต การยกเลิกเพิกถอน 
เป็นต้น 

ประการที่สอง จะต้องก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิหรือ
หน้าที่ของปัจเจกชน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ฝ่ายปกครองออกมาให้เอกชนปฏิบัติตาม หรือเป็น
ค าส่ังต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองท่ีส่ังห้าม ส่ังอนุญาต ส่ังอนุมัติ ล้วนก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวของสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายทั้งส้ิน จึงเป็นนิติกรรมทางปกครอง แต่ถ้าเป็นการเตรียมการออกค าส่ังทาง
ปกครองของฝ่ายปกครอง การปรึกษาหารือ ความเห็น หรือค าแถลงการณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง 
เหล่านี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิและหน้าที่ของเอกชนตามกฎหมาย ไม่สามารถที่จะ
น ามาฟ้องยังศาลปกครองได้ ต้องแก้ไขโดยการร้องเรียนภายในฝ่ายปกครอง 
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ในการด าเนินการบังคับตามค าส่ังปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตัวอย่างกรณีเฉพาะเมือง
พัทยานั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงเป็นพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกเมืองพัทยา ซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มีอ านาจหน้าที่ท่ีจะด าเนินการจับกุม
และเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับแก่ผู้กระท าความผิดได้ ตามมาตรา 63 วรรคสอง แต่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจยังประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 4 สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 20 เรื่องการให้บริการ 
 กรณีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้เป็นเรื่องห้ามมิให้กระท าการขายหรือจ าหน่าย
สินค้าบนถนน แต่ปัญหาท่ีพบมากบนถนนในเขตเมืองพัทยา คือการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รับจ้างขนส่งคนโดยสารและให้เช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นการกระท าความผิดโดยให้การ
บริการบนถนน เป็นหาผลประโยชน์บนถนนเช่นเดียวกับการกระท าการขายหรือจ าหน่ายสินค้าบน
ถนน ซ่ึงการกระท ากรณีจ าหน่ายสินค้า กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนท าให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจ
หน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่กรณีการให้บริการพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มิได้บัญญัติและให้อ านาจในการออกกฎหมายล าดับรอง
มาใช้บังคับ จึงท าให้เกิดปัญหาในการออกค าส่ังทางปกครองบังคับให้ผู้รับค าส่ังทางปกครองละเว้น
กระท าความผิด เพราะไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซ่ึงเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองท่ีจะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หากไม่มีกฎหมายก าหนดก็ไม่มีอ านาจ เมื่อ
เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ย่อมเป็นเหตุให้มีการกระท าความผิด บนถนนกรณี
เช่นเดียวกันนี้อย่างกว้างขวางในเขตเมืองพัทยา ท าให้การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
พัทยา ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ท่ีประชาชนจะต้องปฏิบัติและละเว้น
การกระท าเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 2. ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 51 
 กรณีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 ผู้ศึกษาเห็นว่าน่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิความเป็นผู้เสียหาย อันจะเป็นการสร้างปัญหาขึ้น หากไม่มีการบัญญัติความหมายค าว่า 
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“ผู้เสียหาย” ให้ชัดแจ้ง เพราะค าว่า”ผู้เสียหาย”ตามกฎหมายนี้ กับผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มีความหมายไม่สอดคล้องกัน 
 ค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) หมายความ
ถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง  
 นอกจากความหมายตามมาตรา 2(4) แล้วผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย คือ
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท าผิดในเรื่องนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือใน
กรณีกระท าความผิดโดยประมาทจะต้องไม่มีส่วนประมาทนั้นด้วย แต่ค าว่า “ผู้เสียหาย ” ตาม
พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 51 กลับให้ถือว่า
ประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จะเห็นได้ว่าผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 เพียงแต่พบเห็นการกระท าผิดก็ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย หากไม่ปรากฏว่าได้รับ
ความเสียจากการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว จะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้อย่างไร ย่อมท าให้เกิดปัญหาการด าเนินคดี เพราะความเป็นผู้เสียหาย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจร้องทุกข์ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 28 
หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ตามมาตรา 30 ถอนฟ้องคดีอาญาตามมาตรา 35  
 ดังนั้นหากก าหนดให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าผิดเป็นผู้เสียหาย ย่อมเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ท่ีได้ออกค าส่ังทางปกครองแก่ผู้กระท าผิดตามที่
ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย 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
พระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ท่ีประชาชน
จะต้องปฏิบัติ และละเว้นการกระท าเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองอีกเช่นกัน 
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 3. ปัญหาความรับผิดของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
 การปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริตก็เป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการบังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การห้ามทิ้ง
ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สัมฤทธ์ิ
ผลได้อย่างแท้จริง การที่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจซ่ึงฝ่ายปกครองมีสิทธิใช้ดุลพินิจ
ในการออกค าส่ังทางปกครอง จากการศึกษาพบว่าการใช้ดุลพินิจอาจกลายเป็นดาบสองคม ท้ังนี้
