
  

เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา∗ 
   

                                   ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗∗ 
 

 

           เค้าโครงบทความ             

                
๑. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับโทษทางปกครอง      

     ๑.๑ ความหมายของโทษทางปกครอง       

     ๑.๒ ประเภทของโทษทางปกครอง       

      ๑.๓ โทษทางปกครองกับมาตรการอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน     

      ๑.๔ ความแตกต่างระหว่างโทษทางปกครองและโทษอาญา     

๒. เหตุผลความเป็นมาในการใช้โทษทางปกครอง      

      ๒.๑ การดําเนินนโยบายลด-เลิกโทษอาญา : กลุ่มประเทศท่ีมีแนวคิดว่าด้วย  
          “การกระทําผิดทางปกครอง” (เยอรมัน โปรตุเกส อิตาลี) 
      ๒.๒ การแทรกแซงของรัฐและประสิทธิภาพในการลงโทษ : กรณีของฝร่ังเศส  

๓. การพัฒนาเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษในระบบกฎหมายต่างประเทศ 
     ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาเบ้ืองต้นในระบบกฎหมายเยอรมัน     

           (๑) เกณฑ์ความแตกต่างในเนื้อหาของการกระทําผิด 
           (๒) เกณฑ์ความแตกต่างในระดับความร้ายแรงของการกระทําผิด 

    ๓.๒ การริเร่ิมเกณฑ์พิจารณาท่ีเป็นระบบโดยรัฐบาลอิตาลี     

     ๓.๓ เกณฑ์พิจารณาท่ีสมบูรณ์ของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส  
           (๑) ความเป็นมาในการศึกษาเกณฑ์พิจารณา 
           (๒) เนื้อหาสาระของเกณฑ์พิจารณา 
           (๓) ข้อวิจารณ์เกณฑ์พิจารณาโดยฝ่ายตํารา 
     ๓.๔ เกณฑ์เชิงประสบการณ์นิยมของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศส 
     ๓.๕ เกณฑ์พิจารณาของประเทศอ่ืน ๆ (โปรตุเกส ออสเตรีย ฮังการี เนเธอร์แลนด์) 

๔. แนวทางการกําหนดโทษทางปกครองในระบบกฎหมายไทย 
     ๔.๑ ข้อเสนอให้ใช้ “มาตรการทางปกครอง” แทนโทษอาญา 
     ๔.๒ เกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษของฝ่ายตํารา องค์กรทางกฎหมาย  
                    และผู้ตรากฎหมาย 
     ๔.๓ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางท่ีเหมาะสมในการเลือกกําหนดโทษ 
 

                                                 

  
∗ปรับปรุงจากเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุมฝ่ายร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เผยแพร่ใน www.krisdika.go.th มิถุนายน ๒๕๕๖) 
∗∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



 ๒ 

บทกําหนดโทษเป็นกลไกสําคัญท่ีทําให้กฎหมายมีสภาพบังคับ เม่ือกล่าวถึงโทษ  
ตามกฎหมาย นักกฎหมายมักนึกถึงโทษอาญา เพราะมีแนวคิดว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายว่าด้วย
การลงโทษ (jus puniendi) แต่เดิมผู้ตรากฎหมายมักกําหนดให้การกระทําผิดกฎหมายมีโทษอาญา    
แต่ปัจจุบันเร่ิมมีการนํามาตรการอ่ืน ๆ มาใช้แทนโทษอาญา ซ่ึงมาตรการหนึ่ง คือ โทษทางปกครอง 
กฎหมายไทยหลายฉบับเร่ิมกําหนดให้การกระทําผิดท่ีไม่ร้ายแรงมี “โทษทางปกครอง” โดยเฉพาะ   
โทษปรับทางปกครอง โดยฝ่ายปกครองมีอํานาจลงโทษผู้กระทําผิดได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล  
ซ่ึงทําให้กระบวนการลงโทษเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้กระทําผิดก็ไม่ต้อง
บอบชํ้าและเสียประวัติเหมือนกับการถูกลงโทษอาญา  
  ปัจจุบันโทษทางปกครองยังถือเป็น “เร่ืองใหม่” สําหรับวงการกฎหมายไทยและมี
ข้อสงสัยในทางวิชาการในหลายประเด็น แต่ประเด็นท่ีมีความสําคัญควรแก่การพิจารณาเป็นลําดับแรก 
สําหรับผู้ร่างกฎหมาย ก็คือ การกระทําลักษณะใดควรกําหนดให้มีโทษทางปกครองและการกระทํา
ลักษณะใดควรกําหนดให้มีโทษอาญา ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวมท้ังในท่ีประชุมฝ่ายร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการหยิบยกเร่ืองนี้ขึ้น
อภิปรายอยู่บ่อยคร้ัง๑ แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติในการร่างกฎหมาย ในการประชุม
ฝ่ายร่างกฎหมาย คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นควรให้มีการศึกษา
วิเคราะห์เร่ืองดังกล่าว ซ่ึงผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบและจัดทําเอกสารวิชาการเสนอ  
ท่ีประชุมฝ่ายร่างกฎหมาย โดยในการจัดทําเอกสารนี้ได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือ ตํารา และข้อเขียนทาง
วิชาการจํานวนมากท่ีได้รวบรวมมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็น “ข้อมูลเชิงลึก” ท่ีต้องไปค้นคว้าท่ี
ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะท่ีสถาบันกฎหมายเปรียบเทียบแห่งกรุงปารีส (Institut de Droit Comparé 

de Paris) ท้ังนี้ โดยท่ีปัญหาเก่ียวกับการเลือกกําหนดโทษตามกฎหมายเป็นประเด็นท่ีนักกฎหมาย
โดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํากฎหมายสมควรรับรู้รับทราบไว้ ผู้เขียนจึงได้นําเอกสารท่ี
จัดทําเสนอท่ีประชุมฝ่ายร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาปรับปรุงเป็นบทความ 
ซ่ึงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย รวมท้ังผู้ท่ีสนใจใคร่รู้ในเร่ืองนี้บ้างตาม
สมควร บทความนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็นส่ีส่วนด้วยกัน ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นข้อความคิดท่ัวไปเก่ียวกับโทษทาง
ปกครอง ส่วนท่ีสอง ว่าด้วยเหตุผลความเป็นมาในการใช้โทษทางปกครอง ส่วนท่ีสาม เป็นการศึกษา
เกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษของต่างประเทศท่ีได้พัฒนาเกณฑ์พิจารณาท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
และส่วนท่ีส่ี เป็นการวิเคราะห์แนวทางในการกําหนดโทษทางปกครองในระบบกฎหมายไทย 

      ๑. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับโทษทางปกครอง  
๑.๑ ความหมายของโทษทางปกครอง 
      ฝ่ายตําราในฝร่ังเศสและเบลเยียมได้ให้ความหมายของ “โทษทางปกครอง”  

ไว้ว่าหมายถึง “มาตรการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมุ่งลงโทษการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ”

๒

 “โทษท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจใช้บังคับแก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
 

                                                 
๑เช่น การประชุมฝ่ายร่างกฎหมาย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๐ วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐, ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๑ 

วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๒ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๒

CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 4e édition mise à jour, (Paris : P.U.F, 2003), 

p. 813. 



 ๓ 

กฎหมายบัญญัติไว้”
๓ “คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีฝ่าฝืนหน้าท่ีตามกฎหมาย”
๔ หรือ“คําส่ังทางปกครองท่ีองค์กรฝ่าย

ปกครองทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยมีเนื้อหาเป็นการลงโทษการกระทําท่ี
ขัดต่อกฎหมาย”

๕ การลงโทษทางปกครองจึงมีลักษณะเด่นสามประการ คือ เป็นมาตรการท่ีมีมูลเหตุ
มาจากการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษการกระทําผิด และใช้วิธีการออกคําส่ัง
ทางปกครอง๖ 

      สภาแห่งรัฐฝร่ังเศส (Conseil d’État)
๗

 ได้ให้คําจํากัดความของ “โทษทาง
ปกครอง” (sanction administrative) ว่าหมายถึง “คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครอง
ในกรอบของการใช้อํานาจมหาชนเพ่ือลงโทษการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
กฎหมายของฝ่ายบริหาร”๘ ซ่ึงคณะมนตรีแห่งสภายุโรป (Council of Europe)๙ ได้กําหนดขอบเขต
ของ “โทษทางปกครอง” (administrative sanctions) ท่ีอยู่ภายใต้บังคับข้อเสนอแนะว่าด้วยการ
บังคับใช้โทษทางปกครองโดยรัฐภาคีสมาชิก๑๐ ไว้คล้ายคลึงกันว่า ได้แก่ “บรรดาคําส่ังทางปกครอง   
ท่ีเป็นการลงโทษบุคคลสําหรับการกระทําท่ีขัดต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเป็นโทษปรับหรือ
มาตรการลงโทษอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการส่ังให้ชําระเงินหรือไม่ก็ตาม”

๑๑  
      จากคําจํากัดความข้างต้น มาตรการใดจะมีลักษณะเป็นโทษทางปกครองจึงมี

เกณฑ์พิจารณาสองประการประกอบกัน ได้แก่ (๑) เกณฑ์ว่าด้วยองค์กร (critère organique) :  

                                                 
๓

VAN LANG (A.), GONDOUIN (G.), INSERGUET-BRISSET (V.), Dictionnaire de droit 

administratif, (Paris : Armand Collin, 2002), p. 281. 
๔

MOREAU (J.), Droit administratif, (Paris : P.U.F., 1989), p. 217. 
๕

PUT (J.), Administratieve sancties in het sociale zekerheitsrecht, (Bruges : Die 

Keure, 1998), p. 35 อ้างใน GOFFAUX (P.), Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 

(Bruxelles : Bruylant, 2006), p. 248. 
๖

BOMBOIS (T.) et DÉOM (D.), “La définition de la sanction administrative”, in 

ANDERSEN (R.), DÉOM (D.) et RENDERS (D.), Les sanctions administratives, (Bruxelles : Bruylant, 

2007), p. 26 et s. 

  
๗

Conseil d’État, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, 

(Paris : La Documentation française, 1995), p. 35-36. 

  
๘

“une sanction administrative est une décision unilatérale prise par une 

autorité administrative dans le cadre de prérogatives de puissance publique...[et] inflige une 
peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements” 

๙สภายุโรปเป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชาติในยุโรปใน
ด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน การพัฒนาประชาธิปไตย และวัฒนธรรม ปัจจุบันมีรัฐภาคีสมาชิกท้ังส้ิน ๔๗ ประเทศ 
สภายุโรปเป็นองค์กรท่ีแยกต่างหากจากสหภาพยุโรป (European Union) และไม่มีอํานาจออกกฎเกณฑ์ท่ีผูกพัน  
รัฐภาคีสมาชิกเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป 

  
๑๐

Recommendation N° R (91) 1 of the Committee of Ministers to member states 

on administrative sanctions (adopted by the Committee of Ministers on 13 February 1991, at the 

452
nd

 meeting of the Ministers’ Deputies) 

  
๑๑

“…administrative acts which impose a penalty on persons on account of 

conduct contrary to the applicable rules, be it a fine or any punitive measure, whether 

pecuniary or not.” 



 ๔ 

โทษทางปกครองเป็นมาตรการท่ีองค์กรฝ่ายปกครองใช้อํานาจลงโทษผู้กระทําผิดได้เองด้วยการออก
คําส่ังทางปกครอง โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ซ่ึงมีข้อแตกต่างจากการลงโทษอาญาซ่ึงอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาล (๒) เกณฑ์ว่าด้วยวัตถุประสงค์ (critère finaliste) : โทษทางปกครอง
เป็นมาตรการท่ีมุ่งหมายลงโทษการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมาย จึงแตกต่างจากมาตรการอ่ืน ๆ ของฝ่าย
ปกครองท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษ  
        ในระบบกฎหมายไทย อาจสรุปได้ว่าโทษทางปกครอง ได้แก่ คําส่ังทางปกครอง
ท่ีองค์กรฝ่ายปกครองใช้อํานาจทําขึ้นเพ่ือลงโทษการกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ดังท่ี
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยให้ความเห็นไว้ในเร่ืองเสร็จท่ี ๕๑/๒๕๔๘๑๒ ว่า การท่ี
คณะกรรมการบริหารตามร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลฯ ส่ังให้โรงงานชําระเบ้ียปรับ  
แก่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย “มิใช่การกําหนดค่าปรับในทางอาญา แต่เป็นการใช้อํานาจตาม
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีต้องชําระเบ้ียปรับ จึงเป็น “คําส่ังทาง
ปกครอง…” ซ่ึงหากโรงงานไม่ชําระเบ้ียปรับซ่ึงเป็นโทษทางปกครอง ก็ต้องใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป  

๑.๒ ประเภทของโทษทางปกครอง 
        แต่เดิมโทษทางปกครองมักมีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะบุคคลท่ีก่อตั้งนิติสัมพันธ์
กับฝ่ายปกครองไว้ก่อนหน้าและเป็นโทษที่ระงับสิทธิตามกฎหมาย เช่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการต่าง ๆ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมาย ฝ่ายปกครอง
ย่อมมีอํานาจลงโทษโดยส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต กฎหมายไทยได้กําหนดมาตรการทํานองนี้ 
มานานแล้ว แม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็น “โทษทางปกครอง” แต่ปัจจุบันก็เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่าเป็น 
“โทษทางปกครอง”๑๓ หรือ “มาตรการลงโทษทางปกครอง”๑๔ อย่างหนึ่ง ส่วนโทษทางปกครองอ่ืน ๆ 
ท่ีระงับสิทธิของบุคคล เช่น การเพิกถอนการรับรอง การส่ังห้ามประกอบกิจการหรือส่ังปิดสถาน
ประกอบกิจการ การลบช่ือออกจากทะเบียนผู้ประกอบกิจการ ฯลฯ  
        โทษทางปกครองอีกประเภทหนึ่ง คือ โทษที่บังคับเอากับทรัพย์สิน (sanctions 
patrimoniales) โดยมาตรการท่ีใช้กันมาก คือ โทษปรับทางปกครอง กฎหมายเยอรมันให้อํานาจ
ฝ่ายปกครองลงโทษการกระทําผิดท่ีเรียกว่า “Ordnungswidrigkeit” ซ่ึงแปลตรงตัวว่า “การกระทํา
ท่ีละเมิดต่อกฎระเบียบ” หรือแปลเอาความได้ว่า “การกระทําผิดทางปกครอง” โดยฝ่ายปกครองมี
อํานาจส่ังให้ผู้กระทําผิดชําระค่าปรับท่ีเรียกว่า “Geldbuße” ซ่ึงนักกฎหมายไทยสํานักเยอรมันแปลว่า 
                                                 

 
๑๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามร่างระเบียบ

คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยเบ้ียปรับสําหรับโรงงานน้ําตาลทรายท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. .... 

๑๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ความรับผิดทางอาญากรณีผู้รับใบอนุญาต    
ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จท่ี ๘๓๔/๒๕๕๑) : การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาต เป็น “โทษทางปกครอง”  
  

๑๔บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การควบคุมผู้ดําเนินธุรกิจจัดส่ง
คนหางานไปทํางานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘, เสนอ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรกฎาคม ๒๕๔๘, หน้า ๑๙๓ : การเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็น “มาตรการลงโทษทางปกครอง”  



 ๕ 

“พินัย”๑๕ “ปรับทางปกครอง”๑๖ หรือ “ค่าปรับทางปกครอง” ท่ีเป็น “โทษทางปกครองซ่ึงเกิดจาก
การฝ่าฝืนกฎหมายปกครอง”๑๗ กฎหมายโปรตุเกสซ่ึงได้รับอิทธิพลจากเยอรมันก็มีแนวคิดว่าด้วย 
“การกระทําท่ีละเมิดต่อกฎระเบียบ” (contra-ordenação)๑๘ หรือ “การกระทําผิดทางปกครอง” 
โดยผู้กระทําผิดต้องชําระค่าปรับท่ีเรียกว่า “coima” ในอิตาลี ค่าปรับทางปกครองก็เป็นโทษหลัก
สําหรับ “การกระทําผิดทางปกครอง” (illecito amministrativo) ท้ังนี้ ประเทศต่าง ๆ ใช้ถ้อยคํา
แตกต่างกันเพ่ือแยก “ค่าปรับทางปกครอง”/“ค่าปรับอาญา” (เยอรมัน : Geldbuße/Geldstrafe ; 
โปรตุเกส : coima/multa ; อิตาลี : sanzione amministrativa pecuniaria/ammenda-multa

๑๙) 
ส่วนในฝร่ังเศสบทบัญญัติของกฎหมายก็มักจะระบุว่าค่าปรับในกรณีใดเป็น “ค่าปรับทางปกครอง” 
(amende administrative) เช่นเดียวกับกฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ท่ีระยะหลังมักจะระบุว่าการปรับ 
ท่ีกําหนดไว้นั้นเป็น “โทษปรับทางปกครอง” หรือ “ค่าปรับทางปกครอง” มิใช่ค่าปรับอาญา๒๐  
        อนึ่ง แม้จะมีแนวคิดว่าโทษทางปกครองไม่มีลักษณะเป็นการประณามผู้กระทํา
ผิดเช่นเดียวกับโทษอาญา แต่ในบางกรณีก็อาจเป็นโทษที่ทําให้ผู้กระทําผิดอับอายหรือเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงก็ได ้เช่น การตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน๒๑  

๑.๓ โทษทางปกครองกับมาตรการอื่นที่คล้ายคลึงกัน  
      ปัญหาว่ามาตรการใด ๆ ของฝ่ายปกครองท่ีเป็นการ “ลงโทษ” บุคคลจะถือเป็น 

“โทษทางปกครอง” ท้ังหมดหรือไม่ นั้น กรณีการลงโทษทางวินัย (sanctions disciplinaires) ไม่ว่า
การลงโทษทางวินัยข้าราชการหรือสมาชิกองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ฝ่ายตําราส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าเป็น
การลงโทษทางปกครองในความหมายอย่างกว้าง๒๒ แต่อีกส่วนหนึ่งแยกการลงโทษทางวินัยออกจาก
การลงโทษทางปกครอง๒๓ ท้ังนี้ โดยท่ีโทษทางวินัยมีลักษณะพิเศษ โดยเป็นการลงโทษบุคคลท่ีเป็น
สมาชิกขององค์กรหนึ่งท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ภายในขององค์กรนั้นในเร่ืองจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
                                                 
  

๑๕คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (พิมพ์ครั้งท่ี ๗ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 

๒๕๔๙), หน้า ๔๖๗. 
  

๑๖กมลชัย  รัตนสกาววงศ,์ หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๐. 
  

๑๗วรเจตน์  ภาคีรัตน์, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน, (กรุงเทพฯ : 
วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๑. 

๑๘คําว่า contra-ordenação ในภาษาโปรตุเกสแปลมาจากคําว่า Ordnungswidrigkeit ใน
ภาษาเยอรมัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของกฎหมายเยอรมันได้เป็นอย่างดี 

๑๙

ammenda เป็นค่าปรับสําหรับความผิดอาญาลหุโทษ (contravvenzioni) ส่วน multa เป็น
ค่าปรับสําหรับความผิดอาญาระดับกลาง (delitti) 

๒๐พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔, พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕, พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖, พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๔๗, พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑, พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑๑ (๒)  
๒๒

MOURGEON (J.), La répression administrative, (Paris : L.G.D.J., 1967) 
๒๓

AUBY (J.-M.) et DRAGO (R.), Traité du contentieux administratif, (Paris : Dalloz, 

1984) 



 ๖ 

ซ่ึงแตกต่างจากโทษทางปกครองท่ัวไปท่ีลงโทษบุคคลใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ในการศึกษา
เก่ียวกับโทษทางปกครอง โดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบกับโทษอาญา จึงมักจะไม่รวมการลงโทษ
ทางวินัยไว้ในขอบเขตการศึกษาด้วย๒๔ ส่วนการลงโทษคู่สัญญา (sanctions contractuelles) โดย
หน่วยงานของรัฐนั้น แม้จะเป็นมาตรการของฝ่ายปกครองท่ีลงโทษบุคคลเช่นเดียวกับโทษทางปกครอง 
แต่เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีมีลักษณะเฉพาะเก่ียวกับความรับผิดตามสัญญา ซ่ึงมีหลักกฎหมายท่ีใช้บังคับ
แตกต่างจากการลงโทษทางปกครองท่ัวไป จึงมักจะไม่รวมเร่ืองดังกล่าวไว้ในการศึกษาเก่ียวกับโทษ 
ทางปกครองเช่นเดียวกัน 

      ท้ังนี้ มาตรการของฝ่ายปกครองท่ีมีเนื้อหาอย่างเดียวกันอาจเป็นโทษทางปกครอง
หรือเป็นมาตรการอ่ืนก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของมาตรการนั้น ๆ ระบบกฎหมายฝร่ังเศสแบ่งแยก
โทษทางปกครองและมาตรการอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษ ได้แก่    

      - “มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย” (mesure de police) เช่น การส่ัง
ปิดสถานประกอบการ หากมีมูลเหตุมาจากการกระทําผิดกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ลงโทษการ
กระทําผิด ย่อมเป็นโทษทางปกครอง แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการกระทําอันขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย สุขอนามัย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็นมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย๒๕  

      - “มาตรการคู่ขนาน” (mesure symétrique) เช่น การเพิกถอนใบอนุญาต 
หากเจ้าหน้าท่ีเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย 
ย่อมเป็นการลงโทษการกระทําผิดและเป็นโทษทางปกครอง แต่ถ้าเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด การเพิกถอนใบอนุญาตย่อม
เป็นเพียงมาตรการคู่ขนานกับการออกใบอนุญาตตามหลักอํานาจขนาน (principe de parallélisme 

des compétences) ท่ีถือว่าเม่ือเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจก่อตั้งสิทธิ (ออกใบอนุญาต) ก็มีอํานาจระงับสิทธิ 
(เพิกถอนใบอนุญาต) ได้ หากผู้ได้รับอนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้สําหรับการอนุญาตอีกต่อไป  
โดยเจ้าหน้าท่ีถูกผูกพันให้เพิกถอนใบอนุญาตโดยไม่มีดุลพินิจท่ีจะพิจารณาส่ังการเป็นอย่างอ่ืนไปได้ 
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องรับฟังผู้รับใบอนุญาตก่อนออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตท่ีเป็นมาตรการคู่ขนาน 
ท้ังนี้ น่าสังเกตว่ากฎหมายไทยบางฉบับได้กําหนดมาตรการท่ีมีลักษณะเป็น “มาตรการคู่ขนาน” ไว้ใน
บทบัญญัติท่ีว่าด้วย “โทษทางปกครอง” ท้ังท่ีมาตรการดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ลงโทษการกระทําผิด
กฎหมายและไม่ใช่โทษทางปกครอง๒๖

  

        - มาตรการทดแทนความเสียหาย (mesure restitutive) เช่น เงินเพ่ิมและ
ดอกเบ้ียกรณีชําระภาษีล่าช้า หากคํานวณจํานวนเงินท่ีต้องชําระตามเวลาท่ีล่าช้า (prorata temporis) 
ก็พิเคราะห์ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐและทดแทนความเสียหายท่ีเกิดแก่ทาง

                                                 
๒๔ท้ังนี้ มีข้อสังเกตว่า “โทษทางปกครอง” ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายไทยบางฉบับนั้น แท้จริงแล้ว

