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กระบวนการใชกฎหมายระดับทองถิ่น:  

กรณีศกึษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครรังสิต 
 

ปาจรีย สาํราญจิตต*  รัตนาพร ฉัตรมงคล* อิศรา หมีผลัด*  

ปวีณธิดา เหลื่อมเจริญ* ภัทรรัช เทศถนอม* 

บทคัดยอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกกฎหมายทองถิ่นเพื่อใชบังคับภายในเขตพ้ืนท่ีของ

ตนเอง เพ่ือใหเกิดการควบคุมดูแลการประกอบกิจการในทองถิ่นซึ่งมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไป

ในแตละทองที่ ประกอบกับหลักที่วา “ไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด ไมตองรับโทษ” การศึกษานี้มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาบริบทของแตละเทศบาล อํานาจหนาท่ีของเทศบาลในการจัดการของทองถิ่น ที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ปจจัยที่ทําให

ประสบความสําเร็จ และผลงานท่ีภาคภูมิใจ รวมไปถึงการออกกฎหมายของทองถิ่น ไดแก เทศบัญญัติของแตละ

ทองถิ่น วิธีการศกึษา โดยดําเนินการเขาสัมภาษณผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการใชกฎหมายทองถิ่น

ของเทศบาลจํานวน 2 เทศบาล ไดแก สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี และกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครรังสิต  

ผลการศึกษา พบวา บริบทของแตละเทศบาล อํานาจหนาท่ีของเทศบาลในการจัดการของทองถิ่นท่ี

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครรังสิต มี

ปญหาสวนมากท่ีเกิดขึ้นและไดรับการรองเรียนมากท่ีสุด ไดแก เหตุรําคาญ  และกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ โดยทั้ง 2 เทศบาลมีขั้นตอนในการจัดการปญหาท่ีคลายคลึงกัน โดยมีการออกเทศบัญญัติเพื่อใชในการ

บังคับใชกฎหมายในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 ไดใหอํานาจไว ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาล ปจจัยที่ทําใหประสบ

ความสําเร็จและผลงานที่ภาคภูมิใจ รวมไปถึงการออกกฎหมายของทองถิ่น ไดแก เทศบัญญัติของแตละทองถิ่น 

เปนตน 
 

คําสําคัญ การใชกฎหมายระดับทองถิ่น, เทศบาล, เทศบัญญัต,ิ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.  

             2535 
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Local law enforcement processes: a case study of 

Nonthaburi municipality and Rangsit municipality 
 

Pajaree Sumranchit* Rattanaporn Chatmongkol* Isara Meeplad* 

Phatthararat Tettanom* Paveethida Luamcharoen* 

Abstract 
Local governments have the power to enact local administrative laws, to enforce 

their own areas of jurisdiction in order to regulate local operations that are diverse and vary 

from one locality to another. The purpose of this study was to study the context of each 

municipality, municipal authority in the management of local jurisdiction according to Public 

Health Act, B.E. 2535, the problem and obstacles in the performance of the staff’s 

responsibilities, factors for success and excellent case studies. The study was conducted by 

interviewing the executives, and those involved in the local law administration process of 2 

municipalities, the Office of Public Health and Environment, Municipal of Nonthaburi City, and 

the Health and Environment Division, of Rangsit municipality. 

The results showed that each municipality authority’s context and administration 

were performed in accordance with the Public Health Act, B.E. 2535. The most common 

problems that have been reported were nuisances and health hazards business operations. 

Both municipalities have similar procedures for dealing with similar problems. There is a 

municipal ordinance to enforce the law to deal with the problem. Problems and management 

was performed according to the administrative procedures of Public Health Act, B.E. 2535, by 

municipal officials.  Factors for success and excellent case studies include local legislative 

procedure, such as local ordinances. 