เนื่องจากดุลพินิจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน การเลือกปฏิบัติ และการคอรัปชั่นในวงราชการจึงมี
ความเป็นไปได้สูงว่าการบังคับใช้มาตรการทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การห้าม
ทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่
เกิดขึ้นอาจต้องประสบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศกิจจะอาจใช้ดุลพินิจไปในทาง
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด มิให้ต้องรับผิด หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ หือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริตเข้า
หาผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิดโดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
โดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันน ามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียต่อองค์กรปกครองคือเมืองพัทยา เป็นปัญหาส าคัญเพื่อให้งานรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายควรมีมาตรการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และด าเนินการกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ผู้กระท าผิดให้ต้องรับโทษ  
 4. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
 อ านาจสอบสวนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จะมิได้บัญญัติให้อ านาจไว้ แต่ในกรณีเช่นเมืองพัทยา ตามมาตรา  63 วรรค
ห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 จะบัญญัติให้พนักงานเมือง
พัทยามีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่ไม่ยอมเสียค่าปรับตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 มิได้บัญญัติให้มีอ านาจสอบสวน แม้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 จะก าหนดให้มีอ านาจสอบสวนก็ตามซ่ึงส านักงานอัยการสูงสุดได้มี
ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอ านาจสอบสวน การด าเนินคดี จึงต้องส่งให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดี ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องล่าช้าในการด าเนินคดีกับผู้กระท า
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ความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายประมวลวิธี
พิจารณาความอาญา กล่าวคือ ปกติเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้จับกุมเป็นผู้น าส่งผู้ต้องหาต่อพนักงาน
สอบสวน แต่กรณีพระราชบัญญัตินี้กลับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีอ านาจจับกุม แต่ไม่มีอ านาจสอบสวน 
เป็นการขาดมาตรการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อเสนอแนะ 

 การบังคับตามค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 กรณีของเมืองพัทยาในปัจจุบันมี
ปัญหาอันเนื่องมาจาก ความเจริญทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงเป็นตัวแปรท าให้ 
ประชาชนนิยมมาอาศัยประกอบอาชีพและท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองพัทยา ท่ีเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจดี 
มีความเจริญ ท าให้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวนมากมายนิยมมาอาศัยและ
ท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ย่อมเกิดขึ้น
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การบังคับค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซ่ึง
ประกาศใช้มานานแล้วย่อมประสบปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา จึงขอน าข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนว
ทางแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจกับผู้กระท าความผิดใน
ตามมาตรา 20 เรื่องการให้บริการ 
 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามบทบัญญัติมาตรานี้เป็นเรื่อง
ห้ามมิให้กระท าการขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน แต่ปัญหาท่ีพบมากบนถนนในเขตเมืองพัทยา 
คือการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือให้เช่า อันเป็นการกระท าความผิด
โดยให้การบริการบนถนน เป็นการหาผลประโยชน์บนถนนเช่นเดียวกับการกระท าการขายหรือ
จ าหน่ายสินค้าบนถนน เป็นงานด้านบริการ ท าให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีปัญหาในการใช้ดุลพินิจออกนิติ
กรรมทางปกครองเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติไว้ ผู้ศึกษาขอเสนอ
ว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมค าว่า “บริการ” ในบทบัญญัติมาตรา 20 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 51 
 การให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหาย 
ย่อมไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย ที่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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อีกทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 ผู้เสียหายคือเมืองพัทยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ส่วนผู้ที่พบเห็นการกระท าความผิด ควร
จะเป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมค าว่า  
“ผู้เสียหาย” เป็นผู้กล่าวโทษ เพื่อให้มีความชัดเจนสอดคล้องบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและควรระบุไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ควรจะให้รัฐเป็นผู้เสียหาย และก าหนด
รางวัลหรือสินบน ในกรณีที่ต้องด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล หากผู้พบเห็นการกระท าความผิดแจ้งให้
เจ้าหน้าที่เทศกิจจับกุมและไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยควรก าหนดให้ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับกึ่ง
หนึ่ง เช่นเดียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เพราะจะเป็นการส่งเสริมหรือ จูง
ใจหาผู้กระท าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย อันเป็นการบังคับพระราชบัญญัตินี้ไปในตัว  
 3. ปัญหาความรับผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 ก าหนด ระวางโทษเอาผิดเจ้าพนักงานท้องถ่ิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจที่
นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ในกรณีที่ประชาชนผู้พบเห็นผู้กระท าความผิด มาแจ้งความให้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่แต่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามท่ีมีการแจ้ง ซ่ึงโทษตามกฎหมาย