มีลักษณะเป็น “โทษทางวินัย” ท่ีใช้กับการกระทําผิดทางวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มิใช่โทษทางปกครองท่ีใช้กับการ
กระทําความผิดของประชาชนท่ัวไป เช่น “โทษปรับทางปกครอง” สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๕

Conseil d’État, อ้างแล้วใน (๗), p. 38. 
๒๖เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ บทกําหนดโทษ ส่วนท่ี ๑    

โทษทางปกครอง มาตรา ๗๐ ท่ีกําหนดว่า ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว 



 ๗ 

ราชการ มิใช่โทษทางปกครอง๒๗ แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ลงโทษผู้เสียภาษีท่ีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม      
คําเตือนให้ชําระภาษี” ย่อมเป็นโทษทางปกครอง๒๘

 โดยหลักประกันในกฎหมายอาญา เช่น หลัก
กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ชอบท่ีจะนํามาปรับใช้กับโทษทางปกครอง แต่ไม่รวมถึงกรณีของ “เงินเพ่ิม
และดอกเบ้ียท่ีมีลักษณะเป็นการทดแทนความเสียหาย”

๒๙

 

        มาตรการของฝ่ายปกครองอีกอย่างหนึ่งซ่ึงคล้ายคลึงกับโทษทางปกครอง คือ 
“มาตรการบังคับทางปกครอง” (mesure de contrainte administrative directe ; mesure     

de co-action) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีใช้บังคับให้มีการปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองเพ่ือให้คําส่ังบรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การส่ังให้ผู้รับคําส่ังชําระค่าปรับรายวันจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือการท่ี
ฝ่ายปกครองเข้าดําเนินการแทนผู้อยู่ในบังคับของคําส่ัง ระบบกฎหมายของบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส 
ไม่มีแนวคิดในการแบ่งแยกโทษทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองออกจากกันอย่างชัดเจน 
โดยฝ่ายตําราบางส่วนมองขอบเขตของ “การบังคับทางปกครอง” (contrainte administrative)   

ในนัยกว้าง โดยรวมถึงโทษทางปกครองซ่ึงถือเป็นการบังคับทางปกครองทางอ้อม๓๐ แต่อีกส่วนหนึ่ง
เห็นควรแบ่งแยกโทษทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองออกจากกัน เพราะมาตรการบังคับ
ทางปกครองไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษ (finalité répressive) แต่บังคับให้มีการปฏิบัติตามเจตจํานง
ของฝ่ายปกครอง ขณะท่ีโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์ลงโทษผู้กระทําผิด มิได้มุ่งหมายท่ีจะบังคับ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงให้หันมาปฏิบัติให้ถูกต้อง๓๑

 

        ท้ังนี้ ระบบกฎหมายของบางประเทศได้แบ่งแยกมาตรการบังคับทางปกครอง
และโทษทางปกครองออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ระบบกฎหมายเยอรมันท่ีแบ่งแยกอํานาจของรัฐ 
ในการบังคับการ (Zwangsgewalt) และอํานาจในการลงโทษ (Strafgewalt)๓๒

 โดยแยกมาตรการ
ปรับของฝ่ายปกครองออกเป็น “ค่าปรับบังคับการ” (Zwangsgeld) และ “ค่าปรับทางปกครอง” 
(Geldbuß) โดยพิจารณาจาก “วัตถุประสงค์” ในการกําหนดค่าปรับ ค่าปรับบังคับการเป็นค่าปรับท่ี
เจ้าหน้าท่ีกําหนดให้บุคคลท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองชําระเป็นรายวันไปจนกว่าจะ  
มีการปฏิบัติตามคําส่ัง กรณีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับพฤติกรรมของบุคคลในอนาคต ส่วนค่าปรับ
ทางปกครองเป็นค่าปรับท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดแก่บุคคลท่ีกระทําความผิดทางปกครอง จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลงโทษพฤติกรรมในอดีตและเป็นโทษทางปกครองอย่างหนึ่ง มาตรการปรับท้ังสองประเภทมี
หลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยค่าปรับบังคับการอยู่ภายใต้บังคับรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครอง 
(Verwaltungsvollstreckungsgesetz - VwVG) ส่วนค่าปรับทางปกครองอยู่ภายใต้บังคับรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครอง (Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG) ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” 
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครอง 

                                                 
๒๗

C.E., 10 mai 1952, Sieur X, R. p. 250.  
๒๘

C.E., 17 février 1992, Époux Vermeersch, R. p. 62. 
๒๙

C.C., décision nº 82-155 DC du 30 décembre 1982. 
๓๐

LUSSET-SEGUIN (C.), La compétence administrative de contrainte, Thèse 

Bordeaux I, 1993. 
๓๑

MODERNE (F.), Sanctions administratives et justice constitutionnelle, (Paris : 

Économica, 1993), p. 86. 
๓๒เรื่องเดียวกัน, p. 87. 



 ๘ 

        ในทํานองเดียวกัน ระบบกฎหมายเนเธอร์แลนด์ได้แบ่งแยกมาตรการปรับของ
ฝ่ายปกครองออกเป็น “ค่าปรับบังคับการ” (dwangsom ; coercive sum) ซ่ึงเป็นมาตรการบังคับ
ทางปกครอง และ “ค่าปรับทางปกครอง” (bestuurlijke boete ; administrative fine) ซ่ึงเป็น
โทษทางปกครอง ค่าปรับบังคับการเป็นค่าปรับรายวันท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดแก่ผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังทางปกครองจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนค่าปรับทางปกครองเป็นโทษปรับท่ีมีเนื้อหา
เช่นเดียวกับโทษปรับอาญา เพียงแต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจออกคําส่ังปรับได้เอง โดยฝ่ายตํารา
อธิบายว่าค่าปรับบังคับการมีวัตถุประสงค์บังคับให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะท่ีค่าปรับ
ทางปกครองมุ่งลงโทษผู้กระทําผิดให้เดือดร้อนเสียหาย๓๓ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกฎหมายปกครองท่ัวไป 
ค.ศ. ๑๙๙๒ (Algemene wet bestuurecht - Awb) ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าปรับบังคับการ
ไว้ในหมวด ๕.๓ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕ : ๓๒ ถึงมาตรา ๕ : ๓๖ ส่วนหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ค่าปรับทางปกครองกําหนดไว้ในหมวด ๕.๔ ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๕ : ๔๐ ถึงมาตรา ๕ : ๕๔  
        ระบบกฎหมายสเปนมีแนวคิดคล้ายคลึงกัน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๙๒ (Ley de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común)
 ได้แบ่งแยก 

การปรับของฝ่ายปกครองท้ังสองประเภทออกจากกัน โดย “ค่าปรับบังคับการ” (multa coercitiva)   
ได้กําหนดไว้ในมาตรา ๙๙ ในหมวด ๕ ว่าด้วยการบังคับทางปกครอง (Ejecución) ส่วน“ค่าปรับ   
ทางปกครอง” (sanción pecunaria) ซ่ึงเป็นโทษทางปกครองอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วย  
การลงโทษทางปกครอง (De la potestad sancionadora) ในมาตรา ๑๒๗ ถึงมาตรา ๑๓๘ โดย
ศาลรัฐธรรมนูญสเปน (Tribunal constitucional) เคยมีคําวินิจฉัยว่าค่าปรับบังคับการมิใช่การใช้
อํานาจลงโทษของรัฐเพ่ือลงโทษการกระทําผิดกฎหมาย แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนคําส่ัง
ทางปกครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังโดยเร็วเท่านั้น อันเป็นการ “ปกป้องอํานาจส่ังการของตนเอง
โดยฝ่ายปกครอง” (autoprotection exécutoire de l’administration) ดังนั้น การส่ังให้ชําระ
ค่าปรับบังคับการจึงไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันท่ีเคร่งครัดเท่าเทียมกับการลงโทษทางปกครอง๓๔

 

        ระบบกฎหมายไทยไม่ได้แบ่งแยกมาตรการบังคับทางปกครองและโทษทาง
ปกครองออกจากกันอย่างชัดเจน บางกรณีจึงมีการอธิบายว่ามาตรการบังคับทางปกครองเป็น “โทษ
ทางปกครอง” เช่น “ค่าปรับทางปกครอง” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็น 
“โทษปรับทางปกครอง”๓๕ ท้ังท่ีค่าปรับดังกล่าวเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง (ค่าปรับบังคับการ) 
และในทางกลับกันก็มีการอธิบายว่า “โทษทางปกครอง” ท่ีกําหนดในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เป็น 
“มาตรการบังคับทางปกครอง” อย่างหนึ่ง ซ่ึงคําอธิบายดังกล่าวอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสับสนและ
                                                 

๓๓

STROINK (F.), VAN DER LINDEN (E.), Judicial lawmaking and administrative law, 

(Antwerpen : Intersentia, 2005), p. 237.  
๓๔

MODERNE (F.), อ้างแล้วใน (๓๑), p. 87. 
๓๕

“ความหมายของโทษปรับทางปกครอง”, http ://www.pub-law.net วันอังคารท่ี ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน) และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ รายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการกําหนดชั้นโทษและการนําไปปรับใช้ในประมวล
กฎหมายอาญา”, เสนอต่อสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มิถุนายน ๒๕๔๙, หน้า ๒๘๙-๒๙๐ : “ควร
มีการพัฒนาแนวคิดในการแยกโทษทางปกครองจากโทษอาญาให้ชัดเจนขึ้น หากฐานความผิดใดควรเป็นโทษปรับทาง
ปกครอง ก็ควรยกเลิกแล้วไปใช้มาตรการปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙” (ผู้เขียนเป็นผู้เน้นข้อความ) 



 ๙ 

บังคับใช้กฎหมายโดยไม่ถูกต้องได้ เช่น กรณีของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานก่อนออกคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของคู่กรณี โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรับฟัง
คู่กรณีตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคสอง (๑) ถึง (๖) ซ่ึงกรณีตาม (๕) คือ เม่ือเป็นมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ดังนั้น หากเจ้าหน้าท่ีเข้าใจว่า “โทษทางปกครอง” ท่ีกฎหมายกําหนดเป็นมาตรการบังคับ
ทางปกครองอย่างหนึ่ง ในการออกคําส่ังลงโทษทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีก็อาจไม่รับฟังคู่กรณีก่อนท่ีจะ
ออกคําส่ังเพราะเข้าใจว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๕) ซ่ึงจะเป็นความบกพร่องในวิธี
พิจารณาและอาจทําให้คําส่ังท่ีทําขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้๓๖ ท้ังนี้ คําอธิบายท่ีว่า “โทษทาง
ปกครอง” เป็น “มาตรการบังคับทางปกครอง” อาจมาจากแนวคิดท่ีว่าโทษทางปกครองเป็นมาตรการ
อย่างหนึ่งท่ีทําให้กฎหมายมี “สภาพบังคับ” หรือเป็น “สภาพบังคับทางปกครอง” เพ่ือความสะดวก
ในการใช้ถ้อยคํา จึงอธิบายว่าโทษทางปกครองเป็น “มาตรการบังคับทางปกครอง” อย่างไรก็ดี โดยท่ี
คําว่า “มาตรการบังคับทางปกครอง” ท่ีใช้อยู่ในบทกฎหมาย ซ่ึงได้แก่ บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
ทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นถ้อยคําท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง 
โดยหมายถึงมาตรการท่ีฝ่ายปกครองใช้บังคับเพ่ือให้คําส่ังทางปกครองบรรลุวัตถุประสงค์๓๗

 กรณีจึง
สมควรเล่ียงท่ีจะกล่าวว่า “โทษทางปกครอง” เป็น “มาตรการบังคับทางปกครอง” เพราะอาจทําให้
เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายดังท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น  
        การท่ีระบบกฎหมายไทยไม่ได้แบ่งแยกมาตรการบังคับทางปกครองและโทษ
ทางปกครองออกจากกันอย่างชัดเจนนี้เป็นท่ีมาของความเคลือบคลุมในการใช้ถ้อยคําในหลายกรณี
ด้วยกัน เช่น คําว่า “ค่าปรับทางปกครอง” ท่ีกฎหมายฉบับต่าง ๆ ใช้เรียกมาตรการปรับของฝ่าย
ปกครองโดยรวม ท้ังค่าปรับท่ีเป็นโทษทางปกครองและค่าปรับท่ีเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง  
โดย “ค่าปรับทางปกครอง” ท่ีมีสถานะเป็น “โทษทางปกครอง” ได้แก่ ค่าปรับทางปกครองท่ีกฎหมาย
ฉบับต่าง ๆ กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษทางปกครอง และเป็นค่าปรับท่ีองค์กรฝ่ายปกครองกําหนดให้
บุคคลท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีชําระสําหรับการ
กระทําผิดในแต่ละกรรม๓๘

 ในขณะท่ี “ค่าปรับทางปกครอง” ท่ีมีสถานะเป็น “มาตรการบังคับทาง
ปกครอง” เช่น ค่าปรับทางปกครองท่ีกําหนดในมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ซ่ึงเป็นค่าปรับท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองต้อง
ชําระเป็นรายวันตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ท้ังนี้ โดยท่ีค่าปรับรายวัน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับให้มีการปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง จึงสมควรเรียกว่า “ค่าปรับ
บังคับการ” เช่นเดียวกับบางประเทศท่ีบัญญัติศัพท์เฉพาะสําหรับค่าปรับท่ีเป็นมาตรการบังคับทาง
                                                 

๓๖โปรดดู คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๘๔/๒๕๔๘ : คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป
ไม้เป็น “คําส่ังทางปกครอง” ไม่ใช่ “มาตรการบังคับทางปกครอง” จึงต้องดําเนินการตามขั้นตอนการรับฟังคู่กรณี
ก่อนออกคําส่ังตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือเจ้าหน้าท่ีออกคําส่ังโดยไม่ได้
รับฟังคู่กรณี คําส่ังจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบท่ีจะส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังไว้ก่อน 

  
๓๗ซ่ึงได้แก่ การดําเนินการแทนผู้รับคําส่ังทางปกครองหรือการกําหนด “ค่าปรับทางปกครอง” 

ในกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา (มาตรา ๕๘) หรือการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินในกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน (มาตรา ๕๗) 

๓๘เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒   
ท่ีกําหนดให้บุคคลท่ีไม่มาให้คําชี้แจงหรือส่งมอบเอกสารเพ่ือการตรวจสอบตามคําส่ังของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ต้องชําระค่าปรับทางปกครองไม่เกินห้าพันบาท  



 ๑๐ 

ปกครองและค่าปรับท่ีเป็นโทษทางปกครอง เช่น กฎหมายเยอรมัน (Zwangsgeld/Geldbuß) หรือ
กฎหมายเนเธอร์แลนด์ (dwangsom/bestuurlijke boete) ซ่ึงการใช้คําว่า “ค่าปรับบังคับการ” จะ
ช่วยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างค่าปรับประเภทนี้กับ “ค่าปรับทางปกครอง” ท่ีเป็น “โทษ
ทางปกครอง” ได้เด่นชัดยิ่งขึ้น  
        นอกจาก “ค่าปรับทางปกครอง” รายวันตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองแล้ว กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ก็กําหนด “ค่าปรับทางปกครอง” ซ่ึงเป็นค่าปรับรายวันในลักษณะ
เดียวกันไว้สําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีด้วย โดยบางกรณีก็กําหนดไว้ใน
บทบัญญัติว่าด้วย “การบังคับทางปกครอง”๓๙ แต่บางกรณีก็กําหนดไว้ในบทบัญญัติว่าด้วย “โทษทาง
ปกครอง”๔๐ ซ่ึงอาจทําให้เกิดข้อสงสัยว่าค่าปรับดังกล่าวมีสถานะเป็น “มาตรการบังคับทางปกครอง” 
หรือเป็น “โทษทางปกครอง” ท้ังนี้ แม้จะพิเคราะห์ได้ว่าค่าปรับรายวันดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้ท่ี   
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง แต่โดยท่ีการกําหนดค่าปรับรายวันตลอดระยะเวลาท่ีฝ่าฝืนหรือ
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นมีวัตถุประสงค์หลักในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามคําส่ังเช่นเดียวกับ
ค่าปรับรายวันตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีจึงสมควรถือว่าค่าปรับดังกล่าวเป็น
มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ง ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีจึงไม่อาจใช้ค่าปรับทางปกครอง (รายวัน) ท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะซํ้าซ้อนกับค่าปรับทางปกครองท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ เพราะมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้เลือกใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะหรือตามกฎหมายกลางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  

      ท้ังนี้ ปัจจุบันเร่ิมมีการแบ่งแยก “มาตรการบังคับทางปกครอง” และ “โทษ
ทางปกครอง” ออกจากกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้
ความเห็นในเร่ืองเสร็จท่ี ๖๙๔/๒๕๕๑๔๑ ว่า โทษปรับรายวันกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตตามท่ีกําหนดในร่าง
ระเบียบกรมป่าไม้ฯ นั้นมิได้มีลักษณะเป็นมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เนื่องจากมิใช่การใช้มาตรการบังคับของเจ้าหน้าท่ีภายหลังจากมีการออกคําส่ัง
ทางปกครองเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามคําส่ัง แต่มีลักษณะเป็น “โทษปรับทางปกครอง” ดังนั้น เม่ือ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ มิได้ให้อํานาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดโทษปรับทางปกครองไว้ 
การท่ีร่างระเบียบกรมป่าไม้ฯ กําหนดโทษปรับทางปกครองจึงเป็นการตรากฎหมายลําดับรองเกิน
ขอบเขตของกฎหมายแม่บท จากความเห็นดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า หากค่าปรับรายวันในกรณีใด  
มิใช่มาตรการท่ีออกมาเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามคําส่ังทางปกครอง แต่เพ่ือลงโทษการกระทําผิด 
ย่อมเป็นโทษทางปกครอง มิใช่มาตรการบังคับทางปกครอง 

                                                 
๓๙พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ การบังคับทางปกครอง 

มาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีอํานาจกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการชําระ “ค่าปรับทางปกครอง” ไม่เกินห้าแสนบาทต่อวัน 

๔๐พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ บทกําหนดโทษ ส่วนที่ ๑  
โทษทางปกครอง มาตรา ๖๙ วรรคสอง บัญญัติให้นายทะเบียนมีอํานาจกําหนด “ค่าปรับทางปกครอง” แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตท่ีไม่ปฏิบัติตามคําส่ังให้ระงับการกระทําท่ีฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องในอัตราไม่เกิน    
สองหม่ืนบาทต่อวันตลอดเวลาท่ีฝ่าฝืน 

๔๑บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การกําหนดมาตรการบังคับทาง
ปกครอง กรณีร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ



 ๑๑ 

๑.๔ ความแตกต่างระหว่างโทษทางปกครองและโทษอาญา 
        ข้อแตกต่างประการสําคัญระหว่างโทษทางปกครองและโทษอาญา คือ องค์กร
ผู้ใช้อํานาจลงโทษ โดยโทษทางปกครองเป็นกรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครองใช้อํานาจลงโทษผู้กระทําผิด
ด้วยการออกคําส่ังลงโทษทางปกครองซ่ึงเป็นคําส่ังทางปกครอง ในขณะท่ีโทษอาญาเป็นกรณีท่ี 
องค์กรตุลาการใช้อํานาจลงโทษด้วยการมีคําพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิด ท้ังนี้ องค์กรฝ่ายปกครอง
ผู้ใช้อํานาจลงโทษทางปกครองอาจเป็นองค์กรเดี่ยวหรือองค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการ โดยอาจเป็น
องค์กร “ดั้งเดิม” ในส่วนราชการ เช่น รัฐมนตรี อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออาจเป็นองค์กร
ฝ่ายปกครองรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ในฝร่ังเศสท่ีมีการให้อํานาจ “องค์กรอิสระทางปกครอง” (autorités 
administratives indépendantes) ลงโทษการกระทําผิดในเร่ืองท่ีควบคุมกํากับ ซ่ึงกฎหมายไทย
หลายฉบับก็บัญญัติให้การลงโทษทางปกครองเป็นอํานาจขององค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
และควบคุมกํากับกิจการต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์๔๒ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์๔๓ คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแล
ผลประโยชน์๔๔ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ๔๕  
        ท้ังนี้ ข้อพิจารณาในเชิงองค์กรอาจทําให้เข้าใจได้ว่าการใช้อํานาจลงโทษของ
ฝ่ายปกครองเป็นการลงโทษทางปกครองในทุกกรณีไป อย่างไรก็ดี บางกรณีแม้ว่าฝ่ายปกครองจะเป็น
ผู้ใช้อํานาจลงโทษ แต่ก็ไม่ถือเป็นการลงโทษทางปกครอง เช่น การใช้อํานาจเปรียบเทียบปรับ โดย 
ในฝร่ังเศสมีการเปรียบเทียบปรับโดยให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจส่ังให้ผู้กระทําความผิดอาญา
ชําระค่าปรับท่ีเรียกว่า “amende forfaitaire” โดยกรณีท่ีชําระค่าปรับ ถือว่าคดีอาญาเป็นอันเลิกกัน 
สําหรับสถานะของการเปรียบเทียบปรับนั้น แม้ว่าฝ่ายตําราจะเน้นว่าเป็น “ขั้นตอนในทางปกครอง” 
(“une procédure administrative”)

๔๖

 แต่ก็หมายถึง “กระบวนการทางปกครองของการลงโทษ
การกระทําความผิดอาญา” (“un processus administratif de répression d’une infraction 

pénale”)
๔๗ โดยฝ่ายตําราบางส่วนได้อธิบายชัดขึ้นไปอีกว่า การเปรียบเทียบปรับมิใช่อํานาจโดยแท้ 

ของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอํานาจท่ี “ได้รับมอบ” มาจากผู้มีอํานาจลงโทษอาญาอีกช้ันหนึ่ง (pouvoir 
“délégué” par le pouvoir sanctionnateur pénal) โดยองค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้ใช้อํานาจส่ัง
ปรับผู้กระทําผิด แต่หากไม่มีการชําระค่าปรับ ศาลก็ยังคงมีอํานาจพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดต่อไปได้
โดยนัยนี้ การเปรียบเทียบปรับโดยฝ่ายปกครองจึงเป็น “การปฏิบัติหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม” 
(“une fonction judiciaire”) มิใช่การใช้อํานาจทางปกครอง หรืออีกนัยหนึ่ง คือเป็นเสมือน “กลไก
ทางปกครองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (une “branche administrative du système 

pénal”)
๔๘ ในทํานองเดียวกัน ระบบกฎหมายสวิสก็มีกลไกการเปรียบเทียบปรับ โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

                                                 
  

๔๒พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔   
  

๔๓พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรม 
ในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
๔๔พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
๔๕พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖

LARGUIER (J.), Procédure pénale, 20e édition, (Paris : Dalloz, 2004), p. 220. 
๔๗

DE GRAËVE (L.), Essai sur le concept de droit de punir en droit interne, Thèse 

Lyon III, 2006, p. 382. 

  
๔๘

SYKIOTOU-ANDROULAKIS (A.), Le mouvement de dépénalisation en France 

et en Grèce – l’alternative administrative, (Athènes-Bruxelles : Sakkoulas/Bruylant, 1997), p. 53. 