 

Keywords: Implementation of Local Laws, Municipalities, Public Health Act B.E. 2535  
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บทนํา 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณเพื่อการคุมครองประชาชน

ดานสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดลอม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อการจัดการและ

ควบคุมปจจัยหรือสภาวะแวดลอมที่เปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนเปนพระราชบัญญัติที่มีลักษณะการกระจายอํานาจไปสู

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการออก “ขอกําหนดของ

ทองถิ่น” ซึ่งสามารถใชบังคับในเขตทองถิ่นนั้นได และใหอํานาจแก “เจาพนักงานทองถิ่น” ใน

การควบคมุดูแลโดยการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไมอนุญาต การสั่งพักใชหรือ

เพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เปนตน กําหนดใหมี “เจาพนักงานสาธารณสุข”   

มีอํานาจในการตรวจตรา ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในแงวิชาการ 

รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกคําสั่ง 

เปนตน และกําหนดใหมี “คณะกรรมการสาธารณสุข” เปนองคกรสวนกลาง มีบทบาทในการ

ควบคุมกํากับดูแล และใหการสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการสวนทองถิ่น ใหสิทธิแก

ประชาชนหรือผูประกอบการที่ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่น และเห็นวาไมไดรับความเปน

ธรรมหรือไมถูกตอง มีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได (ศูนยบริหาร

กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2558) 

ขอบเขตและความครอบคลุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเนื้อหา

เก่ียวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมเร่ืองการควบคุมและกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล

ฝอย สุขลักษณะอาคาร ควบคุมเหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดจากการจัดทํากิจกรรมทุกชนิด กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 141 ประเภท กิจการตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร รวมทั้งกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งจําเปนตองถูกควบคุมใหมีการ

ดําเนินกิจการที่ถูกตองดวยสุขลักษณะตามขอกําหนดหรือมาตรฐานหลักเกณฑดานอนามัย

สิ่งแวดลอม (พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ, 2535) 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจแกทองถิ่นในการบังคับใช

กฎหมาย ซึ่งแตละทองถ่ินตองมีการออกขอกําหนดของทองถิ่นตามสภาพปญหาที่สอดคลองกับ

ลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน และเหมาะกับบริบทของทองถ่ินนั้น ๆ เพื่อคุมครองประชาชน

ดานสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดลอม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 
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 เทศบาล เปนหนวยงานหนึ่งของราชการสวนทองถ่ินที่ตองดําเนินการออกขอกําหนด

ทองถิ่นที่เรียกวา “เทศบัญญัติ” ในเรื่องตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว เพื่อใหสอดคลองกับ

กฎหมายแมบท ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยแตละพ้ืนที่มีวิธีการ

ดําเนินการตามกฎหมายเปนอยางไร รวมถึงมีปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการอะไรบาง จึง

เปนที่มาในการเขาไปศึกษาการดําเนินการของเทศบาล 2 เทศบาล ไดแก เทศบาลนครนนทบุรี 

และเทศบาลนครรังสิต  

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพ่ือศึกษาบริบทของแตละเทศบาล อํานาจหนาที่ และจํานวนและเจตนารมณในการ

ออกเทศบัญญัติเพ่ือจัดการของทองถ่ิน กระบวนการงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ปญหาในงานสาธารณสุข ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ และผลงานที่ภาคภูมิใจ 

รวมไปถึงการออกกฎหมายของทองถ่ิน ไดแก เทศบัญญัติของแตละทองถ่ิน 

 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาเปรียบเทียบในเทศบาล 

2 เทศบาล ไดแก เทศบาลนครนนทบุร ีและเทศบาลนครรังสิต ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร 

การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ทบทวนบริบทและอํานาจหนาที่ของเทศบาล  

2. วิธีการลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณเชิงลึก 

การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลนครนนทบุรี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครรังสิต โดยใชแนวคําถาม

ที่มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ 

 

ผลการศึกษา 

เทศบาลนครนนทบุรี 

บริบท 

เทศบาลนครนนทบุรี เปนเทศบาลขนาดใหญตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี เปนเมืองหลักของจังหวัดนนทบุรี และเปนเขตเทศบาลนครที่มีจํานวนประชากรมากทีสุ่ด

ในประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 38.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมมากกวา 250,000 คน มี
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อาณาเขตครอบคลุม 5 ตําบลของอําเภอเมืองนนทบุรี ไดแก ตําบลสวนใหญ ตําบลตลาดขวัญ 

ตําบลบางเขน ตําบลบางกระสอ และตําบลทาทราย (เทศบาลนครนนทบุร,ี 2560) 

อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินใหเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมายที่วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ กําหนด

มาตรการและแผนการดําเนินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. สงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ควบคุมกํากับการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสุขาภิบาลสถานประกอบการ การสุขาภิบาลชุมชนเมืองและเหตุรําคาญ 

การคุมครองผูบริโภค การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ

เฝาระวังและควบคุมมลพิษ งานบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล งานพัฒนาระบบจัดการ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานศูนยขนถายและแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมโรคสัตวสู

คน งานควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และปฏิบัติงานอื่นใดตามผูบังคับบัญชา

มอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายหลักของผูบริหารงานทองถ่ิน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาของจังหวัดและสวนกลาง (เทศบาลนครนนทบุรี, 2560) 

 จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการดานตาง ๆ พบวาปญหาที่เกิดข้ึนและไดรับการ

รองเรียนมากที่สุดในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดแก เหตุรําคาญ และกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ โดยมีขั้นตอน การจัดการปญหาดังตอไปนี้ 

1. เมื่อมีผูรองเรียนผานชองทาง จดหมาย Website โทรศัพท หรือเขารองเรียน

ดวยตนเอง กรณีเหตุเกิดที่พื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี ผูที่รับเรื่องรองเรียนจะ

ประสานมายังเทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจากอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

สาธารณสุขอยูที่เทศบาลนครนนทบุรี 

2. เจาหนาที่ ไดแก หัวหนาสวน/หัวหนาฝาย ซึ่งเปนผูคัดกรองวาเปนเหตุราํคาญ 

หากไมใชเหตุรําคาญก็จะทําการยุติขอรองเรียนดังกลาว แตหากเปนเหตุรําคาญ เจาพนักงาน

สาธารณสุขซึ่งเปนเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.  

2535 พิจารณาเรื่องรองเรียน โดยทําการตรวจสอบเหตุรําคาญ เพื่อใหไดขอเท็จจริงวามีเหตุ

รําคาญที่กอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม พรอมทั้งรายละเอียดที่

เก่ียวของ ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริง ตรวจสอบสถานที่ที่ถูกรองเรียน สถานที่ที่ไดรับ
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ผลกระทบ (ผูรองเรียน) รวมถึงสถานที่ที่คาดวานาจะไดรับผลกระทบดวย มีการรวบรวมขอมูล

หลักฐานทางเอกสาร วัตถุ ภาพถาย หรือวิดีทัศน แมแตพยานบุคคลหรืออื่น ๆ เพื่อประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัย แลวจึงสรุปวาขอรองเรียนดังกลาวเปนเหตุรําคาญหรือไม โดยทุกครั้งที่ออก

ตรวจพื้นที่จะตองบันทึกใน Form 3 ตอน (ตอนที่ 1 ใหผูประกอบการ ตอนที่ 2 รายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบ ตอนที่ 3 เก็บติดเลมไว)  

3. กรณีเปนเหตุรําคาญตองวินิจฉัยวาเปนเหตุรําคาญทั่วไป (มาตรา 28) หรือเปน

เหตุรําคาญที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (มาตรา 45)  

4. หากเปนเหตุรําคาญทั่วไป ตองพิจารณาวาเก่ียวของกับกฎหมายอื่น หนวยงาน

อ่ืนหรือไม เชน กฎหมายอาคาร กฎหมายสิ่งแวดลอม หรือเทศกิจ เปนตน จากนั้นจึงสงเรื่องให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงาน หากเปนกฎหมายสาธารณสุข เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก

คําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ใหผูที่เปนเจาของสถานที่ทําให

เกิดเหตุรําคาญดําเนินการแกไข ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ได (ตองติดตามการแกไข หากผูประกอบการ

แกไขแลวเสร็จใหลงชื่อ เพื่อยุติเหตุรําคาญ และแจงไปยังผูรองเรียน) หากไมมีการแกไข

ดําเนินการใหศูนยบริหารกฎหมายออกคําสั่งทางปกครองโดยเทศบาลตองรวบรวมหลักฐานสงให

ฝายกฎหมาย สงไปยังเจาพนักงานสอบสวนไปแจงตํารวจใหดําเนินเปนคดีอาญาเพื่อเปรียบเทียบ

ปรับตอไป 

ขอสังเกต 

1) ในการเขาปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น คือ กรณีที่เปนเหตุรําคาญผู