ฉบับนี้จะเป็นโทษปรับสถานเดียวทั้งส้ิน เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่
เทศกิจ กระท าความผิดต่อหน้าที่ท่ีตนต้องปฏิบัติตามหน้าที่และยอมเสียค่าปรับ ย่อมท าให้คดีอาญา
เลิกกันตามมาตรา 37 และสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามมาตรา 39 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นมูลเหตุให้มีการทุจริตต่อหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ควรแก้ไขบทก าหนดโทษเอาผิดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในฐานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สูงกว่าประชาชนมิใช่กระท าความผิดแล้วให้รับ
โทษเช่นเดียวกับท่ีสามัญชนกระท าความผิด และควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ต้องรับผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ต้องรับโทษบทหนักในกรณี
กระท าความผิดกรรมเดียวผิดหลายบท 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
  ในเรื่องของอ านาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตัวอย่างกรณีของเมืองพัทยาซ่ึง
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นพนักงานเมืองพัทยา มาตรา 63 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 โดยระบุว่าในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อ
ยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา ให้พนักงานเมืองพัทยาซ่ึงนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมี
อ านาจใน การสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา เมื่อท าการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อด าเนินคดีใน
ศาลต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้นเป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 โดยระบุว่าในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเมื่อได้รับค าส่ัง
ทางปกครองแล้วไม่ยอมเปรียบเทียบปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาให้
พนักงานเมืองพัทยา ในต าแหน่งนิติกร ของส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมีอ านาจในการร่วมท าส านวนการสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวนโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีนายกเมืองพัทยาก าหนดโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
 ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเมืองพัทยา ตามระเบียบท่ี
นายกเมืองพัทยาก าหนด ควรมีดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เมื่อมีกรณีที่ต้องท าส านวนร่วมกันให้พนักงานเมืองพัทยา  (นิติกร)  ของส านัก
ส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา รีบแจ้งไปยังพนักงาน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาในโอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระท าได้เพื่อเข้าร่วมในการท า
ส านวนการสอบสวนกับพนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยา 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่ง อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ในกรณีที่แจ้งด้วย
วาจาให้พนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมืองพัทยาบันทึกการแจ้งไว้ในส านวนสอบสวนด้วย 
 ข้อ 2 เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งตามข้อ 1 ให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่เข้าร่วมใน
การท าส านวนสอบสวน แต่ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ท าให้พนักงานสอบสวน
ไม่อาจเข้าร่วมในการท าส านวนสอบสวนกับพนักงานเมืองพัทยา  (นิติกร)  ของส านักส านักงาน
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
พนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมืองพัทยาทราบโดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเมืองพัทยา  (นิติกร)  ของส านักส านักงาน
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาบันทึกเหตุที่พนักงานสอบสวนไม่
สามารถเข้าร่วมในการท าส านวนสอบสวน และรอให้พนักงานสอบสวนเข้าร่วมในการท าส านวน
สอบสวน 
 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุสมควรไม่อาจรอพนักงานสอบสวนเข้าร่วมในการท า
ส านวนสอบสวน ให้พนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาท าส านวนสอบสวนไปพลางก่อนได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่
อาจรอพนักงานสอบสวนไว้ในส านวนสอบสวน และให้ถือว่าส ารว จสอบสวนนั้นชอบด้วย
กฎหมาย 
 ข้อ 3 ในการท าส านวนสอบสวน ให้พนักงานเมืองพัทยา  (นิติกร)  ของส านักส านักงาน
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบการท าส านวน
สอบสวน และให้พนักงานเมืองพัทยา(นิติกร)ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาและพนักงานสอบสวนหารือกันตั้งแต่ชั้นเริ่มคดีเพื่อก าหนด
แนวทางในการท าส านวนสอบสวน 
 ข้อ 4 ในการท าส านวนสอบสวนร่วมกัน พนักงานสอบสวนอาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (1)  ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) ของส านักส านักงานรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาในการท าส านวนสอบสวน โดยท าเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเมืองพัทยา  (นิติกร)  ของส านักส านักงานรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยารวบรวมหรือบันทึกค าแนะน าของพนักงาน
สอบสวนไว้ในส านวนสอบสวน 
 (2)  แจ้งให้พนักงานเมืองพัทยา(นิติกร)ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาทราบถึงความประสงค์จะตรวจสอบพยานหลักฐานหรือเรียก
ให้พนักงานเมืองพัทยา (นิติกร) น าพยานหลักฐานมาให้ตรวจสอบก็ได้ โดยพนักงานสอบสวนต้อง
ลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วย 
 (3)  ร่วมกับพนักงานเมืองพัทยา(นิติกร)ของส านักส านักงานรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาในการถามปากค าผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยพนักงานสอบสวนต้องลงลายมือชื่อในบันทึกค าให้การของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 จากแนวทางการแก้ไขปัญหาในบทท่ี 4 ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น ผู้ศึกษาเชื่อว่าจะท าให้การบังคับตามนิติกรรมทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่วางไว้ และจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนรวม  