 ๑๒ 

ปกครองมีอํานาจส่ังให้ผู้กระทําความผิดอาญาลหุโทษ (contraventions) ชําระ “ค่าปรับเก่ียวกับ
ความสงบเรียบร้อย” (amende d’ordre ; Ordnungsbuß) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด   
ในรัฐบัญญัติว่าด้วยค่าปรับเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย (loi sur les amendes d’ordre - LAO ; 

Ordnungsbußengesetz - OBG) โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอํานาจส่ังปรับได้ทันทีเม่ือพบเห็น 
การกระทําผิด หากผู้กระทําผิดไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา เจ้าหน้าท่ีสามารถฟ้องคดีต่อศาล
ขอให้พิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดต่อไป ซ่ึงฝ่ายตําราได้ลงความเห็นว่า “ค่าปรับเก่ียวกับความสงบ
เรียบร้อย” ถือเป็น “โทษอาญา” อย่างหนึ่ง ไม่ใช่โทษทางปกครองเช่นเดียวกับค่าปรับทางปกครอง 
(amendes administratives) ท่ีกําหนดในกฎหมายฉบับต่าง ๆ๔๙

 

        ที่ผ่านมาสถานะทางกฎหมายของการเปรียบเทียบปรับในระบบกฎหมายไทย  
ดูจะคลุมเครืออยู่ไม่น้อย โดยมีผู้เข้าใจว่าการเปรียบเทียบปรับเป็น “โทษทางปกครอง” อย่างหนึ่ง๕๐

 

แต่หากพิเคราะห์ให้ดี จะพบว่าการเปรียบเทียบปรับและโทษทางปกครองเป็นมาตรการท่ีแตกต่างกัน 
เพราะการเปรียบเทียบปรับเป็นการใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงหากผู้กระทําผิดไม่ชําระค่าปรับ 
ก็ต้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไป ส่วนการปรับทางปกครองเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง      
ใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายส่ังให้ผู้กระทําผิดชําระค่าปรับด้วยการออกคําส่ังทางปกครอง    
ซ่ึงหากไม่มีการชําระค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ก็อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือ
บังคับชําระค่าปรับต่อไปได้เอง โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเปรียบเทียบปรับ   
เป็นการใช้อํานาจลงโทษของรัฐในแดนของกฎหมายอาญาซ่ึงอาจเรียกว่า “กฎหมายอาญาที่ใช้กลไก  
ทางปกครอง” (droit pénal administratif) ขณะท่ีการลงโทษปรับทางปกครองเป็นการใช้อํานาจ
ลงโทษของรัฐในแดนของกฎหมายปกครอง ซ่ึงอาจเรียกว่า “กฎหมายปกครองว่าด้วยการลงโทษ” 
(droit administratif pénal) ซ่ึงปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําวินิจฉัยเป็นท่ีชัดเจนแล้วว่า
การเปรียบเทียบปรับมิใช่การใช้อํานาจทางปกครอง แต่เป็น “การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา” ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจราจรทางบก๕๑ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน๕๒ กฎหมายว่าด้วยอาหาร๕๓ หรือประมวลรัษฎากร๕๔ และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เคย
วินิจฉัยว่าการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นการลงโทษปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา๕๕ ท้ังนี้ กฎหมายไทยบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้การกระทําผิดในบางฐานความผิดมีโทษทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง) 
                                                 
  

๔๙

ROTH (R.), Les sanctions administratives : un nouveau droit (pénal) 

sanctionnateur ?, (Fribourg : Éditions universitaires, 1985), p. 125 s. 

  
๕๐คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษอาญา, มีนาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๘ : “...มีการพัฒนาโทษทางปกครองรูปแบบ
ใหม่ ๆ มาใช้ในกฎหมาย เช่น การเปรียบเทียบปรับ การปรับทางปกครอง การตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน...” 
(ผู้เขียนเป็นผู้เน้นข้อความ) 
  

๕๑คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๕/๒๕๕๓ 

  
๕๒คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๐๙/๒๕๔๙ 

  
๕๓คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๗๘/๒๕๕๐ 

  
๕๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๘๔/๒๕๕๑ 
๕๕บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จท่ี ๕๗๓/๒๕๕๕) 



 ๑๓ 

และขณะเดียวกันก็กําหนดให้การกระทําผิดในบางฐานความผิดมีโทษอาญา (โทษปรับ) ซ่ึงอาจ
เปรียบเทียบปรับได้โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างโทษปรับทางปกครองและการเปรียบเทียบปรับได้เป็นอย่างดี ดังนี้ ในกรณีท่ีผู้ตรากฎหมาย
กําหนดให้การกระทําผิดมีโทษทางปกครอง ย่อมเป็นกรณีท่ีเห็นว่าการกระทําในกรณีนั้นไม่สมควร
กําหนดให้เป็นความผิดอาญาเพราะมิใช่การกระทําท่ีมีลักษณะร้ายแรง แต่กรณีใดท่ีกําหนดให้การ
กระทําผิดอาจมีการเปรียบเทียบปรับได้ ย่อมเป็นกรณีท่ีผู้ตรากฎหมายเห็นว่า การกระทําในกรณีนั้น 
ยังสมควรกําหนดให้เป็นความผิดอาญาอยู่ เพียงแต่ว่าเป็นความผิดลหุโทษหรือมีอัตราโทษเล็กน้อย     
จึงให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเปรียบเทียบปรับได้เอง เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องฟ้องคดีให้เป็นภาระแก่ศาล   
  ส่วนปัญหาว่าโทษอาญาและโทษทางปกครองมีข้อแตกต่างในแงว่ัตถุประสงค์หรือไม่ 
นั้น โทษท้ังสองประเภทมีวัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน เพราะมุ่งลงโทษการกระทําผิดกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการกระทําผิดและปราบปรามการกระทําผิดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ฝ่ายตําราใน
ฝร่ังเศสบางส่วนได้เสนอความเห็นว่า การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ควบคุมกํากับ” 
มากกว่า “ลงโทษ” (une action plutôt régulatrice que répressive)๕๖

 โดยเฉพาะการควบคุม
กํากับกิจการต่าง ๆ โดยองค์กรอิสระทางปกครองท่ีมีอํานาจลงโทษทางปกครอง นอกจากนี้ แม้ว่า 
การลงโทษทางปกครองจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษการกระทําผิด แต่ก็มิได้มุ่งหมายท่ีจะ “แก้แค้น” 
(finalité rétributive) เหมือนกับการลงโทษทางอาญา เพราะกฎหมายปกครองมีภารกิจเพ่ือบังคับให้
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หาได้มี “เจตนาแก้แค้น” แฝงอยู่ในจิตใต้สํานึกของฝ่ายปกครอง 
แต่อย่างใดไม่ (“absence de sentiment vindicatif dans le subconscient administratif”)

๕๗

 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์หลักไม่แตกต่างจากโทษอาญา เพราะมุ่ง
ลงโทษการกระทําผิดกฎหมายเป็นสําคัญ แนวคิดนี้ปรากฏชัดในบรรดาประเทศท่ีนําโทษทางปกครอง
มาใช้ลงโทษการกระทําผิดซ่ึงแต่เดิมมีโทษอาญา โดยเหตุท่ีโทษท้ังสองประเภทต่างมีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกัน กฎหมายกลางว่าด้วยการลงโทษทางปกครองของหลายประเทศจึงมีหลักท่ีไม่ยอมรับให้  
มีการใช้โทษอาญาและโทษทางปกครองควบคู่กันเพ่ือลงโทษการกระทําผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
เยอรมัน๕๘ โปรตุเกส๕๙ หรืออิตาลี๖๐ สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

                                                 
  

๕๖

VARINARD (A.) et JOLY-SIBUET (E.), “Les problèmes juridiques et pratiques 

posés par la différence entre droit pénal et droit administratif pénal ”, R.I.D.P. 1988, p. 189 s.  

  
๕๗

DELLIS (G.), Droit pénal et droit administratif, (Paris : L.G.D.J., 1997), p. 46. 

  
๕๘

Ordnungswidrigkeitengesetz มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีการกระทําผิดเดียวกันมี 
ท้ังโทษทางปกครองและโทษอาญา ให้ใช้โทษอาญาลงแก่ผู้กระทําผิด เว้นแต่ไม่มีการลงโทษอาญา จึงจะใช้โทษทาง
ปกครองได”้ 

  
๕๙

Decreto-Lei 433/1982 มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “ถ้าการกระทําผิดเดียวกันเป็นท้ังความผิด
อาญาและความผิดทางปกครอง ให้ใช้โทษอาญาลงแก่ผู้กระทําผิด แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนการใช้โทษทางปกครอง
เสริม (โทษอ่ืนท่ีไม่ใช่ค่าปรับทางปกครอง (coima) ซ่ึงเป็นโทษหลัก) ท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดทางปกครองนั้น” 
  

๖๐

Legge nº 689/1981 มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีการกระทําผิดเดียวกันมี   
ท้ังโทษทางปกครองและโทษอาญา หรือมีบทกําหนดโทษทางปกครองหลายบท ให้ใช้บทกําหนดโทษตามกฎหมาย
เฉพาะ” ซ่ึงเป็นไปตาม “หลักกฎหมายเฉพาะ” (principio di specialità) เช่น ความผิดฐานฝ่าฝืนคําส่ังตํารวจจราจร
ซ่ึงมีโทษอาญาตามมาตรา ๖๕๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายจราจรทางบก ย่อมต้องนําบทกําหนดโทษทางปกครองตามประมวลกฎหมายจราจรทางบกอันเป็น
กฎหมายเฉพาะมาบังคับใช ้ 



 ๑๔ 

ได้ให้ความเห็นในไปในอีกทางหนึ่งว่า โทษทางปกครองและโทษอาญามีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน   
โดย “โทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เป็นการกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้มาตรการทางกฎหมายเหล่านั้นบรรลุผล อันจะทําให้  
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย จึงแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ของโทษทางอาญา” กรณีจึงอาจกําหนดให้การกระทําอย่างหนึ่งมีท้ังโทษอาญาและโทษ
ทางปกครองได้ และแม้ว่าจะมีการดําเนินคดีอาญาแล้วและศาลพิพากษาว่าไม่มีการกระทําความผิด
อาญา ก็ไม่ตัดอํานาจฝ่ายปกครองท่ีจะลงโทษทางปกครอง๖๑ ซ่ึงความเห็นดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับระบบกฎหมายฝร่ังเศสท่ีพิเคราะห์ว่าการใช้โทษท้ังสองประเภทควบคู่กันเพ่ือลงโทษ    
การกระทําผิดเดียวกันไม่ขัดต่อหลักไม่ลงโทษซํ้า (non bis in idem)๖๒ อย่างไรก็ดี สมควรตั้งเป็น
ข้อสังเกตไว้ว่า หลักกฎหมายฝร่ังเศสมีฐานคิดมาจากความเป็นอิสระของกระบวนการลงโทษท้ังสอง
ประเภทท่ีไม่ขึ้นแก่กัน (principe de l’autonomie des répressions administrative et pénale) 
และความแตกต่างในนิติเหตุแห่งการลงโทษ (théorie des causes juridiques distinctes) ขณะท่ี
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอ้างเหตุผลเร่ืองความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของโทษ 
ท้ังสองประเภท๖๓  
        หากพิจารณาในแง่เนื้อหาของโทษ โทษทางปกครองและโทษอาญาอาจเป็น
มาตรการท่ีมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน เช่น เป็นโทษปรับ หรือหากพิจารณาในแง่ความรุนแรงของโทษ 
(degrés de sévérité des sanctions) โทษทางปกครองก็อาจมีความรุนแรงไม่แพ้โทษอาญาหรือ
รุนแรงกว่าเสียด้วยซํ้า เช่น โทษปรับทางปกครองท่ีอาจมีจํานวนค่าปรับสูงกว่าโทษปรับอาญา ส่วน
แนวคิดท่ีว่าโทษอาญาเป็นมาตรการท่ีทําให้อับอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง ขณะท่ีโทษทางปกครองไม่มี
ลักษณะเป็นการประณามในเชิงจริยธรรม ในทางปฏิบัติก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะบางกรณี
โทษทางปกครองอาจมีเนื้อหาท่ีทําให้อับอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงก็ได้ เช่น การตําหนิโดยเปิดเผยต่อ
สาธารณะ หากโทษท้ังสองประเภทจะมีเนื้อหาแตกต่างกันอยู่บ้าง ก็คงเป็นแง่ท่ีว่าโทษทางปกครอง
ต้องไม่เป็นมาตรการที่จํากัดเสรีภาพของบุคคล เช่น โทษกักขังหรือจําคุก โดยกฎหมายของประเทศ 
ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโทษทางปกครองท่ีจํากัดเสรีภาพของบุคคล เพราะมีแนวคิดว่าองค์กรตุลาการ
เท่านั้นท่ีมีอํานาจลงโทษจํากัดเสรีภาพของบุคคล รัฐธรรมนูญอิตาลีบัญญัติหลักนี้ไว้อย่างชัดเจน๖๔ 

                                                 
 

๖๑เรื่องเสร็จท่ี ๕๑/๒๕๔๘, อ้างแล้วใน (๑๒) ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการให้ความเห็นในเรื่องเสร็จท่ี ๖๑๓/๒๕๕๒ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาต
ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ ตันกรอสและสะพานทางเดินเท้าฯ (กรณีโทษปรับทางอาญาและโทษปรับ
ทางปกครอง)) 
  

๖๒อย่างไรก็ดี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้จํากัดขอบเขตในการใช้โทษท้ังสองประเภท
ควบคู่กัน โดยกรณีท่ีการกระทําผิดเดียวกันมีท้ังโทษปรับทางปกครองและโทษปรับอาญา ยอดค่าปรับท้ังหมดท่ี
ผู้กระทําผิดต้องชําระจะต้องไม่เกินอัตราค่าปรับสูงสุดของโทษท่ีกําหนดค่าปรับไว้สูงสุด ท้ังนี้ ตามหลักความได้สัดส่วน
ของโทษ (Décision nº 89-260 DC, 28 juillet 1989)  
  

๖๓สําหรับบทวิเคราะห์ในเรื่องนี้ โปรดดู อรรถสิทธ์ิ  กันมล, ปัญหาการนําโทษทางปกครอง 
มาใช้ควบคู่กับโทษอาญา, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๙) 

๖๔รัฐธรรมนูญอิตาลี ค.ศ. ๑๙๔๘ บัญญัติในมาตรา ๑๓ ว่า “การควบคุมตัว การตรวจสอบ หรือ
ตรวจค้นตัวบุคคลในรูปแบบใด ๆ รวมท้ังการจํากัดเสรีภาพส่วนบุคคล จะกระทําได้ก็แต่โดยคําส่ังขององค์กรตลุาการ
ท่ีระบุเหตุผลไว้ด้วย และเฉพาะในกรณีและตามรูปแบบท่ีกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติกําหนดไว้”  



 ๑๕ 

ขณะท่ีรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสบัญญัติไว้กว้าง ๆ ว่าศาลยุติธรรมเป็น“ผู้พิทักษ์เสรีภาพของบุคคล”
๖๕ แต่

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ตีความว่าเป็นข้อห้ามผู้ตรากฎหมายมิให้กําหนดโทษทางปกครองท่ีจํากัด
เสรีภาพของบุคคล๖๖ ในบรรดาประเทศท่ีใช้ค่าปรับทางปกครองเป็นโทษหลัก ก็มักจะไม่กําหนดให้มี
การกักขังแทนค่าปรับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายโปรตุเกสหรืออิตาลี ส่วนกฎหมายเยอรมันแม้จะกําหนด 
ให้มีการ “กักขังแทนค่าปรับ” (Erzwingungshaft) ในกรณีท่ีผู้กระทําผิดไม่ยินยอมชําระค่าปรับทาง
ปกครอง (OWiG มาตรา ๙๖) แต่ก็กําหนดให้ร้องขอต่อศาลอาญาให้มีคําส่ังกักขังผู้กระทําผิด (OWiG 
มาตรา ๖๘) กรณีจึงไม่ใช่การใช้อํานาจลงโทษของฝ่ายปกครอง แต่เป็นการลงโทษโดยองค์กรตุลาการ 
ท้ังนี้ ออสเตรียดูเหมือนจะเป็นประเทศเดียวท่ีให้อํานาจฝ่ายปกครองใช้โทษท่ีจํากัดเสรีภาพของบุคคล 
โดยส่ังกักขังผู้กระทําความผิดทางปกครองได้เอง ซ่ึงปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียได้มีคําวินิจฉัย
ยอมรับว่าผู้ตรากฎหมายอาจกําหนดให้อํานาจดังกล่าวแก่ฝ่ายปกครองได้๖๗  

      สําหรับหลักกฎหมายที่ใช้กับการลงโทษ การลงโทษทางปกครองมี “ระบบ
กฎหมาย” (régime juridique) ท่ีแยกต่างหากจากกฎหมายอาญา โดยในส่วนของหลักวิธีสบัญญัติ 
กระบวนวิธีพิจารณาโทษทางปกครองอยู่ภายใต้บังคับหลักกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครอง 
เช่น กรณีของประเทศไทย๖๘ และฝร่ังเศส๖๙ ขณะท่ีบางประเทศมีกฎหมายเก่ียวกับการลงโทษทาง
ปกครองเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น ออสเตรีย๗๐ เยอรมัน๗๑ อิตาลี๗๒ และโปรตุเกส๗๓ โดยกฎหมายของทุกประเทศ ล้วน
มีหลักทํานองเดียวกันในกระบวนการลงโทษทางปกครอง โดยเฉพาะหลักการฟังความทุกฝ่ายและการ
ให้เหตุผลประกอบคําส่ังลงโทษ ซ่ึงถือเป็นหลักประกันสิทธิท่ีสําคัญสําหรับผู้ถูกลงโทษ ในส่วนของ
หลักสารบัญญัติ แม้ว่าโดยหลักแล้วการลงโทษทางปกครองจะไม่อยู่ภายใต้บังคับหลักกฎหมายอาญา 
แต่ในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ก็มีการนําหลักกฎหมายอาญาท่ีสําคัญ ๆ มา “ปรับใช้” กับ
การลงโทษทางปกครองเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น หลักต้องมีกฎหมายกําหนดความผิด
และโทษ หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง หลักความรับผิดเป็นการเฉพาะตัว หลักความได้สัดส่วน
ระหว่างการกระทําผิดและโทษ หลักการตีความอย่างเคร่งครัด โดยบางประเทศได้นําหลักกฎหมาย
อาญาดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการลงโทษทางปกครอง ส่วนประเทศท่ีไม่มีกฎหมาย
เก่ียวกับการลงโทษทางปกครอง เช่น ฝร่ังเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและสภาแห่งรัฐก็มี 
 

                                                 
๖๕รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๖๖ วรรคสอง  
๖๖

C.C., décision nº 89-260 DC, 28 juillet 1989. 
๖๗

MODERNE (F.), อ้างแล้วใน (๓๑), pp. 111-112. 

  
๖๘ในระบบกฎหมายไทย กระบวนการพิจารณาลงโทษทางปกครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่องประกอบกับ “หลักเกณฑ์กลาง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
  

๖๙ในฝรั่งเศส กระบวนการออกคําส่ังลงโทษทางปกครองอยู่ภายใต้หลักตามแนวคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครองประกอบกับบทกฎหมายบางฉบับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น กฎหมายว่าด้วยการระบุ
เหตุผลในคําส่ังทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง  

๗๐

Verwaltungsstrafgesetz (VStG) 
๗๑

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 
๗๒

Legge nº 689/1981 
๗๓

Decreto-Lei 433/1982 



 ๑๖ 

แนวคําวินิจฉัยให้นําหลักกฎหมายอาญาต่าง ๆ มาปรับใช้กับการลงโทษทางปกครองเช่นกัน ซ่ึงทําให้ 
“ระบบกฎหมายปกครองว่าด้วยการลงโทษ” มีหลักประกันใกล้เคียงกับกฎหมายอาญาในหลายเร่ือง๗๔

  

               ๒. เหตุผลความเป็นมาในการใช้โทษทางปกครอง 
                   การใช้โทษทางปกครองในประเทศต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยสองประการ
ด้วยกัน ประการแรก การตระหนักถึงปัญหา “กฎหมายอาญาเฟ้อ” หรือการมีความผิดอาญามากเกิน
ความจําเป็น ทําให้ผู้ตรากฎหมายลด-เลิกโทษอาญา และนําโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา
สําหรับการกระทําผิดท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรง ประการท่ีสอง การท่ีรัฐเข้าแทรกแซงและควบคุมกิจการ
ต่าง ๆ มากขึ้นเร่ือย ๆ ได้นํามาซ่ึงการวางกฎระเบียบทางปกครองและบทกําหนดโทษทางปกครอง  
ซ่ึงมีข้อได้เปรียบเหนือโทษอาญาตรงท่ีมีกระบวนพิจารณาท่ีเรียบง่ายรวดเร็ว ทําให้การลงโทษเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเหมาะสมกับการกระทําผิดในเร่ืองทางเทคนิคซ่ึงศาลอาจจะไม่มีความรู้
ความเช่ียวชาญเทียบเท่าองค์กรฝ่ายปกครองท่ีกํากับดูแลเร่ืองนั้น ๆ  
  ๒.๑ การดําเนินนโยบายลด-เลิกโทษอาญา : กลุ่มประเทศที่มีแนวคิดว่าด้วย 
“การกระทําผิดทางปกครอง” 
        บรรดาประเทศท่ีประสบภาวะ “กฎหมายอาญาเฟ้อ” ได้พัฒนาแนวคิดว่าด้วย 
“การกระทําผิดทางปกครอง” เพ่ือนําโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา รวมท้ังตรา “กฎหมาย
กลาง” ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครองให้เป็นระบบระเบียบ โดยเยอรมันถือเป็น
ต้นแบบในเร่ืองนี้และมีอิทธิพลต่อประเทศอ่ืน ๆ อย่างมาก  
        ในเยอรมันแนวคิดว่าด้วย “การกระทําผิดทางปกครอง” (Ordnungswidrigkeit) 
มีรากฐานมาจาก “การกระทําผิดเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย” โดยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ 
นอกจากความผิดในประมวลกฎหมายอาญา ยังมีความผิดท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วย
ความสงบเรียบร้อย (police codes) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการกระทําท่ีกระทบต่อประโยชน์ของประชาคม
หรือสังคม๗๕

 และมักมีโทษไม่รุนแรง เช่น โทษปรับหรือโทษกักขังระยะส้ัน โดยฝ่ายปกครองมีอํานาจ
ส่ังลงโทษผู้กระทําผิดได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล อย่างไรก็ดี ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ 
เร่ิมมีความเห็นคัดค้านอํานาจลงโทษของฝ่ายปกครอง โดยมองว่าขัดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจท่ีให้
องค์กรตุลาการซ่ึงมีความเป็นอิสระเป็นผู้มีอํานาจลงโทษการกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น ในการยกร่าง
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ในปี ค.ศ. ๑๘๗๑ ผู้ตรากฎหมายจึงนําบรรดาความผิดเก่ียวกับความ
สงบเรียบร้อยไปบัญญัติเป็นความผิดอาญาลหุโทษ (Übertretung) ในประมวลกฎหมายอาญา และ
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ รัฐก็เร่ิมวางกฎเกณฑ์ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกําหนดโทษ
อาญาสําหรับการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในเร่ืองต่าง ๆ มากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงฝ่ายตํารามีความเห็นว่า โทษอาญา

                                                 
  

๗๔สําหรับบทวิเคราะห์เก่ียวกับการนําหลักกฎหมายอาญามาปรับใช้กับการลงโทษทางปกครอง 
โปรดดู เกวลี มโนภินิเวศ, ปัญหาความสัมพันธ์ในการลงโทษทางปกครองและการลงโทษทางอาญา, วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๑) 
  

๗๕

MATTES (H.), Untersuchungen zur Lehre von den Ordnungswidrigkeiten, 

Vol. I, 1977, pp. 50-57. อ้างใน WEIGEND (T.), “Germany : The system of administrative and penal 

sanctions”, in Études sur les systèmes de sanctions administratives et pénales dans les États 

membres des Communautés européennes, (Luxembourg : Office of Official Publications of the 

European Communities, 1994), volume 1 : rapports nationaux, p. 96. 