รองเรียนแจงเหตุเขามา เมื่อเจาพนักงานเขาพื้นที่เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งเปนการเขาไปใน

อาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ 

บางกรณีไมพบเหตุรําคาญตามที่แจง เนื่องจากเหตุดังกลาวไมไดเกิดในชวงเวลาที่กฎหมายให

อํานาจเขาตรวจสอบ ประเด็นนี้ทําใหตองสรุปวาไมพบเหตุราํคาญ การทําความเขาใจ ชี้แจงแกผู

รองเรยีนก็ทําไดไมงาย 

2) ในการออกใบอนุญาตกิจการอันตราย (141 ประเภท) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ

เทศบาลนครนนทบุรี โดยสวนใหญเปนรานคาหมุนเวียนที่เขามาเชาพื้นที่ในหางสรรพสินคา ซึ่ง

เขามาหมุนเวียนเปนระยะและรวดเร็ว ทําใหการขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการดําเนินการ

ไมไดประสิทธิภาพ และบางรานคาดําเนินการโดยไมมีอนุญาต 
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ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเรจ็และผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1. มีการกําหนดการดําเนินงานในระดับโครงสรางองคกรคือ มีการแตงตั้งใหหัวหนา

กลุมงานในการกํากับติดตามงานโดยขึ้นตรงตอหัวหนาฝาย 

2. เปนศูนยการเรียนรูการดําเนินงานในระดับทองถิ่นใหประเทศซึ่งเทศบาลนคร 

นนทบุรี เปนแหลงเรยีนรู การศึกษา และเปนตนแบบที่มีจัดการใหเอ้ือตอผูพิการและผูสูงอายุ 

3. มีแหลงทําปุยจากสิ่งปฏิกูล มีพื้น 5 ไร ในการจัดการสิ่งปฏิกูลจากชุมชน เปนปุย

หมัก (ปุยชีวภาพ นนทบุรีสูตร 2) โดยมีงานวิจัยสนับสนุน ความถูกสุขลักษณะ สามารถนํารายได

กลับคืนสูชุมชน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เจาหนาที่ซึ่งเปนผูใชกฎหมาย มีจํานวนนอย สงผลใหการลงพื้นที่ตรวจดําเนินการ

ตามขอรองเรียนตาง ๆ เปนไปอยางชา ไมเต็มประสิทธิภาพ 

2. เครื่องมือและอุปกรณบางชนิดไมมี/ขาดแคลน เชน กรณีตองทําการตรวจวัด

ระดับความดังของเสียงกรณีขอรองเรียนดานเหตุรําคาญ รวมถึงความเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือ

ของเจาหนาที่ไมมีความชํานาญพอ ทางเทศบาลจึงตองแกไขโดยการขอความอนุเคราะหเครื่องมือ

ในการลงตรวจจากทางกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย 

3. การดําเนินงานดานการกําจัดขยะ ไมมีพื้นที่กําจัดขยะในเขตที่รับผิดชอบ  จึงทํา

ใหตองเสียเวลาในการนําขยะไปกําจัดนอกเขตพื้นที ่

การออกกฎหมายของทองถ่ิน 

เทศบาลนครนนทบุร ีไดมีการออกกฎหมายของทองถิ่น ไดแก  เทศบัญญัติเทศบาลนคร

นนทบุรีจํานวนทั้งหมด 12  เรื่อง ไดแก 

1) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุร ีเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2541 

2) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุร ีเรื่องการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2547 

3) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุร ีเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2541 

4) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2547 

5) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2551 

6) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุร ีเรื่องตลาด พ.ศ. 2541 
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7) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. 2541 

8) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องการจําหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ พ.ศ. 