 ๑๗ 

ท่ีกําหนดนั้นไม่เหมาะสมกับการกระทําผิดบางประเภท จึงเสนอให้มีระบบกฎหมายท่ีลงโทษการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ของรัฐหรือ “การกระทําผิดทางปกครอง” เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากกฎหมายอาญา๗๖  
        James Goldschmidt เป็นนักวิชาการคนแรก ๆ ท่ีเสนอแนวคิดดังกล่าว โดย
เห็นว่า การกระทําผิดทางปกครองมีความแตกต่างในเชิงเนื้อหาจากการกระทําผิดอาญา เพราะมิได้
กระทบต่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคล เพียงแต่กระทบต่อประโยชน์ของทางราชการ และมิใช่การ
กระทําท่ีพึงตําหนิในเชิงจริยธรรม๗๗ ข้อแตกต่างระหว่างการกระทําผิดท้ังสองประเภทยังมีฐานคิด   
มาจากการท่ีบุคคลแต่ละคนมีสองฐานะ คือ ฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ 
สังคม โดยกฎหมายอาญามุ่งลงโทษการกระทําผิดของบุคคลในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนกฎหมาย
ปกครองมุ่งลงโทษบุคคลในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม๗๘ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญาและ
กฎหมายปกครองมีภารกิจแตกต่างกัน โดยกฎหมายอาญามุ่งคุ้มครองนิติสมบัติ (Rechtgut) อันได้แก่ 
สิทธิของปัจเจกบุคคลแต่ละคน ขณะท่ีกฎหมายปกครองมุ่งลงโทษการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามการส่ังการ
ของฝ่ายปกครองหรือกฎระเบียบในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม๗๙ Eberhard Schmidt ได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาต่อยอดและเสนอว่าการกระทําผิดทางปกครองมีความเก่ียวเนื่องกับการควบคุมกิจการ 
ทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยเป็นการกระทําท่ีก่อความเสียหายแก่ประโยชน์ของทางราชการ ซ่ึงได้แก่ 
การไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคําส่ังของฝ่ายปกครอง และมิใช่ความผิดท่ี
สังคมประณาม จึงไม่สมควรกําหนดให้มีโทษอาญา แต่ชอบท่ีจะกําหนดให้มีโทษทางปกครอง โดยฝ่าย
ปกครองมีอํานาจลงโทษผู้กระทําผิดได้เอง๘๐

 

        แนวคิดของฝ่ายตําราข้างต้นได้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายอาญาของรัฐ 
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ ได้มีการตรารัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วย
การลดความซับซ้อนของกฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดทางเศรษฐกิจ (Gesetz zur Vereinfachung 
des Wirtschaftsstrafrecht - WiSTG) โดยกฎหมายดังกล่าวได้แยก “การฝ่าฝืนกฎระเบียบในทาง
เศรษฐกิจ” ออกจากการกระทําท่ีเป็น “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ตามแนวคิดท่ีว่าอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจเป็นการกระทําท่ีเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งของสังคม โดยบ่ันทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรกําหนดให้เป็นความผิดอาญา ขณะท่ีการกระทําท่ี
เป็นเพียง “การฝ่าฝืนกฎระเบียบในทางเศรษฐกิจ” ไม่สมควรกําหนดให้อยู่ในแดนของกฎหมายอาญา 
แต่ควรกําหนดเป็น “การกระทําผิดทางปกครอง”๘๑ ซ่ึงผู้กระทําผิดต้องชําระ “ค่าปรับทางปกครอง” 
(Geldbuße) อันเป็นมาตรการท่ีไม่มีเนื้อหาประณามผู้กระทําผิด๘๒ โดยต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ได้มี
การตรารัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๕๒ ว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครอง 
                                                 
  

๗๖

WEIGEND (T), อ้างแล้วใน (๗๕), p. 96. 

  
๗๗

GOLDSCHMIDT (J.), Begriff und Aufgabe eines Verwaltungsstrafrechts, pp.72, 

81, 92. อ้างใน SYKIOTOU-ANDROULAKIS (A.), อ้างแล้วใน (๔๘), p. 177. 

  
๗๘
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๗๙
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๘๒
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 ๑๘ 

(Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG) ขึ้นใช้บังคับเป็น “กฎหมายกลาง” (Rahmen Gesetz)  
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครองสําหรับการกระทําผิดทางปกครองท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายเฉพาะในเร่ืองต่าง ๆ  
        ในขณะเดียวกันผู้ตรากฎหมายก็เร่ิมลด-เลิกโทษอาญา โดยกําหนดให้การ
กระทําผิดท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรงเป็นการกระทําผิดทางปกครอง ไม่ว่าจะในเร่ืองการจราจรทางบก 
การแข่งขันทางการค้า ผังเมือง หรือส่ิงแวดล้อม โดยในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ มีการลด-เลิกโทษอาญาคร้ังใหญ่
ด้วยการยกเลิกความผิดอาญาลหุโทษ โดยการกระทําส่วนหนึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดอีกต่อไป เช่น   
การขอทานและเร่ร่อนในท่ีสาธารณะ และอีกส่วนหนึ่งได้ปรับเปล่ียนเป็นการกระทําผิดท่ีมีโทษปรับ
ทางปกครอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย เช่น การทําเสียงอ้ืออึง
ในท่ีสาธารณะ เสพสุราจนครองสติไม่ได้ในท่ีสาธารณะ ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลสัตว์อันตราย 
รวมท้ังการกระทําผิดในเร่ืองทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรง เช่น การเปิดสถานท่ี
พักแรม (camping) โดยไม่จัดให้มีห้องสุขาตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด ส่วนการกระทําผิดท่ีมีลักษณะ
ร้ายแรง เช่น การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เก่ียวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารโดยก่ออันตรายแก่สุขภาพ 
ของบุคคล ยังคงกําหนดให้มีโทษอาญาต่อไป๘๓  
        ในโปรตุเกส การใช้โทษทางปกครองก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดในการ 
ลด-เลิกโทษอาญา โดยฝ่ายตําราซ่ึงได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายเยอรมันได้ผลักดันแนวคิดว่าด้วย 
“การกระทําที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ” (contra-ordenação) หรือ “การกระทําผิดทางปกครอง”     
โดยนักวิชาการท่ีมีบทบาทสําคัญ คือ ศาสตราจารย์ Eduardo Correia แห่งมหาวิทยาลัย Coimbra  
ท่ีเสนอเกณฑ์ว่าด้วยเนื้อหาของการกระทําผิด (critério qualitative de distinção) ในการแบ่งแยก
การกระทําผิดอาญาและการกระทําผิดทางปกครอง โดยแยกการกระทําท่ีไม่มีข้อตําหนิในเชิงจริยธรรม 
(condutas eticamente indifferente) ออกจากแดนของกฎหมายอาญาไปอยู่ในแดนของกฎหมาย
ว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครอง (direito do mera ordenação social) ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการลงโทษการกระทําผิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ๘๔

  

        เม่ือศาสตราจารย์ Eduardo Correia ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ก็ได้ผลักดันให้มีการตรารัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๓๒/๗๙ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๙๘๕ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครอง โดยคําปรารภของรัฐกําหนดดังกล่าวได้อธิบาย
ถึงเหตุผลความจําเป็นในการมีกฎหมายในเร่ืองนี้ไว้ว่า เป็นการสร้างระบบกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ
ท่ีแตกต่างไปจากกฎหมายอาญา โดยโทษอาญาเป็นมาตรการท่ีพึงนํามาใช้เพ่ือคุ้มครองคุณค่าทาง  
จริยธรรมและทางสังคมอันสําคัญยิ่งเท่านั้น แต่สมควรเลิกโทษอาญาท่ีมีมากเกินความจําเป็นสําหรับ
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ท่ีมีขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝ่ายปกครอง อันเป็นการกระทําผิด 
ท่ีไม่มีข้อตําหนิในเชิงจริยธรรม ซ่ึงการลด-เลิกโทษอาญาจะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สามารถอุทิศเวลาให้กับการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะกรณี

                                                 
  

๘๓

BENMAKLOUF (A.) et FALETTI (F.), “Les "Ordnungswidrigkeiten” en République 

fédérale d'Allemagne”, A.P.C. 1984, p. 76 ; WEIGEND (T), อ้างแล้วใน (๗๕), p. 97. 

  
๘๔

CORREIA (E.), Direito penal e direito de mera ordenação social, (Coimbra : 
Boletim da Faculdade de Direito, 1973), p. 268. 

๘๕

Decreto-Lei  232/79, 24 julho 1979. 



 ๑๙ 

ท่ีเป็นอาชญากรรมร้ายแรง นอกจากนี้ โทษทางปกครองยังเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนํามาใช้เพ่ือลงโทษ
การกระทําผิดให้เหมาะสมกับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทําผิดในแต่ละกรณีอีกด้วย๘๖

 

        อย่างไรก็ดี โดยท่ีรัฐกําหนด ฉบับท่ี ๒๓๒/๗๙ มีปัญหาข้อโต้แย้งเก่ียวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อมาจึงได้มีการตรารัฐกําหนด ฉบับท่ี ๔๓๓/๘๒ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
ค.ศ. ๑๙๘๒๘๗ เพ่ือวางระบบกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครองขึ้นใหม่อีกคร้ังหนึ่ง โดยมีฐานะ
เป็น “กฎหมายมหาชนว่าด้วยการลงโทษ” (direito sancionatório público) ท่ีกําหนดหลักเกณฑ์
ขึ้นใช้บังคับกับการลงโทษทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะในเร่ืองต่าง ๆ โดยคําปรารภของรัฐกําหนด
ดังกล่าวระบุว่า๘๘ “เหตุผลความจําเป็นในการมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครองเป็นผล   
สืบเนื่องมาจากพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ท่ีเข้าแทรกแซงและควบคุมกิจการต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ” ดังนั้น “เพ่ือให้การส่ังการของรัฐในกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
มีสภาพบังคับอย่างแท้จริง... รัฐธรรมนูญจึงกําหนดให้มีระบบกฎหมายพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะ”

๘๙ 
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้การกระทําผิดทางปกครองมี “โทษปรับทางปกครอง” (coima) เป็น
โทษหลัก และอาจมีโทษเสริมอ่ืน ๆ (sanções acessórias) เช่น การริบทรัพย์สิน การห้ามประกอบ
วิชาชีพหรือประกอบกิจการ การเพิกถอนสิทธิรับเงินช่วยเหลือ การเพิกถอนสิทธิเข้าร่วมการจัดงาน
จําหน่ายสินค้าหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ  
        เม่ือมีการตรารัฐกําหนดฉบับท่ี ๔๓๓/๘๒ ขึ้นใช้บังคับเป็น “กฎหมายกลาง”  
ว่าด้วยการลงโทษทางปกครอง ผู้ตรากฎหมายก็ปรับเปล่ียนความผิดอาญาลหุโทษ (contravenções)    
ในเร่ืองต่าง ๆ ให้เป็นการกระทําผิดทางปกครอง (contra-ordenações) มาอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับ 
โดยล่าสุดได้มีการตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๓๐/๒๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖๙๐ ปรับเปล่ียน
ความผิดลหุโทษในกฎหมายหลายฉบับเป็นการกระทําผิดทางปกครอง๙๑

 ขณะเดียวกันกฎหมายเฉพาะ 
ท่ีตราขึ้นหลังปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ก็กําหนดให้การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ในเร่ืองต่าง ๆ จํานวนมากเป็นการ
กระทําผิดทางปกครอง โดยการกระทําท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นการกระทําผิดทางปกครองส่วนใหญ่
มิได้ก่อความเสียหายต่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายปกครอง
ใช้ควบคุมกํากับเร่ืองต่าง ๆ   

                                                 
  

๘๖

FERREIRA ANTUNES (M.A.), “Le système portugais d’infractions à caractère 

administratif (contra-ordenações)”, in Études sur les systèmes de sanctions administratives et 

pénales dans les États membres des Communautés européennes, (Luxembourg : Office of 

Official Publications of the European Communities, 1994), volume 1 : rapports nationaux, p. 328. 
๘๗

Decreto-Lei 433/82, 27 Outobro 1982, Regime geral do ilícito de mera ordenação 

social. 

  
๘๘

FERREIRA ANTUNES (M.A.), อ้างแล้วใน (๘๖), p. 333.  
  

๘๙รัฐธรรมนูญโปรตุเกส ค.ศ. ๑๙๗๖ บัญญัติในมาตรา ๑๖๘-๑ ให้องค์กรนิติบัญญัติระดับชาติ 
และระดับแคว้นมีอํานาจกําหนด “ระบบกฎหมายท่ัวไปของการกระทําผิดทางปกครอง” ซ่ึงหมายถึงการกําหนด 
ฐานความผิดทางปกครองและโทษทางปกครอง 
  

๙๐

Lei nº 30/2006 de 11 de Julho 2006 Procede à conversão em contra-ordenações 

de contravenções  e transgressões em vigor no ordenamento jurídico nacional. 

  
๙๑เช่น การกระทําผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า การประมงน้ําจืด การขนส่งน้ํานม

ดิบและโรงอุตสาหกรรมนม การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การประกอบอาชีพนักแสดง ฯลฯ   



 ๒๐ 

        ในอิตาลี การใช้โทษทางปกครองก็เป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาโทษอาญาเฟ้อ
เช่นเดียวกับในเยอรมันและโปรตุเกส โดยฝ่ายตําราได้เสนอให้มีการลด-เลิกโทษอาญาและนําโทษ   
ทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญาสําหรับการกระทําผิดท่ีไม่ร้ายแรงซ่ึงพิเคราะห์ว่าเป็น “ความผิดทาง
ปกครอง” (illecito amministrativo)

๙๒ รัฐบาลอิตาลีเร่ิมดําเนินการลด-เลิกโทษอาญาอย่างจริงจัง
นับตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๖๐ โดยนโยบายลด-เลิกโทษอาญา (depenalizzazione) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดภาระของศาลในการพิจารณาคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษเล็กน้อย และจํากัดการใช้โทษอาญาเพ่ือคุ้มครอง
คุณค่าท่ีมีความสําคัญสูงสุดท่ีรับรองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ๙๓ โดยระยะแรกการลด-เลิกโทษ
อาญายังมีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะในบางเร่ือง เช่น การจราจรทางบกและการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น
เก่ียวกับการใช้ทางและการขนส่ง โดยต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จึงมีการปรับเปล่ียนความผิดอาญา   
ลหุโทษ (contravvenzioni) ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ให้เป็นความผิดท่ีมี 
โทษปรับทางปกครอง ยกเว้นการกระทําผิดท่ีก่อความเส่ียงต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของบุคคล เช่น 
ความผิดในเร่ืองแรงงาน อาหาร ส่ิงแวดล้อม หรือสุขอนามัยของประชาชน ยังคงกําหนดให้มีโทษ
อาญาต่อไป นอกจากนี้ ผู้ตรากฎหมายยังได้กําหนดโทษทางปกครองในกฎหมายท่ีตราขึ้นใหม่ในเร่ือง
ต่าง ๆ ด้วย เช่น กฎหมายเก่ียวกับการล่าสัตว์ การค้า การก่อสร้างและผังเมือง  
        เม่ือมีการนําโทษทางปกครองมาใช้มากขึ้นเร่ือย ๆ รัฐบาลอิตาลีก็ตระหนักถึง
ความจําเป็นในการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครองให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน จึงได้มีการตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๖๘๙ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๑ ว่าด้วยการ
ปรับปรุงระบบกฎหมายอาญา (Legge n° 689/1981 Modifiche al sistema penale) ขึ้นใช้บังคับ
เป็น “กฎหมายกลาง” เก่ียวกับการลงโทษทางปกครอง โดยมีขอบเขตบังคับใช้กับการกระทําผิดท่ีมี 
“โทษปรับทางปกครอง” (sanzioni amministrativi pecuniarie) ท่ีกําหนดในกฎหมายฉบับต่าง ๆ 
รวมท้ังโทษเสริม (sanzioni accessorie) ในแต่ละกรณี เช่น การริบทรัพย์สินหรือการห้ามประกอบ
กิจการ๙๔ แต่จะไม่ใช้บังคับกับการกระทําผิดในเร่ืองภาษีอากร (violazioni finanziarie) เพราะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ท้ังนี้ นอกจากรัฐบัญญัติ 
ฉบับท่ี ๖๘๙ ค.ศ. ๑๙๘๑ จะกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงโทษทางปกครองแล้ว ยังกําหนดให้เลิก
โทษอาญาและใช้โทษปรับทางปกครองแทนโทษอาญาสําหรับการกระทําผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
ท้ังความผิดอาญาลหุโทษ (contravvenzioni) ซ่ึงมีโทษปรับท่ีเรียกว่า “ammenda” และความผิด
อาญาระดับกลาง (delitti) ซ่ึงมีโทษปรับท่ีเรียกว่า “multa” รวมท้ังการกระทําผิดท่ีมีท้ังโทษปรับ
และโทษจําคุกในบางเร่ือง เช่น การกระทําทารุณต่อสัตว์ หรือการจําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดย
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี การกระทําผิดท่ีมีลักษณะร้ายแรงยังคงกําหนดให้มีโทษอาญา
ต่อไปเช่นเดิม เช่น การทําแท้ง การกระทําผิดเก่ียวกับอาวุธปืน สุขภาพ หรืออาหาร  
 

                                                 
  

๙๒

GRASSO (G.), “Le système des sanctions administratives dans l’ordre juridique 

italienne”, in Études sur les systèmes de sanctions administratives et pénales dans les États 

membres des Communautés européennes, (Luxembourg : Office of Official Publications of the 

European Communities, 1994), volume 1 : rapports nationaux, p. 267. 

  
๙๓

VASSALLI (G.), “Les orientations actuelles de la politique criminelle italienne”, 

A.P.C., nº 6, 1983, p. 183. 

  
๙๔

GRASSO (G.), อ้างแล้วใน (๙๒), pp. 270-271. 



 ๒๑ 

        นโยบายลด-เลิกโทษอาญาในอิตาลีมีความมุ่งหมายสําคัญสามประการ ได้แก่
(๑) เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกับลักษณะการกระทําผิดโดยเลิกโทษอาญาสําหรับการกระทําผิด
ท่ีไม่ร้ายแรง  (๒) แบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพ่ือให้ศาลพิจารณาคดีเก่ียวกับ
การกระทําผิดร้ายแรงเท่านั้น ซ่ึงจะช่วยให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และ (๓) นําโทษทาง
ปกครองมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้การป้องกันและปราบปรามการกระทําผิด๙๕

 ซ่ึงจากการศึกษา
ผลการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลาสองปีนับแต่วันท่ีรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๖๘๙ ค.ศ. ๑๙๘๑ มีผลใช้
บังคับ ปรากฏว่าการเลิกโทษอาญาเป็นผลดีแก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมาก โดยช่วยลด
จํานวนคดีท่ีขึ้นสู่ศาลลงถึงร้อยละ ๑๑ ทําให้ศาลสามารถพิพากษาคดีแล้วเสร็จเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๑๓ 
รวมท้ังลดระยะเวลาพิจารณาคดีลงโดยเฉล่ีย ๒๑ วัน และขณะเดียวกันการฟ้องคดีเพ่ือโต้แย้งคําส่ัง 
ลงโทษทางปกครองก็ไม่มีจํานวนมากถึงขั้นท่ีจะสร้างภาระให้แก่ศาลยุติธรรมแต่อย่างใด๙๖

 ปัจจุบัน
รัฐบาลอิตาลียังคงเดินหน้าลด-เลิกโทษอาญาต่อไป โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มีการเลิกโทษอาญา   
คร้ังใหญ่ โดยรัฐกําหนด ฉบับท่ี ๕๐๗ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๙๙๗ ได้ปรับเปล่ียนความผิด
อาญาไม่ร้ายแรง (reati minori) ท่ีกําหนดในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ให้เป็นความผิดทางปกครอง (illeciti 
amministrativi) ท่ีมีโทษปรับทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นความผิดในกฎหมายว่าด้วยอาหาร การจราจร
ทางบก การเดินเรือ ภาษีอากร หรือธนาคารพาณิชย ์
  ๒.๒ การแทรกแซงของรัฐและประสิทธิภาพในการลงโทษ : กรณีของฝรั่งเศส 
        การลงโทษทางปกครองในฝร่ังเศสมีมิติท่ีเช่ือมโยงกับ “บทบาทของรัฐ” ในยุค
ต่าง ๆ จนแยกจากกันไม่ออก แต่เดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (L’Ancien Régime) การลงโทษ
ทางปกครองถือเป็นเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองโดยแท้ เช่น ขุนนางในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลป่าไม้มี
อํานาจส่ังลงโทษการกระทําผิดเก่ียวกับป่าไม้ได้เอง ซ่ึงอํานาจดังกล่าวได้ตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยเป็น
อํานาจของสํานักงานทรัพยากรน้ําและป่าไม้ (services des eaux et forêts) หลังการปฏิวัติใหญ่  
ในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ อํานาจลงโทษของฝ่ายปกครองก็ยังดํารงคงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอํานาจลงโทษบุคคล
ท่ีก่อตั้งนิติสัมพันธ์กับทางราชการไว้ก่อน เช่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการต่าง ๆ โดยกรณีท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ฝ่ายปกครองมีอํานาจส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองยังมีอํานาจลงโทษประชาชนท่ัวไปท่ีฝ่าฝืนหน้าท่ีตามกฎหมาย เช่น บุคคลท่ี
กระทําผิดในเร่ืองภาษีอากร ซ่ึงอํานาจลงโทษของฝ่ายปกครองในเร่ืองนี้มีรากฐานมาจากอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีอันเป็นอํานาจพิเศษของรัฐนั่นเอง   
        ในช่วงระหว่างสงครามโลกท้ังสองคร้ัง (l’entre deux guerres) หรือระหว่าง
ปี ค.ศ. ๑๙๑๘ - ๑๙๓๙ เร่ิมมีการนําโทษทางปกครองมาใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากรัฐได้ขยายภารกิจ
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงหากเอกชนฝ่าฝืนข้อกําหนดในการจัดทําบริการสาธารณะ ก็จะมีการลงโทษทางปกครอง
โดยเพิกถอนการรับรองให้เป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะ ต่อมาในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองภายใต้

                                                 
  

๙๕

DOLCINI (E.), “Italie : Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence 

entre le droit criminel et le droit administratif pénal”, R.I.D.P., vol. 57, 1988, p. 278 et p. 292. 

  
๙๖

MANTOVANI (F.), “Le “modifiche al sistema penale del 1981” : risultati ed 

indicazioni di una ricerca empirica”, in Indice penale อ้างใน DOLCINI (E.), อ้างแล้วใน (๙๕), p. 293. 

  
๙๗

decreto legislativo 30 dicembre 1999, nº 507. - Depenalizzazione dei reati minori 

e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, nº 205. 



 ๒๒ 

รัฐบาลวิชี (gouvernement de Vichy)
๙๘ ซ่ึงเป็นรัฐบาลเผด็จการในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๐ - ๑๙๔๔ 

ได้มีการกระชับอํานาจลงโทษของฝ่ายปกครองคร้ังใหญ่ โดยมีการจัดตั้งองค์กรจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ
และองค์กรควบคุมวิชาชีพซ่ึงมีอํานาจลงโทษการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในเร่ืองท่ีควบคุม จนการลงโทษการ
กระทําผิดในเร่ืองทางเศรษฐกิจซ่ึงเคยเป็นอํานาจของศาลก็ตกอยู่ในมือของฝ่ายปกครองแทบท้ังส้ิน 
โดยในบางเร่ืองมีมาตรการท่ีรุนแรงมาก เช่น การกักขังทางปกครอง (internement administratif) 

ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเร่ืองคนต่างด้าว ชาวยิว บุคคลท่ี 
รับฟังวิทยุของต่างชาติ หรือการส่งกําลังบํารุง 
        ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงและมีการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้น
อีกคร้ังหนึ่ง โทษทางปกครองก็ยังคงเป็นเคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการแทรกแซงกิจการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟู
และพัฒนาประเทศ โดยในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ มีการกําหนดโทษทางปกครองในเร่ือง
ต่าง ๆ จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการขนส่ง การจราจรทางบก หรือแม้แต่การตอบแบบสอบถาม
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ๙๙ ในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ เม่ือมีการปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกับบทบาท
ของรัฐจากเดิมท่ีเป็น “รัฐสวัสดิการ” (État-Providence) ไปสู่  “รัฐท่ีควบคุมกํากับ” (État 
régulateur) โทษทางปกครองก็เป็นเคร่ืองมือของรัฐเพ่ือควบคุมกํากับกิจการต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า “องค์กรอิสระทางปกครอง” (autorités administratives 

indépendantes) ขึ้นทําหน้าท่ีควบคุมกํากับเร่ืองท่ีต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและป้องกัน
การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เช่น เร่ืองเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
หรือการแข่งขันทางการค้า ท้ังนี้ องค์กรอิสระทางปกครองเป็นหน่วยงานท่ีไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาหรือกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร มีอํานาจอย่างกว้างขวาง ท้ังการให้ความเห็น มีข้อเสนอแนะ  
ออกกฎและคําส่ังทางปกครอง และท่ีสําคัญ คือ อํานาจในการลงโทษการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในเร่ืองท่ี
ควบคุมกํากับ โดยมองกันว่าองค์กรดังกล่าวมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง จึงสามารถพิจารณาลงโทษ
การกระทําผิดในเร่ืองท่ีควบคุมกํากับได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าศาล การอุบัติขึ้น
ขององค์กรอิสระทางปกครองได้ส่งผลต่อพัฒนาการของโทษทางปกครองอย่างมาก ท้ังในแง่ของเร่ือง
ท่ีมีการนําโทษทางปกครองมาใช้ซ่ึงล้วนแต่เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคม ในแง่
องค์กรผู้มีอํานาจลงโทษซ่ึงเป็นองค์กรฝ่ายปกครองรูปแบบใหม่ มิใช่ฝ่ายปกครองดั้งเดิมในระบบ
ราชการ และในแง่ประเภทของโทษ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโทษปรับทางปกครองท่ีอาจมีจํานวนเงินค่าปรับ
สูงมาก  
        เม่ือมีการนําโทษทางปกครองมาใช้มากขึ้นเร่ือย ๆ ในทศวรรษท่ี ๑๙๘๐    
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีโอกาสได้วินิจฉัยถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทกําหนดโทษทาง

                                                 
  

๙๘“รัฐบาลวิชี” เป็นชื่อเรียกรัฐบาลโดยพฤตินัยซ่ึงมีท่ีทําการอยู่ท่ีเมืองวิชีทางตอนกลางของ
ประเทศ โดยตั้งขึ้นภายหลังกองทัพเยอรมันเข้ายึดครองฝรั่งเศสในปี ค.ศ. ๑๙๔๐ และฝรั่งเศสยอมลงนามสงบศึก 
กับเยอรมัน มีจอมพล Philippe Pétain เป็นประมุขสูงสุดของรัฐ ปกครองแบบเผด็จการ ต่อต้านแนวคิดเสรีนิยม 
เน้นการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มงวด รวมท้ังมีนโยบายให้ความร่วมมือกับเยอรมัน (politique 

de collaboration) จึงมองกันว่าเป็นเพียง “รัฐบาลหุ่นเชิด” ของเยอรมันนาซี  
  

๙๙รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๕๑-๗๑๑ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๑ มาตรา ๗ ได้บัญญัติให้อํานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังส่ังปรับทางปกครองบุคคลท่ีไม่ตอบแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด
หรือจงใจตอบแบบสอบถามโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  



 ๒๓ 

ปกครอง โดยช่วงแรกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่ออํานาจลงโทษของฝ่ายปกครอง๑๐๐ 
ก่อนจะผ่อนคลายจุดยืนลงตามลําดับ๑๐๑ และยอมรับอํานาจลงโทษของฝ่ายปกครองในท่ีสุดโดยวินิจฉัย
ว่า “หลักการแบ่งแยกอํานาจ รวมท้ังหลักอ่ืน ๆ ท่ีมีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ มิได้ห้ามมิให้องค์กร
ฝ่ายปกครอง […] ใช้อํานาจลงโทษ หากโทษนั้นไม่มีลักษณะเป็นการจํากัดเสรีภาพ และในการใช้อํานาจ
ลงโทษกฎหมายได้กําหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วย”๑๐๒  
        นับจากอดีตถึงปัจจุบันโทษทางปกครองได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังเร่ืองใหม่ ๆ อย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ จนมีผู้กล่าวว่า “โทษทางปกครองกําลังเป็นท่ีนิยม” 

(“La sanction administrative est à la mode”)
๑๐๓ บ้างก็ถึงกับมองว่าเป็น “ความปราชัย” 

ของกฎหมายอาญา๑๐๔ โดยเหตุผลสําคัญท่ีผู้ตรากฎหมายใช้โทษทางปกครองแทนโทษอาญาเนื่องจาก
มีกระบวนการพิจารณาท่ีเรียบง่ายรวดเร็วทําให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ และในช่วงหลังเร่ิมมี
ข้อพิจารณาเก่ียวกับการลด-เลิกโทษอาญาเข้ามาเป็น “เหตุผลเสริม” โดยมองว่าโทษทางปกครอง 
เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมกับการกระทําผิดท่ีไม่ร้ายแรงถึงขั้นท่ีควรกําหนดให้มีโทษอาญา จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยป้องกันมิให้มีการกําหนดโทษอาญาเกินความจําเป็น๑๐๕

  

        ท่ีผ่านมาโทษทางปกครองท่ีใช้ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสเป็นบทกําหนดโทษท่ี
บัญญัติขึ้นตั้งแต่เร่ิมแรกแบบ ab origine หรือ ex novo ในกฎหมายท่ีตราขึ้นใหม่ มิใช่การนําโทษ
ทางปกครองมาใช้แทนท่ีโทษอาญาสําหรับการกระทําท่ีเคยเป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกับบรรดา
ประเทศท่ีมีนโยบายลด-เลิกโทษอาญา ซ่ึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการท่ีฝร่ังเศสมิได้ดําเนินการลด-เลิก   
โทษอาญาอย่างเป็นระบบโดยนําโทษทางปกครองมาใช้แทนท่ีโทษอาญานั้น เป็นเพราะฝร่ังเศสไม่มี 
“กฎหมายกลาง” เก่ียวกับการลงโทษทางปกครองเช่นเดียวกับบางประเทศ เช่น เยอรมัน ทําให้ผู้ตรา
กฎหมายต้องกําหนดหลักเกณฑ์การลงโทษทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละเร่ือง ซ่ึงทําให้การ
บัญญัติบทกําหนดโทษทางปกครองเป็นเร่ืองค่อนข้างยุ่งยาก๑๐๖

 อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังเร่ิมมีการนํา 
โทษทางปกครองมาใช้แทนท่ีโทษอาญาในกฎหมายฉบับต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายในด้าน
เศรษฐกิจ เช่น กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าซ่ึงผู้ตรากฎหมายได้ยกเลิกความผิดอาญาใน 
บางฐานความผิดและบัญญัติให้เป็นความผิดท่ีมีโทษทางปกครองแทน  
 

                                                 
  

๑๐๐

décision nº 84-181 DC des 10-11 octobre 1984 : ผู้ตรากฎหมายไม่อาจบัญญัติให้
อํานาจองค์กรอิสระทางปกครองลงโทษการกระทําผิดเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์ได้ เพราะจะเป็นการก้าวล่วงไปในเรื่อง   
ซ่ึงอยู่ในอํานาจขององค์กรตุลาการ และขัดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจ 

  
๑๐๑

décision nº 87-237 DC du 30 décembre 1987.  

  
๑๐๒

décision nº 88-248 DC du 17 janvier 1989 et nº 89-260 DC du 28 juillet 1989. 

  
๑๐๓

CHAPUS (R.), Droit administratif général - Tome 1, 15e édition (Paris : 

Montchrestien, 2001), p. 1172. 

  
๑๐๔

ROBERT (J.-H.), “La dépénalisation”, A.P.D. nº 41, 1997, p. 197.  

  
๑๐๕

RIBS (J.) et SCHWARTZ (R.), “L’actualité des sanctions administratives 

infligées par les autorités administratives indépendantes”, Gazette du Palais, 28-29 juillet 2000, 

p. 3. 
๑๐๖

DELMAS-MARTY (M.) et GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires, 

(Paris : P.U.F., 2000), p. 183. 



 ๒๔ 

      ๓. การพัฒนาเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษในระบบกฎหมายต่างประเทศ 
  เม่ือมีการนําโทษทางปกครองมาใช้อย่างแพร่หลาย จึงมีการศึกษาถึงเกณฑ์พิจารณา
ในการกําหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา ฝ่ายตําราในเยอรมันได้ “จุดประเด็น” และพยายาม
หาคําตอบในเร่ืองนี้ โดยเสนอเกณฑ์ความแตกต่างทางเนื้อหาของการกระทําผิดและเกณฑ์ความแตกต่าง
ในระดับความร้ายแรงของการกระทําผิด ซ่ึงประเทศอ่ืน ๆ ได้ใช้เกณฑ์ทํานองเดียวกันในการกําหนด
โทษ ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส ออสเตรีย หรือประเทศในแถบยุโรปตะวันออกท่ีได้รับอิทธิพลจากเยอรมัน 
โดยรัฐบาลอิตาลีได้นําเกณฑ์เบ้ืองต้นของเยอรมันมาเป็นฐานในการ “ออกแบบ” เกณฑ์พิจารณาท่ี
เป็นระบบยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจสําหรับผู้ตรากฎหมาย และต่อมาคณะกรรมการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของฝร่ังเศสก็นําเกณฑ์พิจารณาของรัฐบาลอิตาลีมาพัฒนา “ต่อยอด” 
ให้ชัดเจนและแม่นยํายิ่งขึ้นอีก จนกล่าวได้ว่าเป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  

๓.๑ เกณฑ์พิจารณาเบ้ืองต้นในระบบกฎหมายเยอรมัน 
        ฝ่ายตําราในเยอรมันพยายามค้นหาเกณฑ์พิจารณาในการแบ่งแยกการกระทํา
ผิดอาญาและการกระทําผิดทางปกครองเพ่ือกําหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะของการกระทําผิด 
โดยช่วงแรกได้เสนอแนวคิดว่าการกระทําผิดท้ังสองประเภทมี “เนื้อหา” แตกต่างกัน ก่อนท่ีจะยอมรับ
ในเวลาต่อมาว่าความผิดท้ังสองประเภทเพียงแต่แตกต่างกันใน “ระดับความร้ายแรง” เท่านั้น โดย
ศาสตราจารย์ Thomas Weigend แห่งมหาวิทยาลัย Köln ได้วิเคราะห์สรุปเกณฑ์พิจารณาของฝ่าย
ตําราไว้ ดังนี้๑๐๗

 

        (๑) เกณฑ์ความแตกต่างในเนื้อหา (qualitative criteria) 
           เดิมมีแนวคิดว่าการกระทําผิดอาญาเป็นส่ิงที่พึงตําหนิในทางจริยธรรม 

ผู้กระทําผิดจึงสมควรได้รับโทษอาญา ขณะท่ีการกระทําผิดทางปกครองเป็นส่ิงท่ีไม่มีข้อพิจารณา
ในทางจริยธรรม จึงใช้วิธีการลงโทษปรับทางปกครองได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าการกระทําหนึ่ง
เป็นส่ิงท่ีสมควรได้รับการตําหนิในเชิงจริยธรรมหรือไม่ก็ไม่มีข้อพิจารณาท่ีชัดเจนแน่นอน ดังนั้น ฝ่าย
ตําราท่ีเช่ือว่าการกระทําผิดท้ังสองประเภทมี “เนื้อหา” แตกต่างกันจึงเสนอเกณฑ์พิจารณาท่ีชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาจากส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองและถูกล่วงละเมิด โดยในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ 
Paul Johann Anselm von Feuerbach ได้เสนอว่าการละเมิดต่อสิทธิตามธรรมชาติของบุคคล    
ถือเป็นอาชญากรรมหรือการกระทําผิดอาญา (crimina) ขณะท่ีการละเมิดกฎเกณฑ์ท่ีรัฐกําหนดขึ้น
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ถือเป็นการกระทําผิดไม่ร้ายแรง (delicta) หรือ “ความผิดเก่ียวกับความ
สงบเรียบร้อย (ทางปกครอง)” (“police (administrative) offences”)

๑๐๘

 ซ่ึงข้อเสนอนี้คล้ายคลึง
กับแนวคิดดั้งเดิมท่ีแยกการกระทําท่ีเป็นความผิดในตัวเอง (mala in se) และการกระทําท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นความผิด (mala prohibita)

๑๐๙ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ James Goldschmidt 
ได้เสนอเกณฑ์ใหม่โดยให้พิจารณาว่าการกระทําผิดนั้นเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (legal 
regulations) หรือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ทางปกครองของรัฐ (administrative state regulations) 
โดยมองว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายมีวัตถุประสงค์คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลมิให้ถูกล่วงละเมิด 

                                                 
๑๐๗

WEIGEND (T.), “The legal and practical problems posed by the difference 

between criminal law and administrative penal law”, R.I.D.P. 1984, p. 85 s. 

  
๑๐๘

FEUERBACH (P.J.A.), Lehrbuch des gemeinen in Deustchland gultigen 

Peinlichen Rechts, 3d ed. Giessen 1805, p. 23.  

  
๑๐๙

JAKOBS (G.), Strafrecht Allegemeiner Teil, Berlin 1983, p. 41. 



 ๒๕ 

การละเมิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายจึงถือเป็นการกระทําผิดอาญา ส่วนกฎเกณฑ์ทางปกครองของรัฐ    
มีวัตถุประสงค์จรรโลงความผาสุกของสังคม โดยกําหนดหน้าท่ีให้ประชาชนปฏิบัติ ซ่ึงการไม่ให้ความ
ร่วมมือแก่ทางราชการถือเป็นการไม่เช่ือฟังฝ่ายปกครอง จึงสมควรถูกลงโทษโดยฝ่ายปกครองเอง 
        แนวคิดของ Feuerbach และ Goldschmidt ต่างมีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น  
แต่ฝ่ายตํารารุ่นหลังมีความเห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีใช้ได้กับยุคสมัยท่ีสังคมยังไม่ซับซ้อนและใช้ได้กับการ
กระทําผิดท่ีมีลักษณะไปในทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน (“clear-cut cases”) แต่ในรัฐสมัยใหม่ มิใช่
เร่ืองง่ายท่ีจะแบ่งแยกได้อย่างเด็ดขาดว่าการกระทําหนึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลหรือเป็น 
การละเมิดต่อกฎเกณฑ์ท่ีรัฐกําหนดขึ้น และแม้จะแบ่งแยกได้ ก็เป็นการพิจารณาตามอําเภอใจซ่ึง
ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคล ส่วนเกณฑ์ท่ีว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ทางปกครองของรัฐนั้น ในหลายกรณีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายก็มิได้มีขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคล แต่มุ่งคุ้มครองความผาสุกของสังคมด้วย และในบางกรณีก็ยากท่ีจะพิเคราะห์ว่า
บทบัญญัติกฎหมายมีวัตถุประสงค์คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือความผาสุกของสังคม 
โดยนัยนี้ เกณฑ์ของ Feuerbach และ Goldschmidt จึงเป็นเพียงแนวคิดในทางปรัชญาท่ียังไม่แน่นอน
พอท่ีจะใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรากฎหมายได้ในทางปฏิบัต ิ
        ท้ังนี้ นอกจากเกณฑ์ว่าด้วยส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองแล้ว ยังมีเกณฑ์พิจารณา
ทางเนื้อหาอ่ืน ๆ เช่น เกณฑ์ว่าด้วยลักษณะของการกระทําผิด โดยกรณีท่ีเป็นการล่วงละเมิดต่อส่ิงท่ี
กฎหมายมุ่งคุ้มครองอย่างเดียวกัน หากเป็นการกระทําโดยประมาทจะถือเป็น “การกระทําผิดทาง
ปกครอง” แต่ถ้าเป็นการกระทําโดยเจตนาหรือการกระทําผิดซํ้า จะถือเป็น “การกระทําผิดอาญา” 
ซ่ึงผู้ตรากฎหมายได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการกําหนดโทษในบางกรณี เช่น ความผิดเก่ียวกับภาษีอากร 
หากเป็นการกระทําโดยเจตนา เช่น จงใจปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือชําระภาษีน้อยลง เป็นการกระทําผิดอาญา๑๑๐ ขณะท่ีการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ชําระภาษีน้อยลงเป็นการกระทําผิดทางปกครอง๑๑๑ ในทํานองเดียวกัน การค้าประเวณีในสถานท่ี
ต้องห้ามเป็นการกระทําผิดทางปกครอง๑๑๒ แต่ถ้ากระทําผิดซํ้าแล้วซํ้าเล่า เป็นการกระทําผิดอาญา๑๑๓ 
อย่างไรก็ดี ลําพังเกณฑ์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้เป็นข้อพิจารณาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเองได้ 
เพราะกรณีท่ีส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองเป็นคุณค่าท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด แม้การกระทําผิดจะเป็น
เพียงการกระทําโดยประมาท ก็ชอบท่ีจะกําหนดให้มีโทษอาญา ในทางกลับกัน หากส่ิงท่ีกฎหมาย   
มุ่งคุ้มครองเป็นคุณค่าลําดับรองท่ีไม่สําคัญมากนัก เช่น การจอดรถในท่ีห้ามจอด แม้การกระทําผิด  
จะมีลักษณะเป็นการกระทําโดยจงใจ ก็คงไม่ถึงขั้นท่ีต้องกําหนดให้มีโทษอาญา  
        เกณฑ์ทางเนื้อหาอีกประการหนึ่งท่ีอาจใช้เป็นทางเลือก คือ เกณฑ์ว่าด้วยการ
ก่อภยันตรายของการกระทําผิด โดยกรณีของการกระทําท่ีก่อความเส่ียงในการเกิดภยันตรายสมควร
กําหนดเป็นการกระทําผิดทางปกครอง แต่ถ้าได้ก่อภยันตรายหรือคุกคามต่อส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง
แล้ว สมควรกําหนดเป็นการกระทําผิดอาญา ซ่ึงผู้ตรากฎหมายได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการกําหนดโทษ
ในบางกรณี เช่น การปล่อยให้สัตว์ดุร้ายสัญจรไปมาโดยอิสระเป็นการกระทําผิดทางปกครอง๑๑๔ แต่

                                                 
  

๑๑๐ประมวลรัษฎากร (Abgabeordnung) มาตรา ๓๖๙ และมาตรา ๓๗๐  
  

๑๑๑ประมวลรัษฎากร (Abgabeordnung) มาตรา ๓๗๘  
  

๑๑๒รัฐบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครอง (OWiG) มาตรา ๑๒๐ 

  
๑๑๓ประมวลกฎหมายอาญา (StGB) มาตรา ๑๘๔ a  

  
๑๑๔รัฐบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครอง (OWiG) มาตรา ๑๒๑  



 ๒๖ 

ถ้าสัตว์ดุร้ายซ่ึงปราศจากการควบคุมได้ทําร้ายบุคคลอ่ืนเป็นการกระทําผิดอาญา๑๑๕ อย่างไรก็ดี ลําพัง
เกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่อาจใช้เป็นเกณฑ์ท่ัวไปได้เช่นเดียวกัน เพราะในกรณีท่ีส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองเป็น
คุณค่าท่ีสําคัญยิ่ง เช่น ชีวิตของบุคคล แม้จะเป็นการกระทําท่ีเพียงแต่ก่อความเส่ียงท่ีจะเกิดภยันตราย 
ก็สมควรกําหนดให้มีโทษอาญาแล้ว ในทางกลับกัน ใช่ว่าการกระทําท่ีก่อภยันตรายต่อส่ิงท่ีกฎหมาย 
มุ่งคุ้มครองจําต้องกําหนดให้เป็นการกระทําผิดอาญาเสมอไป แต่คงต้องพิจารณาด้วยว่าส่ิงท่ีกฎหมาย
มุ่งคุ้มครองนั้นเป็นคุณค่าท่ีมีความสําคัญมากน้อยเพียงใด  
        เม่ือไม่มีเกณฑ์ความแตกต่างทางเนื้อหาท่ีสามารถใช้แบ่งแยกการกระทําผิดอาญา
และการกระทําผิดทางปกครองได้อย่างแน่นอนโดยลําพัง อันจะใช้เป็นเกณฑ์ท่ัวไปสําหรับผู้ตรากฎหมาย
ฝ่ายตํารารุ่นใหม่จึงล้มเลิกความพยายามในการค้นหาเกณฑ์ความแตกต่างทางเนื้อหา และลงความเห็น
ว่าการกระทําผิดท้ังสองประเภทเพียงแต่แตกต่างกันในระดับความร้ายแรงเท่านั้น   
  (๒) เกณฑ์ความแตกต่างในระดับความร้ายแรง (quantitative criteria) 
       ฝ่ายตําราร่วมสมัยมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าการกระทําผิดอาญา
และการกระทําผิดทางปกครองไม่ได้มี “เนื้อหา” แตกต่างกัน แต่ต่างกันในระดับความร้ายแรงเท่านั้น 
โดยการกระทําท่ีล่วงละเมิดหรือก่อภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อคุณค่าท่ีสําคัญและมีลักษณะพึงตําหนิ
ในเชิงจริยธรรมสมควรกําหนดให้มีโทษอาญา ส่วนการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีร้ายแรงน้อยกว่าอาจกําหนดให้
มีโทษปรับทางปกครอง อย่างไรก็ดี เกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่สู้เป็นประโยชน์ต่อผู้ตรากฎหมายเท่าใดนัก 
เพราะไม่ได้ให้คําตอบแน่นอนว่า “ใช่ หรือ ไม่ใช่”  (Yes or No) เพียงแต่บอกว่า “มาก หรือ น้อย” 
(more or less) นอกจากนี้ ในการพิจารณาระดับความร้ายแรงของการกระทําผิด ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะ
วัดจากอะไร วัดท่ีความสําคัญของคุณค่าท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง ระดับของการก่อภยันตราย หรือลักษณะ
ท่ีพึงตําหนิในเชิงจริยธรรม ฯลฯ และจะให้ “ค่าน้ําหนัก” กับข้อพิจารณาต่าง ๆ อย่างไร ยิ่งกรณีของ
การกระทําผิดท่ีมีลักษณะกลาง ๆ ไม่ได้ร้ายแรงเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อย ย่อมเป็นการ
ยากท่ีจะหาคําตอบท่ีชัดเจนได ้
        เม่ือเกณฑ์ว่าด้วยระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดไม่มีความชัดเจนแน่นอน
พอท่ีจะใช้เป็น “เส้นแบ่ง” ระหว่างการกระทําผิดอาญาและการกระทําผิดทางปกครอง จึงยอมรับ  
กันว่า ผู้ตรากฎหมายมี “ดุลพินิจ” ท่ีจะกําหนดโทษโดยพิจารณาถึง “ประโยชน์ในทางปฏิบัติ” เป็น
สําคัญ เช่น ใช้ข้อพิจารณาว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษ อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ได้มีคําวินิจฉัยจํากัดการใช้ดุลพินิจของผู้ตรากฎหมายโดยวินิจฉัยว่า เม่ือมาตรา ๙๒ ของรัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นขององค์กรตุลาการ การให้อํานาจองค์กรฝ่ายปกครอง
พิจารณาเร่ืองซ่ึงเป็น “แก่นสาระ” ของกฎหมายอาญาจึงไม่อาจกระทําได้เพราะจะขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ๑๑๖ แต่ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็ยอมรับว่าผู้ตรากฎหมายมีดุลพินิจใน  
ระดับหนึ่งท่ีจะกําหนด “แก่นสาระ” ของกฎหมายอาญาได้ว่าครอบคลุมเร่ืองใดบ้าง๑๑๗ ส่วนฝ่ายตํารา 
ก็พยายามเสนอเกณฑ์พิจารณาเพ่ือจํากัดการใช้ดุลพินิจของผู้ตรากฎหมายเช่นกัน โดยศาสตราจารย์ 
Klaus Tiedemann

๑๑๘ เสนอให้พิจารณาระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดจากภยันตรายท่ีเกิดแก่

                                                 
  

๑๑๕ประมวลกฎหมายอาญา (StGB) มาตรา ๒๒๓ และมาตรา ๒๓๐  
  

๑๑๖

BVerfGE 22, p. 49, 81.  