2541 

9) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 

2547 

10) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 

2547 

11) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุร ีเรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2541 

12) เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่องสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

 

เทศบาลนครรังสิต 

บริบท 

 เทศบาลนครรังสิต เปนเทศบาลนครในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที ่20.80 

ตารางกิโลเมตรครอบคลุมตําบลประชาธิปตยทั้งตําบล จํานวน 6 หมูบานมีประชากรทั้งสิ้น 

จํานวน 76,973 คน  โดยนครรังสิตเปนเมืองปริมณฑลที่รองรบัการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร

ในทางตอนเหนือ ในปจจุบันรังสิตกลายเปนจุดศูนยกลางในการเดินทางตอไปยังบางจังหวัดใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประชากรสวนใหญมีอาชีพที่ผสมผสาน

ระหวางการเกษตร อุตสาหกรรม  การบริการ และการพาณิชย ปจจุบันการขยายตัวใน

ภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย และการบริการอยูในอัตราสูง ทําใหมีผูสนใจทําภาคการเกษตรใน

อัตราที่นอยลง (เทศบาลนครรังสิต, 2560) 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะ และ

การอนามัยสิ่งแวดลอมดูแลกิจกรรมและกิจการประเภทตาง ๆ  เพื่อมิใหมีผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยและสภาวะความเปนอยูของประชาชนตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจน

กิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ ไดแก หาบเร แผงลอย สถานที่สะสมอาหาร ตลาด กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ รวมถึงการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยเจาพนักงานทองถิ่น และเจา

พนักงานสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ในการออกขอกําหนดของทองถ่ินหรือเทศบัญญัติฯ บังคับใช

ในเขตพื้นที่แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ไดแก เจาพนักงานสาธารณสุข ผูซึ่งไดรับ
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แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติฯ  ที่ออกตามความพระราชบัญญติั

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เปนตน (เทศบาลนครรังสิต, 2560) 

จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการดานตาง ๆ พบวาปญหาสวนมากที่เกิดขึ้นและ

ไดรับการรองเรียนมากที่สุดในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต ไดแก เหตุรําคาญ  และกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพโดยมีขั้นตอน  ในจัดการปญหาดังตอไปนี้ 

1. เมื่อทางเทศบาลไดรับการรองเรียนจากประชาชน หรือผูประกอบกิจการ

เก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของเหตุรําคาญ  หรือกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพผู

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาหนาพนักงานทองถ่ินเรยีกบุคคลมาใหถอยคํา  คําชี้แจง หรือสงเอกสาร 

2. เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึน-ตก หรือในเวลาทํา

การ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือดูหลักฐาน 

3. แนะนําใหผูประกอบการปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขหรือเทศบัญญัติของ

ทองถ่ิน 

4. ยึด หรือ อายัด สิ่งของใดๆ ที่อาจเปนอันตราย เพื่อดําเนินคดี หรือทําลายใน

กรณีที่จําเปน 

5. เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยหรืออาจกอเหตุรําคาญในปริมาณที่

สมควรโดยไมตองใชราคา เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. การประมาณการรายรับของคาธรรมเนียมแตละประเภทในงบปงบประมาณ 

2. ขอรองเรียนจากกิจกรรมหรือกิจการดานมลพิษตางๆ ลดนอยลง 

3. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆ เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียม  

การจัดเก็บขยะ ขอรองเรียน เปนตน 

การดําเนินการดําเนินงานตามกฎหมายอื่น เชน กฎหมายควบคุมอาหาร กฎหมายสิ่งแวดลอม 

ดังตอไปนี ้

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เชน การเผยแพรประชาสัมพันธความรู

เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย การตรวจสอบเฝาระวังสถานการณปนเปอนในอาหารจากแหลง

จําหนายอาหาร จัดอบรมใหความรู แกผูประกอบการ การจัดเอกสารเผยแพรความรูใหแก

ผูประกอบการหรือผูบริโภค 
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2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิตแิละขอมูล  การจัดทําบันทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555  เชน การรวบรวม

รายงาน ทส.2  เพื่อสงใหกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด การประสาน

เจาของแหลงกําเนิดมลพิษ ไดรายงาน ทส.2 การอบรมใหความรูเพื่อจัดทํารายงาน ทส.2 การ

ตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระบบบําบัดน้ําเสียสาธารณะ เปน

ตน 

3. มีการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการมิใหกอปญหาหรือมลพิษตางๆ ทุก

ปหรืออยางสม่ําเสมอ 

ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเรจ็ 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลและทัศนคติที่ดี  จึงจะทําใหมีการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานไดอยางครบถวนสมบูรณ 

2. เทศบาลฯ ตองดําเนินการบังคับใชเทศบัญญัติฯ เพื่อควบคุมกิจกรรมหรือ

กิจการตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

3. การสนับสนุนสงเสริมใหเจาพนักงานหรือเจาหนาที่มีความรูดานวิชาการ

เพิ่มพนูความรูใหมๆ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. การบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานไมเปนการซ้ําซอนและทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  ซึ่งจะทําใหเกิด

ความรวมมือมากยิ่งขึ้น 

6. การใชมาตรการดานกฎหมาย เชน การเปรียบเทียบปรับ เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปญหาอุปสรรค 

1. ผูประกอบการ ประชาชน บางสวนมักขาดจิตสํานักสรางความเดือนรอนและ

ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน 

2. ประชากรแฝงเขามาอยูอาศัยจํานวนมาก ซึ่งทําใหขาดความรวมมือหรือขาด

จิตสํานึกในการดูแลรักษาสถานที่อยูอาศัย หรือไมรูสึกหวงแหนถ่ินกําเนิดของตนเอง  หรือการ

ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ หรือการรณรงคตางๆ เชน การคัดแยกขยะ การบําบัดน้ําเสียกอนปลอย
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ออกสูแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน และสงผลใหมลพิษเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยู เชน น้ําเนาเสีย

ของแหลงน้ําสาธารณะ ขยะตกคาง เปนตน 

3. ขาดความรวมมือจากประชาชนบางกลุม ไดแก กลุมหมูบานจัดสรร กลุมที่มี

ภาระตองประกอบอาชีพดูแลครอบครัวของตนเอง 

แนวทางแกไขปญหา 

1. สรางจิตสํานึก ใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบการและประชาชน เพื่อมิให

ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน 

2. ควบคุมการประกอบกิจการใหปฏิบัติเปนไปหลักเกณฑที่กําหนดตามประเภท

กิจการหรือการกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาต กรณีอาจกอใหเกิดมลพิษ 

การออกกฎหมายของทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองรังสิตไดมีการออกกฎหมายของทองถิ่น ไดแกเทศบัญญัติเทศบาลนคร

รังสิตทั้งหมดจํานวน 10 เรื่อง ไดแก 

1) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 

2552 

2) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552 

3) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. 2552 

4) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2552 

5) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน

อาคาร พ.ศ. 2549 

6) เทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2556 

7) เทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 

2556 

8) เทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556 

9) เทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 

10) เทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556 
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การเปรียบเทียบแนวทางการออกกฎหมายของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครรังสิต 

 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกกฎหมายทองถิ่นใชบังคับภายใน

เขตพ้ืนที่ของตนเอง ออกขอกําหนดทองถิ่นเรียกวา “เทศบัญญัติ” ประเด็นสําคัญของการออก

กฎหมายคือ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการของในทองถิ่นที่มีอยูหลายประเภทตามบริบท

ของพื้นที่นั้นๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ไดกําหนดให

ราชการสวนทองถิ่นออกขอกําหนดของทองถ่ินหรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิ่น กําหนด

รายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถิ่นนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงได ในการนี้สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนนทบุรี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล

นครรังสิต ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ในการ

ตรา (ออก) กฎหมาย  “เทศบัญญัติเทศบาล” เพ่ือใชในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเทศบัญญัติของ

ทั้งสองแหงมีความแตกตาง และคลายคลึงกัน จําแนกไดตามตาราง ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

เรื่องที่นํามาออกเทศบัญญัต ิ

เจตนารมณการออกกฎหมาย 

กฎหมายที่มี

ใชอยูไม

เหมาะสมกับ

สถานการณ 

ควบคุม 

ปองกันการ

เกิด 

โรค 

ทองถ่ินมี

อํานาจออก

กฎหมาย  

อ่ืนๆ 

1) สิ่งปฏิกลู

และมูลฝอย 

นนทบุร ี   ×  
(มาตรา 20) 

× 

รังสิต × × × × × 

2) มูลฝอยติด

เชื้อ 

นนทบุร ี  × ×  
(มาตรา 20) 

× 

รังสิต × × × × × 

3) กิจการท่ีเปน

อันตรายตอ

สุขภาพ 

นนทบุร ี   ×  

 

 
(มาตรา 32) 