  
๑๑๗

BVerfGE 27, p. 18, 29-30 ; BVerfGE 51, p. 60, 74-76. 

  
๑๑๘

TIEDEMANN (K.), Kartellrechtsvertöße und Strafrecht, Köln 1976, pp. 96-98, 

176-177. 



 ๒๗ 

สังคมและระบบเศรษฐกิจเป็น “ข้อพิจารณาสําคัญ” ในการกําหนดโทษ โดยการกระทําท่ีก่อภยันตราย
แก่สังคมและระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สมควรกําหนดให้เป็นความผิดอาญา ส่วนประสิทธิภาพของ
การลงโทษมองว่าเป็น “ข้อพิจารณาลําดับรอง” เพราะไม่อาจประเมินประสิทธิภาพของการลงโทษ 
แต่ละประเภทได้อย่างแน่นอน เว้นแต่กรณีท่ีปรากฏชัดว่าโทษอาญาจะทําให้การบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจยอมรับให้ผู้ตรากฎหมายกําหนดให้การกระทําผิดนั้นมีโทษทางปกครอง แม้ว่า
จะเป็นการกระทําท่ีก่อภยันตรายอย่างร้ายแรงก็ตามที  
  ๓.๒ การริเริ่มเกณฑ์พิจารณาที่เป็นระบบโดยรัฐบาลอิตาลี๑๑๙

 

        การศึกษาเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษในอิตาลีเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบาย
ลด-เลิกโทษอาญาท่ีส่งเสริมให้ใช้โทษทางปกครองแทนโทษอาญา แต่กลับไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
เลือกกําหนดโทษ ทําให้การกําหนดโทษในช่วงแรกเป็นไปอย่างสับสน๑๒๐ เพ่ือให้การกําหนดโทษ   
ตามกฎหมายเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น รัฐบาลอิตาลีจึงมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาเกณฑ์      
ในการเลือกกําหนดโทษทางปกครองและโทษอาญา และนําผลการศึกษามาจัดทําหนังสือเวียน ลงวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยเกณฑ์พิจารณาในการแบ่งแยกโทษอาญาและโทษทางปกครอง๑๒๑

 

หนังสือเวียนนี้มิได้มุ่งหมายจํากัดดุลพินิจของผู้ตรากฎหมายในการเลือกกําหนดโทษ เพียงแต่เสนอ
เกณฑ์ท่ีเป็น “กรอบ” ในการพิจารณากําหนดโทษ เพ่ือมิให้ผู้ตรากฎหมายใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจและ
เพ่ือให้การกําหนดนโยบายอาญาของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยหลักสําคัญสองประการในการเลือก
กําหนดโทษ ได้แก่ หลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักการใช้โทษอาญาเป็นมาตรการสํารอง  
        - หลักความพอสมควรแก่เหตุ (principio di proporzione) เรียกร้องให้
โทษท่ีกําหนดจะต้องได้สัดส่วนกับระดับความร้ายแรงของการกระทําผิด ซ่ึงการพิจารณาว่าการกระทํา
ผิดมีความร้ายแรงระดับใด ต้องพิจารณาจากความสําคัญของส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง (rango del 
interesse tutelato) ควบคู่ไปกับความร้ายแรงของการกระทําผิด (gravità dell’offesa) ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาถึงระดับความเสียหายท่ีเกิดแก่ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง  
        ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองหรือ “คุณค่า” ในเร่ืองใดถือเป็น “คุณค่าระดับสูง” 
จะพิจารณาจากความสําคัญของสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ โดย “คุณค่าระดับสูง” 
(interesse del rango primario) ได้แก่ (๑) สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล (libertà personale) ซ่ึง
รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าเป็นส่ิงท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้ (๒) นิติสมบัติส่วนบุคคล (beni individuali)      
ท่ีจําเป็นอย่างยิ่งแก่การดํารงอยู่ของบุคคล เช่น ชีวิต สุขภาพ เสรีภาพ เกียรติยศช่ือเสียง ท่ีอยู่อาศัย 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว และอาชีพการงาน (๓) นิติสมบัติของกลุ่มบุคคล (beni superindividuali) เช่น 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และ (๔) นิติสมบัติมหาชน (beni pubblici) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

                                                 
  

๑๑๙เนื้อหาในส่วนนี้เรียบเรียงจาก LORVELLEC (S.), “Les frontières entre infraction 

pénale et infraction administrative en Italie”, A.P.C., 1985, nº 8, p. 179 s.  

  

๑๒๐เช่น ในเรื่องการพนัน รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ ได้เลิกโทษอาญาไปแล้ว 
แต่ต่อมารัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ กลับบัญญัติให้มีโทษอาญาอีก หรือในเรื่องการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๑ ได้กําหนดให้มีโทษอาญาต่อไป แต่รัฐกําหนด   
ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ กลับเลิกโทษอาญาและกําหนดให้การกระทําผิดในเรื่องนี้มีโทษทางปกครอง 

  
๑๒๑

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983 : 

Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, Gazzetta Ufficiale del 

23 gennaio 1984, nº 22.   



 ๒๘ 

พ้ืนฐานของนิติรัฐทางสังคม เช่น ระบบการจัดเก็บภาษีอากร หรือส่ิงใด ๆ ท่ีจําเป็นแก่การดําเนินงาน
ของรัฐ ส่วนระดับความเสียหายท่ีเกิดแก่ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง ต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทําท่ีก่อ
ความเสียหายขึ้นแล้ว (illecito di lesione) หรือเป็นการกระทําท่ีก่อภยันตราย (illecito di pericolo) 
ซ่ึงต้องพิจารณาต่อไปว่าก่อภยันตรายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง 
        ท้ังนี้ หากพิจารณาถึงระดับความสําคัญของ “คุณค่า” หรือส่ิงท่ีกฎหมายมุ่ง
คุ้มครองประกอบกับระดับความเสียหายท่ีเกิดแก่คุณค่านั้นแล้ว ปรากฏว่าการกระทําผิดก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณค่าระดับสูง กรณีสมควรกําหนดให้การกระทําผิดนั้นมีโทษอาญา  
(“แก่นสาระของความผิดอาญา”) แต่ถ้าการกระทําผิดก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อคุณค่า 
ลําดับรอง สมควรกําหนดให้การกระทําผิดนั้นมีโทษทางปกครอง (“แก่นสาระของความผิดทาง
ปกครอง”) ส่วนกรณีท่ีการกระทําผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณค่าลําดับรอง หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อคุณค่าระดับสูง อันถือเป็นการกระทําผิดที่มีลักษณะก้ํากึ่งระหว่าง 
“แก่นสาระของความผิดอาญา” และ “แก่นสาระของความผิดทางปกครอง” ก็ต้องพิจารณาเลือก
กําหนดโทษตามหลักการใช้โทษอาญาเป็นมาตรการสํารอง (principio di sussidiarietà) โดยใช้  
โทษอาญาต่อเม่ือมาตรการอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับโทษอาญา แต่ถ้ามีมาตรการอ่ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดดีกว่าโทษอาญา ก็ชอบท่ีจะใช้มาตรการอ่ืน
แทน เช่น โทษทางปกครอง  

  
                 ตารางสรุปเกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษของรัฐบาลอิตาลี๑๒๒

 

 

       คุณค่าระดับสูง          คุณค่าลําดับรอง 
 

 
ความเสียหายร้ายแรง 
 

 

 
ความเสียหายเล็กน้อย 
 

 

 

   พ้ืนที่สีขาว    คุณค่าระดับสูง + ความเสียหายร้ายแรง = โทษอาญา (+)     
คุณค่าลําดับรอง + ความเสียหายเล็กน้อย = โทษทางปกครอง (−) 

   พ้ืนที่สีเทา คุณค่าลําดับรอง + ความเสียหายร้ายแรง           
คุณค่าระดับสูง + ความเสียหายเล็กน้อย  
⇒ ใช้โทษอาญาเป็นมาตรการสํารองหรือเป็นทางเลือกสุดท้าย 

                                                 
  

๑๒๒นํามาจาก DELMAS-MARTY (M.), Le flou du droit, (Paris : P.U.F., 1986), p. 280. 
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           _ 



 ๒๙ 

        อนึ่ง ในการพิเคราะห์ว่าโทษทางปกครองมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดได้ดีกว่าโทษอาญาหรือไม่ นั้น จําต้องเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการ
บังคับใช้โทษท้ังสองประเภท ท้ังหลักสารบัญญัติและหลักวิธีสบัญญัติ ว่ามีข้อดีข้อด้อยอย่างไร  
        สําหรับหลักสารบัญญัติ โทษทางปกครองอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าโทษ
อาญาหลายประการ เช่น ในเร่ืองบุคคลผู้ต้องรับผิด มาตรา ๖ แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๖๘๙ ค.ศ. 
๑๙๘๑ ได้กําหนดหลักความรับผิดร่วมกันไว้กว้าง โดยไม่จํากัดเฉพาะตัวผู้กระทําผิดเท่านั้น แต่รวมถึง
บุคคลอ่ืนท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําผิดในทางใดทางหนึ่งด้วย เช่น กําหนดให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ
วัตถุท่ีใช้ในการกระทําความผิดทางปกครองต้องร่วมรับผิดด้วย (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง) ดังนั้น กรณีของ
การกระทําผิดท่ีจําต้องอาศัยวัตถุอย่างหนึ่งในการกระทําความผิดและการหาตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
วัตถุดังกล่าวง่ายกว่าการหาตัวผู้กระทําผิด การใช้โทษทางปกครองย่อมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าโทษทางอาญา หรือในกรณีท่ีผู้แทนนิติบุคคลกระทําความผิดทางปกครอง นิติบุคคลอาจต้อง  
รับผิดในการกระทําของผู้แทนนิติบุคคลด้วย (มาตรา ๖ วรรคสาม) ดังนั้น โทษทางปกครองจึง
เหมาะสมกับการกระทําผิดท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของนิติบุคคล นอกจากนี้ โดยท่ีมาตรา ๒๘ 
ได้กําหนดอายุความของการกระทําผิดทางปกครองไว้ห้าปี ซ่ึงยาวกว่าอายุความตามมาตรา ๑๕๗ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาสําหรับความผิดลหุโทษ ประกอบกับวรรคสองของมาตรา ๒๘ กําหนดให้
นําหลักการสะดุดหยุดลงของอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้กับอายุความของความผิดทาง
ปกครอง โทษทางปกครองจึงน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโทษปรับอาญาสําหรับความผิดลหุโทษ 
อย่างไรก็ดี โทษทางปกครองก็มีข้อด้อยในบางกรณี เช่น กรณีท่ีผู้กระทําผิดทางปกครองไม่มีเงิน
เพียงพอแก่การชําระค่าปรับทางปกครองโดยถูกต้องครบถ้วน รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๖๘๙ ค.ศ. ๑๙๘๑   
ก็มิได้กําหนดให้มีการกักขังแทนค่าปรับในทํานองเดียวกันกับค่าปรับอาญา ดังนั้น โทษทางปกครอง
จึงแทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยสําหรับการกระทําผิดซ่ึงกระทําโดยบุคคลที่ไม่มีเงินชําระค่าปรับ เช่น 
ความผิดเก่ียวกับการขอทานหรือการเมาสุราในท่ีสาธารณะ ซ่ึงผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็นคนจรจัดท่ีไม่มี
รายได ้
        ในส่วนของหลักวิธีสบัญญัติ กระบวนการพิจารณาโทษทางปกครองมีข้อด้อย
กว่าโทษอาญาในบางเร่ือง เป็นต้นว่า มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่งและวรรคส่ี แห่งรัฐบัญญัติฉบับท่ี ๖๘๙    
ค.ศ. ๑๙๘๑ กําหนดว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดทางปกครอง เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่ายปกครองสามารถตรวจค้นสถานท่ีใด ๆ ได้ หากมิใช่ท่ีอยู่อาศัยของบุคคล๑๒๓ กรณีของการกระทําผิด
ท่ีมักจะกระทําในท่ีอยู่อาศัยของบุคคล จึงไม่สมควรกําหนดให้มีโทษทางปกครอง เพราะอาจจะมี
ปัญหาข้อขัดข้องในการสอบสวนและเป็นอุปสรรคแก่การลงโทษผู้กระทําผิด ในทางกลับกัน โทษทาง
ปกครองก็มีข้อได้เปรียบบางประการเหนือโทษอาญา เพราะมีขั้นตอนท่ีเรียบง่ายและรวดเร็วกว่าการ
ดําเนินคดีอาญา และไม่ทําให้ผู้กระทําผิดบอบชํ้า แต่ขณะเดียวกัน การพิจารณาโทษทางปกครองก็มี
หลักประกันน้อยกว่าการพิจารณาคดีของศาล เช่น ในเร่ืองการต่อสู้ป้องกันสิทธิ แม้ว่ารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 
๖๘๙ ค.ศ. ๑๙๘๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง จะกําหนดให้คู่กรณีมีสิทธิช้ีแจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
โดยทําเป็นหนังสือหรือช้ีแจงด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าท่ีได้ แต่ก็ต้องใช้สิทธิภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิด 

                                                 
๑๒๓การเข้าตรวจค้นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของบุคคลเป็นอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีใน

กระบวนการยุติธรรมโดยต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อน 



 ๓๐ 

  โดยสรุป หนังสือเวียนของรัฐบาลอิตาลีได้ “ออกแบบ” เกณฑ์พิจารณาในการเลือก
กําหนดโทษให้เป็นระบบยิ่งขึ้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์พิจารณาในระบบกฎหมายเยอรมัน โดยมีจุดเด่น
ตรงท่ีนําเกณฑ์ว่าด้วยความสําคัญของส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองและระดับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมาใช้
พิจารณาประกอบกันเพ่ือแบ่งแยกแก่นสาระของความผิดอาญาและแก่นสาระของความผิดทางปกครอง 
โดยกรณีของการกระทําผิดท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึง ก็จะพิจารณาหาข้อยุติในการเลือกกําหนดโทษโดยใช้
ข้อพิจารณาว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษ ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
ฝร่ังเศสได้นําเกณฑ์พิจารณาของรัฐบาลอิตาลีมาเป็นฐานในการพัฒนาเกณฑ์พิจารณาท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อีกเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจสําหรับผู้ตรากฎหมายในการเลือกกําหนดโทษ 
  ๓.๓ เกณฑ์พิจารณาที่สมบูรณ์ของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
ฝรั่งเศส 
        (๑) ความเป็นมาในการศึกษาเกณฑ์พิจารณา 
             แม้ว่าฝร่ังเศสจะไม่ได้ดําเนินนโยบายลด-เลิกโทษอาญาอย่างเป็นระบบ
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป แต่รัฐบาลฝร่ังเศสก็ตระหนักถึงปัญหาการมีโทษอาญามากเกิน
ความจําเป็น โดยมีการจัดทําหนังสือเวียน ลงวันท่ี ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๕ ว่าด้วยการบัญญัติ     
และการบังคับใช้บทกําหนดโทษอาญาในกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองทางเทคนิค๑๒๔ เพ่ือให้แนวทางแก่  
ส่วนราชการท่ีจะเสนอร่างกฎหมายว่าสมควรกําหนดโทษอาญาสําหรับการกระทําผิดท่ีก่อความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อการจัดระเบียบของสังคมเท่านั้น หนังสือเวียนฉบับนี้มีท่ีมาจากรายงานการศึกษาวิจัย
ของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสท่ีเสนอต่อรัฐบาลในปี ค.ศ. ๑๙๘๔๑๒๕ โดยสภาแห่งรัฐได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
การบังคับใช้โทษอาญาตามกฎหมายในเร่ืองเทคนิค (กฎหมายด้านผังเมือง ส่ิงแวดล้อม แรงงาน 
สวัสดิการสังคม และการคุ้มครองผู้บริโภค) สรุปสาระสําคัญได้ว่า การท่ีกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวได้
บัญญัติโทษอาญาสําหรับการกระทําผิดท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรง ทําให้ในทางปฏิบัติมักจะไม่มีการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยและไม่สําคัญพอ     
ท่ีจะดําเนินคดี จึงมักจะเพิกเฉยไม่สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิด หรือหากมีการส่งเร่ือง       
ให้พนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็มักจะไม่ฟ้องคดี หรือหากมีการฟ้องคดีต่อศาล โดยท่ีศาลไม่มี
ความรู้ความชํานาญในเร่ืองทางเทคนิคประกอบกับความผิดท่ีมีโทษอาญาเป็นการกระทําท่ีไม่ร้ายแรง 
ศาลจึงลังเลท่ีจะพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดหรือมิฉะนั้นก็ใช้โทษท่ีเบามากลงแก่ผู้กระทําผิด ซ่ึงมีผล
ทําให้การลงโทษไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย๑๒๖

   
             เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาแห่งรัฐจึงเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนแนวทาง 
การกําหนดโทษตามกฎหมาย โดยเลิกโทษอาญาสําหรับการกระทําผิดบางประเภทและใช้โทษทาง
ปกครองแทนโทษอาญา อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐได้ให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่า การลงโทษทางปกครอง      
มีท้ังข้อดีและข้อด้อย เพราะแม้ว่ากระบวนการลงโทษจะมีขั้นตอนท่ีเรียบง่ายรวดเร็วและไม่ทําให้
ผู้กระทําผิดต้องบอบชํ้าและเสียประวัติ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มีหลักประกันสําหรับผู้ถูกกล่าวหาน้อยกว่า

                                                 
๑๒๔

Circulaire du Premier ministre du 7 janvier 1985 sur l’élaboration et la mise 

en oeuvre des dispositions pénales des législations et réglementations techniques, R.S.C., 1985,  
p. 397. 

๑๒๕

Rapport du Conseil d’État du 8 mars 1984. 
๑๒๖

BRESSON (J.-J.), “Inflation des lois pénales et législations et réglementations 

techniques”, R.S.C., 1985, pp. 245-257. 



 ๓๑ 

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลและอาจมีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบโดยฝ่ายปกครองได้ ดังนั้น ในการ
เลือกกําหนดโทษจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า การกระทําผิดลักษณะใดสมควรกําหนดให้มีโทษ  
ทางปกครอง และการกระทําผิดลักษณะใดสมควรกําหนดให้มีโทษอาญา ซ่ึงสภาแห่งรัฐมีข้อเสนอแนะ
ในเบ้ืองต้นว่า โทษอาญาสมควรนํามาใช้กับการกระทําท่ีกระทบต่อคุณค่าอันสําคัญยิ่งของสังคม 
(atteinte aux valeurs essentielles de la société) ส่วนโทษทางปกครองสมควรนํามาใช้กับ  
การกระทําท่ีกระทบต่อกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบสังคม (atteinte à l’organisation de la vie 
sociale) แต่ท้ังนี้ โทษทางปกครองจะต้องไม่มีลักษณะเป็นโทษท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือ    
หากเป็นโทษปรับก็จะต้องไม่กําหนดจํานวนเงินค่าปรับไว้สูงเกินไป นอกจากนี้ สมควรเล่ียงท่ีจะ
กําหนดให้การกระทําผิดเดียวกันมีท้ังโทษทางปกครองและโทษอาญาเพ่ือมิให้เกิดปัญหาการลงโทษซํ้า 
ส่วนกฎหมายในเร่ืองใดสมควรกําหนดให้มีโทษทางปกครองหรือโทษอาญา เกณฑ์พิจารณาในการเลือก
กําหนดโทษ (critères de choix) ย่อมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของกฎหมายในแต่ละเร่ือง  
             รัฐบาลฝร่ังเศสได้พิจารณาข้อเสนอแนะของสภาแห่งรัฐแล้ว เห็นว่ามีความ
จําเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์แนวทางท่ีเหมาะสมในการนํามาตรการอ่ืนมาใช้เป็นทางเลือกแทนโทษอาญา 
จึงมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะในเร่ืองนี้ ซ่ึงคณะกรรมการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา (Commission de révision du code pénal) ได้ดําเนินการศึกษา
และกําหนดหลักปฏิบัติในการลด-เลิกโทษอาญา (principes directeurs de dépénalisation) เพ่ือ
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาสําหรับผู้ตรากฎหมายในการเลือกกําหนดโทษให้เหมาะสมกับการกระทําผิด
ในเร่ืองต่าง ๆ  
        (๒) เนื้อหาสาระของเกณฑ์พิจารณา  
             คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกับการกําหนดโทษอาญา โดยเฉพาะเกณฑ์พิจารณาท่ีรัฐบาลอิตาลีเสนอแนะไว้ก่อนหน้านี้แล้ว   
ได้เสนอเกณฑ์พิจารณาท่ีเป็นระบบในการเลือกกําหนดโทษ ดังนี้๑๒๗

 

             เกณฑ์ลําดับที่หนึ่ง เกณฑ์ความร้ายแรงของการกระทําผิด (critères de 
gravité) ซ่ึงเป็นการใช้หลักยุติธรรม (principe de justice) 
             เกณฑ์ลําดับที่สอง เกณฑ์ความสัมฤทธ์ิผลของโทษ (critères d’efficacité 
et d’effectivité) ซ่ึงเป็นการใช้หลักอรรถประโยชน ์(principe d’utilité) 
             เกณฑ์ลําดับที่สาม เกณฑ์เทคนิค (critères techniques) ซ่ึงเป็นการใช้
หลักยุติธรรมและหลักอรรถประโยชน์ควบคู่กัน 
             สําหรับหลักในการพิจารณากําหนดโทษให้เหมาะสมกับการกระทําในกรณี
หนึ่งนั้น ในเบ้ืองแรกจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ลําดับท่ีหนึ่งเพ่ือแบ่งแยกว่าการกระทําในกรณีนั้นสมควร
กําหนดให้มีโทษอาญาหรือใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา โดยกรณีท่ียังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดว่าสมควรใช้
โทษอาญา ก็จะพิจารณาตามเกณฑ์ลําดับท่ีสองต่อไป ซ่ึงหากได้ข้อสรุปว่าสมควรใช้มาตรการอ่ืนแทน
โทษอาญา ก็จะพิจารณาตามเกณฑ์ลําดับท่ีสามต่อไปให้ได้ข้อยุติว่า การกระทําในกรณีนั้นสมควร
กําหนดให้มีโทษทางปกครองหรือโทษทางแพ่ง 
 

 

                                                 
๑๒๗

DELMAS-MARTY (M.), Les grands systèmes de politique criminelle, (Paris : 

P.U.F., 1992), pp. 286-292. 