 
(สอดคลองกับ

ประกาศ

กระทรวง, 

ปรับปรุง

คาธรรมเนียม 
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เรื่องที่นํามาออกเทศบัญญัต ิ

เจตนารมณการออกกฎหมาย 

กฎหมายที่มี

ใชอยูไม

เหมาะสมกับ

สถานการณ 

ควบคุม 

ปองกันการ

เกิด 

โรค 

ทองถ่ินมี

อํานาจออก

กฎหมาย  

อ่ืนๆ 

รังสิต   × × 

4) ตลาด นนทบุร ี   ×  

 
(มาตรา 35) 

× 

รังสิต   × × 

5) สถานท่ี

จําหนายอาหาร

และ 

สถานท่ีสะสม

อาหาร 

นนทบุร ี   ×  

 
(มาตรา 40) 

× 

รังสิต   × × 

6) การจําหนาย

สินคาในที่ทาง

สาธารณะ 

นนทบุร ี   ×  

 
(มาตรา 43) 

× 

รังสิต   × × 

7) การควบคุม

แหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย 

นนทบุร ี  ×  × × 

รังสิต × × × × × 

8) การควบคุม

การเลี้ยงสัตว 

หรือปลอยสัตว 

นนทบุร ี  ×   

(มาตรา 

29) 

× 

รังสิต   × × 

นนทบุร ี  × × ×  
(สอดคลองกับ 

พ.ร.บ. สสุาน
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เรื่องที่นํามาออกเทศบัญญัต ิ

เจตนารมณการออกกฎหมาย 

กฎหมายที่มี

ใชอยูไม

เหมาะสมกับ

สถานการณ 

ควบคุม 

ปองกันการ

เกิด 

โรค 

ทองถ่ินมี

อํานาจออก

กฎหมาย  

อ่ืนๆ 

9) สุสาน

และฌาปน

สถาน 

และฌาปน

สถาน พ.ศ.  

2528) 

รังสิต   × × × 

10) การติดต้ัง

บอดักไขมัน

บําบัด 

น้ําเสียใน

อาคาร 

นนทบุร ี × × × × × 

รังสิต  × × ×  
(สอดคลองกับ

การขยายตัว

ของ

อุตสาหกรรม

ในพ้ืนที่) 

11) การจัดการ      

สิ่งปฏิกลู 

นนทบุร ี × × × × × 

รังสิต   × × × 

12) การจัดการ           

มูลฝอย 

นนทบุร ี × × × × × 

รังสิต   × × × 

 

สรุป 

เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครรังสิต มีปญหาที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุด 

ไดแก เหตุรําคาญ  และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยทั้ง 2 เทศบาลมีขั้นตอนในการ

จัดการปญหาที่คลายคลึงกัน โดยมีการออกเทศบัญญัติเพื่อใชในการบังคับใชกฎหมายในจัดการ
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กับปญหาที่เกิดขึ้น โดยดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจ

ไว 

ความแตกตางกันในเรื่องของบริบทของพ้ืนที่ ทั้งจํานวนประชากร ขนาดพ้ืนที่ และ

สิ่งแวดลอม ทําใหการออกเทศบัญญัติมีความแตกตางกันในบางเรื่อง อาทิเชน เทศบาลนคร

นนทบุรีมีเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2547 แตไมพบเทศบัญญัติ

เรื่องดังกลาวในเทศบาลนครรังสิต เนื่องจากในเทศบาลนครนนทบุรีมีอัตราความหนาแนนของ

ประชากรมาก และพบการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชน โดยมียุงลายเปนพาหะ

โรคติดตอ จึงเปนการจําเปนที่ตองควบคมุแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดยการออกเทศบัญญัติดงักลาว

ขึ้น สวนเทศบาลนครรังสิต มีการออกเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน

อาคาร พ.ศ. 2549 เนื่องจากในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ในพื้นที ่จึงจําเปนที่ตองออกเทศบัญญัติดังกลาวขึ้น เพื่อควบคมุปญหาในทองถิ่น 

 สวนอํานาจหนาที่ของเทศบาลทั้ง 2 เทศบาล มีการดําเนินการเหมือนกันโดยปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดไว ซึ่งระบุใหอํานาจบังคับ

ใชกฎหมาย เปนของเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข  
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