 ๓๒ 

             เกณฑ์ความร้ายแรงของการกระทําผิดเป็นการพิจารณาว่าการกระทํานั้น  
มีความร้ายแรงถึงขั้นท่ีสมควรกําหนดให้มีโทษอาญาหรือไม่ (ในทํานองเดียวกับการใช้หลักความ
พอสมควรแก่เหตุตามหนังสือเวียนของรัฐบาลอิตาลี) ซ่ึงการกระทําผิดจะมีระดับความร้ายแรงเพียงใด 
นั้น คณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้พิจารณาจากตัวช้ีวัด (indicateurs) สามประการประกอบกัน ได้แก่   
(๑) ลักษณะการกระทําผิด (๒) ความสําคัญของส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง และ (๓) ความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นแก่ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง โดยแต่ละตัวช้ีวัดจะมีเกณฑ์พิจารณา (critères) เพ่ือพิเคราะห์ถึง
ความเหมาะสมในการกําหนดโทษอาญาในระดับท่ีลดหล่ันกันไป ตั้งแต่ระดับต่ําสุด (ค่าคะแนน ๑) 
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน ๒) จนถึงระดับสูงสุด (ค่าคะแนน ๓) โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี ้
 

เกณฑ์ลําดับที่หนึ่ง 
เกณฑ์ความร้ายแรงของการกระทําผิด - หลักยุติธรรม (principe de justice) 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์พิจารณา 
 

ระดับที่สมควรกําหนด 
เป็นความผิดอาญา 

       
ลักษณะการกระทําผิด 

การกระทําโดยเจตนา 
การกระทําโดยประมาท 
การผิดพลาดบกพร่อง 

๓ 
๒ 
๑ 

 

ส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง 
     

คุณค่าระดับสูงท่ีมิอาจล่วงละเมิดได ้
สิทธิเสรีภาพท่ีอาจถูกจํากัดได ้
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

๓ 
๒ 
๑ 

        
ความเสียหาย 

ความเสียหายร้ายแรง 
ความเสียหายเล็กน้อย 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย 

๓ 
๒ 
๑ 

 

             สําหรับตัวช้ีวัดในเร่ืองส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองนั้น คณะกรรมการฯ ได้ให้
คําอธิบายไว้ ดังนี ้
             - “คุณค่าระดับสูงที่มิอาจล่วงละเมิดได้” หมายถึง คุณค่าท่ีรับรองโดย
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่ากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงได้แก่ รัฐธรรมนูญหรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Pacte international relatif aux droits civiques et politiques) หรืออนุสัญญายุโรปว่าด้วย 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ซ่ึงตัวอย่างของคุณค่าระดับสูงท่ี     
มิอาจล่วงละเมิดได้ เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์๑๒๘ ชีวิตของบุคคล๑๒๙ หรือบูรณภาพแห่งดินแดน๑๓๐  
                                                 

๑๒๘ข้อ ๓ § ๑ และ ข้อ ๔ § ๑ ของอนุสัญญายุโรปฯ 
๑๒๙ข้อ ๖ ของกติการะหว่างประเทศฯ 
๑๓๐ข้อ ๔ ของกติการะหว่างประเทศฯ, ข้อ ๑๕ ของอนุสัญญายุโรปฯ, มาตรา ๖ ของรัฐธรรมนญู

ฝรั่งเศส 



 ๓๓ 

             - “สิทธิเสรีภาพที่อาจถูกจํากัดได้” ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพส่วนใหญ่ท่ี
รับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมีข้อยกเว้นและอาจ
ถูกจํากัดได้ เช่น เสรีภาพส่วนบุคคล ความปลอดภัยของบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ส่วนตัว
และชีวิตครอบครัว การไม่เลือกปฏิบัติ ความเสมอภาค เสรีภาพในการนับถือศาสนาและแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการศึกษาอบรมและวัฒนธรรม และสิทธิในการมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
             - “กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม” ได้แก่ กฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับ
บุคคลบางประเภท เช่น การเก็บรักษาทะเบียนการค้าหรือเอกสารสําคัญต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ 
หรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับการกระทําในบางเร่ือง เช่น การจอดรถกีดขวางทางจราจร หรือการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์การปิดร้านค้าในวันอาทิตย์ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบแต่ไม่ก่ออันตรายแก่บุคคลอ่ืน  
             เม่ือนําตัวช้ีวัดท้ังสามประการมาคํานวณประกอบกันแล้ว หากได้ค่ารวม
มากกว่า ๗ เช่น กรณีท่ีการกระทํานั้นเป็นการกระทําโดยเจตนา (ค่าคะแนน ๓) และก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง (ค่าคะแนน ๓) ต่อคุณค่าระดับสูงท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้ (ค่าคะแนน ๓) ค่ารวมจะ
เท่ากับ ๙ กรณีดังกล่าวสมควรกําหนดให้การกระทํานั้นมีโทษอาญา แต่กรณีท่ีได้ค่ารวมต่ํากว่า ๕ 
เช่น เป็นการบกพร่องผิดพลาด (ค่าคะแนน ๑) ท่ีทําให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย (ค่า
คะแนน ๑) ต่อกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม (ค่าคะแนน ๑) ค่ารวมจะเท่ากับ ๓ กรณีสมควร   
ใช้มาตรการอื่นแทนโทษอาญา โดยมาตรการท่ีสมควรใช้จะเป็นโทษทางปกครองหรือโทษทางแพ่ง 
ต้องพิจารณาต่อไปโดยใช้เกณฑ์ลําดับท่ีสามหรือเกณฑ์เทคนิค ส่วนกรณีท่ีค่ารวมอยู่ระหว่าง ๕-๗  
เช่น เป็นการกระทําโดยประมาท (ค่าคะแนน ๒) ท่ีก่อความเสียหายเล็กน้อย (ค่าคะแนน ๒) ต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพท่ีอาจมีการจํากัดได้ (ค่าคะแนน ๒) ค่ารวมจะเท่ากับ ๖ ถือเป็นกรณีท่ียังก้ํากึ่งว่าสมควร
ใช้โทษอาญาหรือมาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา (ทํานองเดียวกับการกระทําใน “โซนสีเทา” ตาม
หนังสือเวียนของรัฐบาลอิตาลี) ในกรณีเช่นนี้ ต้องพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ลําดับท่ีสองหรือเกณฑ์ว่าด้วย
ความสัมฤทธ์ิผลของโทษต่อไปตามหลักอรรถประโยชน์ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของโทษและ
ความพร้อมในการบังคับใช้โทษประกอบกัน ซ่ึงการพิจารณาประกอบด้วยสองขั้นตอน ดังนี ้
             ในลําดับแรกจะพิจารณาประสิทธิภาพของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้ใน
ปัจจุบัน เพราะกรณีท่ีผู้ตรากฎหมายจะกําหนดโทษอาญาสําหรับการกระทําในเร่ืองหนึ่ง สมควร
ตรวจสอบเสียก่อนว่ากฎหมายได้กําหนดโทษประเภทอ่ืนไว้แล้วหรือไม่ และโทษท่ีกําหนดไว้นั้น       
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดหรือไม่ หรือกรณีนั้นมีฐานความผิดอาญา
ท่ัวไป (incrimination générale de droit commun) ท่ีอาจนํามาใช้กับการกระทํานั้นได้หรือไม่ 
และการใช้โทษอาญาดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในลําดับต่อไปจะพิจารณาถึงความพร้อมหรือ
ศักยภาพในการบังคับใช้โทษอาญาท่ีจะกําหนดขึ้นใหม่ โดยหน่วยงานท่ีเสนอให้กําหนดโทษอาญา
จะต้องศึกษาผลกระทบโดยประเมินจํานวนคดีท่ีจะขึ้นสู่ศาลหากมีการกําหนดโทษอาญา รวมท้ัง
ประเมินความพร้อมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังในส่วนของการสอบสวนข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําผิด การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ของศาล โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี ้

 

 

 

 



 ๓๔ 

เกณฑ์ลําดับที่สอง 
    เกณฑ์ความสัมฤทธิ์ผล - หลักอรรถประโยชน์ (principe d’utilité) 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์พิจารณา 
 

ระดับที่สมควรกําหนด  
  เป็นความผิดอาญา 

ประสิทธิภาพของโทษอาญา
ที่กําหนดในกฎหมาย 

(ฐานความผิดอาญาทั่วไป) 

        ไม่มีการกําหนดโทษอาญาไว้ 
        โทษอาญาไม่มีประสิทธิภาพ 
        โทษอาญามีประสิทธิภาพ 

๓ 
๒ 
๑ 

ประสิทธิภาพของโทษอื่น ๆ 
นอกจากโทษอาญา 

 

        ไม่มีการกําหนดโทษอ่ืน ๆ ไว้ 
        โทษอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ 
        โทษอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพ 

๓ 
๒ 
๑ 

ความพร้อมในการบังคับใช้
โทษอาญา 

พร้อมท่ีจะสืบสวนและพิจารณาคดี 
พร้อมสืบสวนแต่ไม่พร้อมพิจารณาคดี 
ไม่มีความพร้อมในการสืบสวน 

๓ 
๒ 
๑ 

 

             ท้ังนี้ ในกรณีใดท่ียังไม่มีการกําหนดโทษอาญาไว้ (ค่าคะแนน ๓) และไม่มี
การกําหนดโทษอ่ืน ๆ ไว้เช่นกัน (ค่าคะแนน ๓) และกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความพร้อมใน
การสืบสวนและพิจารณาคดี (ค่าคะแนน ๓) ค่ารวมจะเท่ากับ ๙ กรณีสมควรกําหนดให้การกระทํานั้น
มีโทษอาญา แต่กรณีท่ีฐานความผิดอาญาท่ัวไปมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  (ค่าคะแนน ๑) และโทษอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดไว้ก็มีประสิทธิภาพ (ค่าคะแนน ๑) ซ่ึงหากกําหนดให้การกระทํานั้นเป็นฐานความผิดอาญา
ใหม่เป็นการเฉพาะ จะไม่มีความพร้อมในการสืบสวน (๑) ค่ารวมจะเท่ากับ ๓ กรณีย่อมไม่สมควร
กําหนดให้การกระทํานั้นมีโทษอาญาเป็นการเฉพาะอีก    
             เม่ือใช้เกณฑ์พิจารณาลําดับท่ีหนึ่งซ่ึงว่าด้วยความร้ายแรงของการกระทําผิด
และเกณฑ์พิจารณาลําดับท่ีสองซ่ึงว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษแล้ว ย่อมได้ข้อสรุปว่าการกระทําผิด
ในกรณีนั้น ๆ สมควรกําหนดให้มีโทษอาญาหรือใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา โดยกรณีท่ีสมควร     
ใช้มาตรการอ่ืน ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าสมควรใช้โทษทางปกครอง (sanction administrative) โทษ 
ทางแพ่ง (sanction civile) หรือใช้วิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (médiation) โดยมีแนวคิดว่าโทษ 
ทางปกครองเป็นเร่ืองการควบคุมกํากับ (régulation) โทษทางแพ่งเป็นเร่ืองการเยียวยาความเสียหาย 
(réparation) ส่วนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นเร่ืองการสร้างความปรองดอง (réconciliation) ท้ังนี้ 
ในการพิจารณาเลือกมาตรการท่ีเหมาะสมกับการกระทําในแต่ละกรณี จะใช้เกณฑ์พิจารณาลําดับท่ีสาม
หรือ “เกณฑ์เทคนิค” ซ่ึงจะพิเคราะห์ว่าการกระทํานั้นมีลักษณะเป็น “การกระทําผิดทางปกครอง” 
(infraction administrative) หรือว่าเป็น “การกระทําผิดทางแพ่ง” (infraction civile) โดยจะใช้
ตัวช้ีวัดสามประการประกอบกัน ได้แก่ (๑) ลักษณะความเสียหาย ซ่ึงเป็นการพิจารณาว่าการกระทํา
นั้นได้ก่อความเสียหายแก่บุคคลเฉพาะรายแล้วหรือไม่ได้ก่อความเสียหายแก่ผู้ใด หรืออาจจะก่อ 
ความเสียหายขึ้นได้ (๒) ส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการกระทํานั้นเป็นการล่วงละเมิด
ต่อประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นการล่วงละเมิดต่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยท่ัวไป และ (๓) ลักษณะการกระทําผิด ซ่ึงจะพิจารณาว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีทางแพ่ง หน้าท่ีทาง



 ๓๕ 

ปกครอง หรือเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีใด ๆ ท่ีมีลักษณะกลาง ๆ โดยเกณฑ์เทคนิคมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางต่อไปนี ้
 

  เกณฑ์ลําดับที่สาม 
เกณฑ์เทคนิค – การใช้หลักยุติธรรมประกอบกับหลักอรรถประโยชน์ 

 

ระดับที่สมควรกําหนดโทษ ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑ์พิจารณา 
 

 

 

โทษทางแพ่ง 
/การไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาท 

  โทษทาง    
  ปกครอง 

ความเสียหาย ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว 
ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได ้
ไม่เกิดความเสียหายกับบุคคลเฉพาะราย 

๓ 
๒ 
๑ 

๑ 
๒ 
๓ 

ส่ิงที่มุ่งคุ้มครอง ประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์สาธารณะ 
ประโยชน์ของทางราชการ 

๓ 
๒ 
๑ 

๑ 
๒ 
๓ 

การกระทําผิด การฝ่าฝืนหน้าท่ีทางแพ่ง 
การกระทําใด ๆ  
การฝ่าฝืนหน้าท่ีทางปกครอง 

๓ 
๒ 
๑ 

๑ 
๒ 
๓ 

 

             ดังนี้ กรณีท่ีเป็นการกระทําท่ีก่อความเสียหายกับบุคคลเป็นการเฉพาะราย 
โดยเป็นการล่วงละเมิดต่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีทางแพ่ง ย่อมสมควร
กําหนดให้มีโทษทางแพ่งหรือใช้การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ส่วนกรณีการกระทําท่ีไม่ได้ก่อความเสียหาย
กับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยเป็นการล่วงละเมิดต่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการฝ่าฝืน
หน้าท่ีทางปกครอง สมควรกําหนดให้มีโทษทางปกครอง๑๓๑  
             ส่วนปัญหาว่าจะเลือกใช้โทษทางแพ่งหรือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้น การ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทแตกต่างจากการลงโทษทางแพ่งตรงท่ีมองการกระทําผิดเป็น “ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล” มากกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และข้อตกลงท่ีเกิดจากกระบวนการไกล่เกล่ีย
เป็นการสร้างความปรองดองระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องมากกว่าเป็นการปกป้องกฎเกณฑ์ท่ีถูกล่วงละเมิด 
ซ่ึงการไกล่เกล่ียเป็นวิธีการท่ีใช้ได้ดีในกรณีท่ีผู้กระทําผิดและผู้เสียหายมีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และสามารถหาข้อยุติให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีได้ดีกว่าการลงโทษทางแพ่ง 
                                                 

๑๓๑สําหรับข้อพิจารณาอ่ืน ๆ ในการเลือกกําหนดโทษทางแพ่งและโทษทางปกครองนั้น ฝ่ายตํารา
มีความเห็นว่าโทษทางแพ่งมีข้อดีเหนือโทษทางปกครองตรงท่ีมีหลักประกันในกระบวนพิจารณาสูงกว่าเพราะเป็น
การพิจารณาโดยองค์กรตุลาการ หากผู้ตรากฎหมายต้องการให้การลงโทษมีหลักประกันสูง ก็สมควรใช้โทษทางแพ่ง 
โปรดดู CARVAL (S.), La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, (Paris : L.G.D.J., 

1995), p. 254 s. และสําหรับแง่มุมเก่ียวกับประสิทธิภาพของโทษทางแพ่ง โปรดดู COUTANT-LAPALUS (C.), 

“La sanction civile”, in La sanction, (Paris : L’Harmattan, 2007), pp. 211-224. 



 ๓๖ 

             เม่ือพิจารณาเกณฑ์ในการกําหนดโทษของคณะกรรมการปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญาของฝร่ังเศสแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นเกณฑ์ท่ีก้าวหน้ากว่าเกณฑ์พิจารณาท่ีเคยมีมาแต่ก่อน
ในประเทศอ่ืน ๆ เพราะมีการกําหนดขั้นตอนการพิจารณาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เกณฑ์ความร้ายแรง
ของการกระทําผิดและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการลงโทษในการแยกการกระทําผิดท่ีควรกําหนดให้มี
โทษอาญาและการกระทําผิดท่ีควรใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา รวมท้ังเกณฑ์ในการเลือกใช้โทษ
ทางปกครองและโทษทางแพ่ง โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีการใช้ “ตัวช้ีวัด” หลายประการประกอบกัน (เช่น 
ลักษณะการกระทําผิด ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น) ซ่ึงแต่ละตัวช้ีวัดยังมีเกณฑ์ท่ี
ละเอียดลงไปอีกท่ีบ่งช้ีถึงระดับท่ีสมควรใช้โทษอาญา รวมท้ังมีการให้ “ค่าคะแนน” ซ่ึงทําให้ได้ผลการ
พิจารณาท่ีแน่นอน กรณีจึงถือได้ว่าเป็นเกณฑ์พิจารณาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

        (๓) ข้อวิจารณ์เกณฑ์พิจารณาโดยฝ่ายตํารา 
             เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวง
วิชาการ โดยศาสตราจารย์ Mireille Delmas-Marty ผู้เช่ียวชาญกฎหมายอาญาได้ให้ความเห็นว่า 
เกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการลด-เลิกโทษอาญาอย่างเป็นระบบ โดยเป็นเคร่ืองมือช่วย
ตัดสินใจสําหรับส่วนราชการท่ีจัดทําร่างกฎหมายและช่วยผู้ตรากฎหมายในการกําหนดนโยบายอาญา
อย่างเป็นเหตุเป็นผล๑๓๒ จึงสมควรท่ีประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปจะใช้เกณฑ์พิจารณานี้ในการกําหนด
โทษตามกฎหมายเพ่ือท่ีแนวทางการกําหนดโทษจะได้มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๑๓๓   
ทางด้านรองศาสตราจารย์ Emmanuel Breen ก็ให้ความเห็นว่า เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
เป็นเกณฑ์ท่ีมิได้ตีกรอบทางทฤษฎีผูกมัดส่วนราชการและผู้ตรากฎหมายจนเกินไป แต่ยืดหยุ่นพอ       
ท่ีจะนําไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติในการลด-เลิกโทษอาญา๑๓๔ นอกจากนี้ ฝ่ายตํารายังนําเกณฑ์ดังกล่าว 
มาใช้ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกําหนดโทษในเร่ืองต่าง ๆ ด้วย เช่น รองศาสตราจารย์ 
Florence Massias ท่ี “ทดลอง” ใช้เกณฑ์ความร้ายแรงของการกระทําผิดเพ่ือพิจารณากําหนดโทษ
สําหรับการเหยียดผิว (racisme) ซ่ึงเม่ือพิจารณา “ตัวช้ีวัด” ว่าด้วยลักษณะการกระทําผิด ส่ิงท่ี
กฎหมายมุ่งคุ้มครอง และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นประกอบกันแล้ว ได้ข้อสรุปว่าสมควรกําหนดให้    
การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดอาญา เพราะการเหยียดผิวเป็นการกระทําโดยเจตนา (ค่าคะแนน ๓)     
ท่ีล่วงละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นคุณค่าระดับสูง (ค่าคะแนน ๓) และโดยสภาพก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง (ค่าคะแนน ๓) จึงได้ค่ารวมเท่ากับ ๙ ซ่ึงเป็นกรณีของ “แก่นสาระของความผิด
อาญา” ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ เช่น โทษทางแพ่ง อาจนํามาใช้เสริมเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแก่
บุคคลท่ีถูกละเมิด แต่ไม่อาจนํามาใช้แทนโทษอาญาได้๑๓๕

 

             อย่างไรก็ดี ฝ่ายตําราบางส่วนได้วิจารณ์เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
โดย Georges Dellis เสนอความเห็นว่าเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวมี “จุดอ่อน” ในเร่ืองต่อไปนี้๑๓๖

 

                                                 
  

๑๓๒

DELMAS-MARTY (M.), อ้างแล้วใน (๑๒๗), p. 291.  

  
๑๓๓

DELMAS-MARTY (M.), “Harmonisation des sanctions et valeurs communes :    

la recherche d’indicateurs de gravité et d’efficacité”, in DELMAS-MARTY (M.), GIUDICELLI-DELAGE 

(G.) et LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (sous la direction de) L’harmonisation des sanctions pénales 

en Europe, (Paris : Société de législation comparée, 2003), p. 583 s. 

  
๑๓๔

BREEN (E.), Gouverner et punir, (Paris : P.U.F., 2003), pp. 83-84. 

  
๑๓๕

MASSIAS (F.), “Faut-il pénaliser le racisme ?”, R.T.D.H. 2001, p. 601 s.   
๑๓๖

DELLIS (G.), อ้างแล้วใน (๕๗), pp. 97-110.  



 ๓๗ 

             - ในเรื่องแก่นสาระของความผิดอาญา เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
เดินตามแนวคิดสํานักกฎหมายบ้านเมือง (positivisme) ท่ีถือว่าผู้ตรากฎหมายสามารถใช้มาตรการ
อ่ืนแทนโทษอาญาได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงเป็นการมองข้าม “ภารกิจในเชิงสัญลักษณ์” (fonction 
symbolique) ของโทษอาญาท่ีตอบสนอง “ความรู้สึก” ของสังคมได้ดีกว่ามาตรการอ่ืน ๆ โดยทําให้ 
ผู้ถูกลงโทษบอบชํ้าหรืออับอาย กรณีจึงชอบท่ีจะกําหนดให้การกระทําท่ีสังคมประณามมีโทษอาญา
ต่อไปเพ่ือตอบสนองปฏิกิริยาของสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเลือกกําหนดโทษไม่อาจอาศัยการวิเคราะห์
เชิงนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสํารวจตรวจสอบ “ความรู้สึก” หรือ “สัญชาติญาณ” ของผู้คน
ในสังคมด้วยว่าต้องการแก้แค้นผู้กระทําผิดหรือไม่ อย่างไร ด้วย  
             อีกประการหนึ่ง การใช้เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ อาจให้ผลลัพธ์
ท่ีประหลาดในหลายกรณี โดย “ความผิดอาญาคลาสสิก” จํานวนหนึ่งจะไม่ถือเป็น “แก่นสาระของ
ความผิดอาญา” อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น (๑) การดูหม่ินผู้อ่ืนโดยมิได้กระทําต่อหน้าธารกํานัล (๒) การปิด
ภาพลามกอนาจารในท่ีสาธารณะ (๓) การรบเร้าบุคคลให้ร่วมประเวณี หรือ (๔) การกระทําโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับหยุดทําการงาน ในสามกรณีแรก แม้จะเป็นการกระทําโดย
เจตนา แต่โดยท่ีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไม่ร้ายแรงและคุณค่าท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองก็มิใช่ “คุณค่า
ระดับสูงท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้” กรณีจึงได้ค่าคะแนนรวมไม่พอท่ีจะกําหนดให้มีโทษอาญา ส่วนกรณี
สุดท้าย แม้จะเป็นการล่วงละเมิดต่อคุณค่าระดับสูง คือ ร่างกายของบุคคล แต่ก็เป็นเพียงการกระทํา
โดยประมาทและเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง จึงได้ค่าคะแนนรวมไม่ถึงขั้นท่ีจะกําหนดให้มีโทษอาญา
เช่นกัน ดังนี้ การใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการฯ จึงทําให้ความผิดท่ีโดยสภาพน่าจะเป็นความผิดอาญา
กลายเป็นการกระทําท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึงและต้องใช้เกณฑ์อรรถประโยชน์หรือประสิทธิภาพในการ
ลงโทษตัดสินว่าควรใช้โทษอาญาหรือมาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา ท้ังท่ีการกระทําดังกล่าวควรถือเป็น
แก่นสาระของความผิดอาญาตั้งแต่ต้น 
             นอกจากนี้ ตัวช้ีวัดท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดซ่ึงโดยหลักแล้วน่าจะเป็น 
“จุดแข็ง” ของเกณฑ์พิจารณาก็กลับมีลักษณะ “อัตวิสัย” โดยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละ
บุคคล เช่น การแบ่งแยกความเสียหาย “ร้ายแรง” กับความเสียหาย “เล็กน้อย” หรือตัวช้ีวัดว่าด้วย 
“ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง” ซ่ึงน่าจะเป็นข้อพิจารณาท่ีสําคัญท่ีสุดแต่ก็กลับมีลักษณะอัตวิสัยมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งแยก “คุณค่าระดับสูงท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้” และ “สิทธิเสรีภาพท่ีอาจ
จํากัดได้” นั้น ต่างเป็นคุณค่าท่ีรับรองไว้โดยกฎเกณฑ์ท่ีมีลําดับศักดิ์สูงกว่ากฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ
ด้วยกันท้ังคู่ แต่กลับมีการจัดลําดับความสําคัญไว้ไม่เท่ากัน ท้ังท่ีคุณค่าต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์
เก่ียวเนื่องกัน เช่น เสรีภาพส่วนบุคคล (ท่ีถือเป็นเสรีภาพท่ีอาจจํากัดได้) ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ (ท่ีถือเป็นคุณค่าระดับสูงท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้) 
             - ในเรื่องแก่นสาระของความผิดทางปกครอง เกณฑ์พิจารณาท่ีกําหนด  
มีผลทําให้การกระทําผิดส่วนหนึ่งท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรง “หลุด” ออกจากแดนของกฎหมายอาญา    
ไปตั้งแต่ต้น ท้ังท่ีในบางกรณีสมควร “เปิดช่อง” ให้ผู้ตรากฎหมายสามารถเลือกใช้โทษอาญาเพ่ือ
ลงโทษการกระทําผิดท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรงได้ เพราะโทษอาญาเป็นมาตรการท่ีทําให้ผู้ท่ีจะกระทําผิด
เกรงกลัวและน่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทําผิดได้ดีกว่าโทษทางปกครอง  
             ท้ังนี้ แม้ว่า Georges Dellis จะวิจารณ์เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ในหลายประเด็น แต่ก็ยอมรับว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์แก่การลด-เลิกโทษอาญา
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะทําให้เกิดความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย เพราะป้องกันมิให้ผู้ตรากฎหมาย



 ๓๘ 

เลือกกําหนดโทษตามอําเภอใจซ่ึงจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ซ่ึงหากพิจารณาระบบ
กฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ แล้ว ก็ยังไม่พบเกณฑ์พิจารณาท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือเหนือกว่า
เกณฑ์ของคณะกรรมการฯ แต่ขณะเดียวกัน Georges Dellis ก็เน้นย้ําว่าผู้ตรากฎหมายไม่ถูกผูกพัน   
โดยเกณฑ์ดังกล่าวเสมอไป แต่สามารถเลือกกําหนดโทษให้เหมาะสมแก่กรณีได้๑๓๗ ซ่ึงศาสตราจารย์ 
Mireille Delmas-Marty ก็มีมุมมองในทํานองเดียวกันว่าเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ มิได้ 
ตัด “ดุลพินิจ” ของผู้ตรากฎหมาย ไม่ว่าเกณฑ์พิจารณาจะให้ข้อสรุปไปในทางใด ผู้ตรากฎหมายก็ยัง
มีอํานาจตัดสินใจท่ีจะกําหนดโทษเป็นอย่างอ่ืนได้๑๓๘

 จึงมีผู้ลงความเห็นว่าในช้ันสุดท้ายแล้วการเลือก
กําหนดโทษเป็นปัญหาในเร่ือง “ความเหมาะสม” (choix d’opportunité) ซ่ึงขึ้นอยู่กับผู้ตรากฎหมาย 
ท่ีจะใช้ดุลพินิจพิจารณาได้โดยอิสระ๑๓๙

  

             ในส่วนของผู้ตรากฎหมาย ปัจจุบันยังไม่ปรากฏชัดว่าเคยใช้เกณฑ์พิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในการเลือกกําหนดโทษตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ หรือไม่ แต่ในการศึกษาวิจัย
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายในหลายเร่ืองก็ได้อ้างถึงเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ เช่น ในการศึกษา
วิจัยเพ่ือกําหนดโทษในกฎหมายแรงงาน Jean Michel ผู้เช่ียวชาญกฎหมายประจํากระทรวงแรงงาน 
ได้เสนอแนะให้ใช้เกณฑ์ว่าด้วยความสําคัญของส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองในการเลือกกําหนดโทษ 
โดยโทษอาญาพึงนํามาใช้กับการกระทําท่ีล่วงละเมิดต่อคุณค่าอันสําคัญยิ่งหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ลูกจ้าง เช่น สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ความปลอดภัย ช่ัวโมงการทํางาน ค่าแรงขั้นต่ํา การจ่ายค่าจ้าง
และสิทธิประโยชน์ สิทธิในการหยุดพักผ่อน สิทธินัดหยุดงาน หรือความเสมอภาคในการทํางาน๑๔๐ 
ส่วนการกระทําผิดในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ร้ายแรง โดยเฉพาะการฝ่าฝืนหน้าท่ีตามกฎหมาย (violation 
d’obligations formelles) ย่อมชอบท่ีจะนําโทษทางปกครอง โดยเฉพาะโทษปรับทางปกครอง มาใช้
แทนโทษปรับอาญา เช่น การไม่จัดให้มีตู้เส้ือผ้าส่วนตัวสําหรับลูกจ้างในห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย   
การทําสัญญาจ้างโดยไม่มีข้อความตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม่ได้ส่งสําเนาสัญญาจ้างให้สํานักงาน
ประกันสังคม หรือไม่จัดให้มีการอบรมฟ้ืนทักษะในการทํางานสําหรับลูกจ้างท่ีหายจากอาการเจ็บป่วย
และกลับเข้าทํางานใหม่ หรือไม่จัดให้มีเอกสารแสดงช่ัวโมงการทํางานของลูกจ้างให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบ๑๔๑ ซ่ึงมีผู้เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายอาญาในด้านกฎหมายแรงงาน 
ไว้ทํานองเดียวกัน โดยเน้นใช้โทษอาญาสําหรับการกระทําผิดร้ายแรงเป็นหลัก ส่วนการกระทําท่ีเป็น
ความผิดอาญาลหุโทษอาจปรับเปล่ียนไปใช้โทษทางปกครองแทน หากการลงโทษทางปกครองมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการลงโทษอาญา๑๔๒  
             นอกจากนี้ ในการสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติในหัวข้อเก่ียวกับ
โทษทางปกครอง ก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการเลือกกําหนดโทษไว้คล้ายคลึงกับเกณฑ์พิจารณา
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 ๓๙ 

ของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของฝร่ังเศส เช่น ในการประชุมนานาชาติว่าด้วย
กฎหมายอาญา (Congrès international de droit pénal) คร้ังท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๒-๗ ตุลาคม  
ค.ศ. ๑๙๘๙ ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ท่ีประชุมได้ข้อสรุปว่า การเลือกใช้โทษอาญาหรือ   
โทษทางปกครองไม่มีเกณฑ์พิจารณาเป็นการท่ัวไป แต่ขึ้นอยู่กับผู้ตรากฎหมายท่ีจะ “ตัดสินใจ” 
กําหนดโทษตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ในการกําหนดโทษ ผู้ตรากฎหมายพึงคํานึงถึงเกณฑ์
พิจารณาบางประการ โดยเฉพาะคุณค่าของส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง ความร้ายแรงของความเสียหาย 
รวมท้ังการก่อภยันตราย ลักษณะของการกระทํา และระดับความร้ายแรงของความผิด๑๔๓ ซ่ึงเป็น
เกณฑ์ทํานองเดียวกันกับท่ีคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะไว้ 

๓.๔ เกณฑ์เชิงประสบการณ์นิยมของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส 
      เกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส    

ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับจากสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสเท่าใดนัก โดยในรายงานการศึกษาเก่ียวกับ 
การลงโทษทางปกครองในปี ค.ศ. ๑๙๙๔๑๔๔ สภาแห่งรัฐได้กล่าวถึงเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ว่าเป็นเกณฑ์ท่ี “เป็นระบบ” แต่ก็เลือกท่ีจะเสนอแนะเกณฑ์แบบประสบการณ์นิยม (empirique) 

มากกว่า๑๔๕ โดยเห็นว่านอกเหนือไปจาก “โทษทางปกครองโดยสภาพ” (sanction administrative 

par nature) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีใช้ลงโทษบุคคลท่ีก่อตั้งนิติสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองอยู่ก่อนแล้ว เช่น 
การเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การเลือกกําหนดโทษทาง
ปกครองจะต้องพิจารณาถึง “ความเหมาะสม” และ “ประสิทธิภาพในการลงโทษ” เป็นสําคัญ โดยมี
เกณฑ์พิจารณาสองประการดังต่อไปนี ้

      (๑) เกณฑ์ว่าด้วยสาระของเรื่อง (critère de la matière)  
           โทษทางปกครองมีความเหมาะสมสําหรับการกระทําผิดในบางเร่ือง เช่น 
           - การควบคุมกํากับภาคธุรกิจหรือการประกอบกิจการ องค์กรควบคุม

กํากับสมควรมีอํานาจลงโทษการกระทําผิดได้เอง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของ “อํานาจควบคุมกํากับ” 
(pouvoir de régulation) ซ่ึงจะทําให้การลงโทษเป็นไปอย่างรวดเร็วและทําให้การปฏิบัติหน้าท่ี   
ขององค์กรมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ดี หากการกระทําผิดในกรณีใดมีความร้ายแรงมาก
ก็อาจกําหนดให้มีโทษอาญาแทนท่ีจะเป็นโทษทางปกครอง 

           - เรื่องที่การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดต้องอาศัย   
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูง และการพิจารณาความร้ายแรงของการกระทําผิดเพ่ือ 
บังคับใช้โทษท่ีเหมาะสมจําต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ท่ีคลุกคลีอยู่กับเร่ืองนั้นและมีความรู้ทาง
เทคนิคเป็นอย่างด ีเช่น การควบคุมกํากับตลาดเงินตลาดทุน 

           - เรื่องที่ศาลไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญเพียงพอที่จะพิจารณาลักษณะ
ของการกระทําผิดและความเสียหาย ซ่ึงอาจทําให้ศาลลังเลท่ีจะลงโทษผู้กระทําผิดหรือใช้โทษโดย 
ไม่เหมาะสมกับลักษณะของการกระทําผิด เช่น เร่ืองเก่ียวกับผังเมืองหรือส่ิงแวดล้อม  

                                                 
๑๔๓

R.I.D.P. vol. 61 3-4, 1990, p. 86 s. 
๑๔๔

Conseil d’État, อ้างแล้วใน (๗), pp. 76-79. 
๑๔๕สมาชิกสภาแห่งรัฐบางท่านถึงกับให้ความเห็นว่า “ไม่มีระเบียบวิธีท่ีแน่นอนในการเลือก

กําหนดโทษ เพราะเกณฑ์ว่าด้วยส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองก็ดี หรือเกณฑ์ว่าด้วยเจตนาในการกระทําผิดก็ดี มิใชเ่กณฑ์
ท่ีเหมาะสมและใช้ได้ผลเสมอไป...” โปรดดู SAUVÉ (J.-M.), “Les sanctions administratives en droit public 

français – État des lieux, problèmes et perspectives”, A.J.D.A. nº spécial 2001, p. 24. 



 ๔๐ 

           ส่วนปัญหาว่าในเร่ืองท่ีมีเนื้อหาทางเทคนิคข้างต้นนี้ สมควรกําหนดโทษ
ทางปกครองท่ีมีความรุนแรงเพียงใด นั้น สภาแห่งรัฐได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ผู้ตรากฎหมายควร
กําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองเป็นเงินจํานวนสูงไว้ก่อน โดยคํานึงถึงลักษณะและความร้ายแรง
ของการกระทําผิด รวมท้ังผลประโยชน์ท่ีผู้กระทําผิดได้รับด้วย อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกําหนดอัตรา
ค่าปรับไว้สูงมาก ผู้ตรากฎหมายก็พึงกําหนดหลักประกันท่ีเข้มงวดในกระบวนพิจารณาไว้ด้วยเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของคู่กรณี เป็นต้นว่า กําหนดให้องค์กรท่ีมีความเป็นอิสระมากกว่าองค์กรฝ่ายปกครอง
ท่ัวไปเป็นผู้มีอํานาจออกคําส่ังลงโทษปรับ เช่น องค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการ หรือหากจะกําหนด 
ให้เป็นอํานาจขององค์กรเดี่ยว ก็อาจกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกคําส่ังลงโทษปรับต้องขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญก่อนท่ีจะออกคําส่ังลงโทษปรับทาง
ปกครอง ซ่ึงจะทําให้การพิจารณาลงโทษเป็นไปอย่างรอบคอบ 

       (๒) เกณฑ์ว่าด้วยการกระทําผิดที่แพร่หลาย (critère du contentieux 
de masse) 

            โทษทางปกครองเป็นมาตรการท่ีสมควรนํามาใช้กับกรณีท่ีมีการกระทําผิด
แพร่หลายเป็นจํานวนมากจนเป็นภาระแก่ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเป็นเร่ืองท่ีไม่มีการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดเลยในทางปฏิบัติ ในกรณีเช่นว่านี้สมควรลด-เลิกโทษอาญาและใช้โทษทาง
ปกครองแทน๑๔๖ เว้นแต่เป็นการกระทําผิดท่ีก่อความเสียหายต่อประโยชน์ของบุคคลหรือคุณค่า
ระดับสูง ก็อาจกําหนดให้มีโทษอาญาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกระทําผิดในเร่ืองใดท่ีมีคดีขึ้นสู่ศาล  
เป็นจํานวนมาก หากมิใช่การกระทําผิดท่ีก่อความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
และมิใช่การกระทําผิดท่ีกระทําโดยมีเจตนาร้ายหรือใช้กลฉ้อฉลแล้ว ผู้ตรากฎหมายสมควรกําหนดให้ 
การกระทําผิดนั้นมีโทษทางปกครองแทนโทษอาญา 

            อนึ่ง ในคู่มือแบบการร่างกฎหมาย๑๔๗ ท่ีสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสได้จัดทํา
ร่วมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (secrétariat général du Gouvernement) ได้มีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับเกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษ สรุปได้ว่า นอกจากโทษท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
เช่น โทษจําคุก ซ่ึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแล้ว ผู้ตรากฎหมายสามารถกําหนดให้   
การกระทําผิดมีโทษอาญาหรือโทษทางปกครองก็ได้ โดยโทษทางปกครองมีข้อได้เปรียบบางประการ 
เหนือโทษอาญา กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถออกคําส่ังลงโทษได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดี 
และกระบวนการลงโทษทางปกครองก็มีขั้นตอนท่ีเรียบง่ายรวดเร็วกว่าการพิจารณาคดีอาญาของศาล
โทษทางปกครองจึงเหมาะสมกับการกระทําผิดท่ีแพร่หลายจํานวนมาก ซ่ึงหากดําเนินคดีอาญาก็จะ
เป็นภาระแก่ศาล และโดยท่ีโทษทางปกครองไม่ทําให้ผู้ถูกลงโทษบอบชํ้าและเส่ือมเสียช่ือเสียงเท่ากับ

                                                 
๑๔๖เช่น ความผิดฐานใช้สารกระตุ้นโดยนักกีฬา ซ่ึงแต่เดิมรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ค.ศ. 

๑๙๖๕ กําหนดให้มีโทษอาญา แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติแทบไม่มีการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดเลย ดังนั้น รฐับัญญัต ิ
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๘๙ จึงได้กําหนดให้การกระทําผิดดังกล่าวมีโทษทางปกครองแทนโทษอาญา โดย   
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้สารกระตุ้นซ่ึงเป็นองค์กรอิสระทางปกครองมีส่วนร่วมสอบสวน
ข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดโดยส่ังห้ามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปรดดู BOYON (M.), “Le pouvoir 

de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage”, A.J.D.A., nº spécial 2001,    
p. 116 s. 

๑๔๗

Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, 2e édition,  

2007, p. 413 s. 



 ๔๑ 

โทษอาญา จึงเป็นท่ียอมรับได้ง่ายกว่าโทษอาญา นอกจากนี้ โทษทางปกครองยังเหมาะสมกับการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ในเร่ืองทางเทคนิคซ่ึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี และการ
ประกอบกิจการท่ีรัฐต้องการควบคุมกํากับให้เป็นไปโดยถูกต้อง เช่น เร่ืองเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ 
การแข่งขันทางการค้า การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ รวมท้ังการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดย
องค์กรควบคุมวิชาชีพต่าง ๆ  

๓.๕ เกณฑ์พิจารณาของประเทศอื่น ๆ 
        ประเทศส่วนใหญ่ในภาคพ้ืนยุโรปมีเกณฑ์ในการเลือกกําหนดโทษทางปกครอง
โดยพิจารณาจากระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเป็นสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส ออสเตรีย 
หรือฮังการี แต่ก็ยังไม่มีการกําหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนและเป็นระบบเท่าเทียมกับอิตาลีและฝร่ังเศส 
อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลได้เร่ิมจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดโทษ
ตามกฎหมายเพ่ือให้การกําหนดนโยบายอาญาของรัฐมีความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น 
        (๑) โปรตุเกส 
             ระบบกฎหมายโปรตุเกสท่ีได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายเยอรมันมีเกณฑ์
พิจารณาท่ัวไปในการกําหนดโทษโดยให้พิจารณาจากความสําคัญของส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง   
โดยศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกสมีคําวินิจฉัยว่า กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองคุณค่าอันสําคัญยิ่ง
ของสังคม โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ในขณะท่ีค่าปรับทางปกครอง (coima) ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดทางปกครองเป็นมาตรการท่ีเพียงพอและเหมาะสมแก่การคุ้มครอง
คุณค่าลําดับรองของสังคมท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ  
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง๑๔๘ ข้อพิจารณาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วย “ความจําเป็นทางสังคม” 
(necessidade social) ตามท่ีบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดว่า 
“กฎหมายอาจจํากัดสิทธิเสรีภาพและหลักประกันต่าง ๆ ได้เฉพาะกรณีท่ีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้กระทําได้ และการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องกระทําเพียงเท่าท่ีจําเป็นแก่การคุ้มครอง
สิทธิหรือคุณค่าอ่ืน ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้เท่านั้น” ซ่ึงหากนําหลักดังกล่าวมาใช้กับการกําหนด
นโยบายอาญาของรัฐก็อาจสรุปได้ว่า โทษอาญาควรนํามาใช้เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องคุ้มครอง
คุณค่าท่ีมีความสําคัญต่อสังคมและการดํารงชีวิตของบุคคล โดยเป็นมาตรการสุดท้ายท่ีพึงนํามาใช้ 
เม่ือมาตรการอ่ืน ๆ ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเท่านั้น๑๔๙ ดังนี้ “ความจําเป็นทางสังคม” จึงเป็น 
“มาตรวัด” ว่าการกระทําลักษณะใดท่ีสมควรกําหนดให้ใช้โทษอาญาเพ่ือลงโทษการกระทําผิด๑๕๐ 
โดยโทษอาญาเป็นมาตรการท่ีพึงสงวนไว้สําหรับการปกป้องคุ้มครองคุณค่าทางกฎหมายขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนโทษทางปกครองนั้นชอบท่ีจะนํามาใช้เพ่ือ “รักษากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคมและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้อํานาจควบคุมกํากับของรัฐสังคม”๑๕๑

 

                                                 
  

๑๔๘

Acórdão do Tribunal constitucional nº 56/84, 12 Juhno 1984, Diário da 

República, 9 Augusto 1984, nº 184, p. 2457 อ้างใน MODERNE (F.), อ้างแล้วใน (๓๑), p.175. 

  
๑๔๙

FIGUEIREDO DIAS (J.), “Les nouvelles tendances de la politique criminelle au 

Portugal”, A.P.C., 1983, nº 6, p. 8. 

  
๑๕๐

FIGUEIREDO DIAS (J.) et ALMEIDA COSTA (A.), “La réforme pénale portugaise”, 

R.D.P.C., 1985, nº 1, pp. 12-13. 
๑๕๑

GOMES (D.), “L’expérience portugaise des sanctions administratives, Le droit 

d’ordonnance sociale”, Bulletin de liaison de l’association Villermé, Interd’ITS, 2001. 



 ๔๒ 

             แนวทางการกําหนดโทษดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในบทบัญญัติกฎหมาย
ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๓๒/๒๐๐๖ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ว่าด้วยเทคโนโลยี
ช่วยอนามัยเจริญพันธ์ุทางการแพทย์๑๕๒ ท่ีกําหนดให้การกระทําท่ีมีลักษณะขัดต่อจริยธรรม เสรีภาพ
ในร่างกายของบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นความผิดอาญา (responsabilidade criminal) 
ท่ีมีโทษจําคุกหรือโทษปรับอาญา เช่น การทําสําเนามนุษย์จากตัวอ่อน การใช้เทคโนโลยีช่วยอนามัย
เจริญพันธ์ุเพ่ือกําหนดเพศทารก การเก็บสารพันธุกรรมโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ฯลฯ ส่วนการกระทําท่ีเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดอันเป็นความผิดท่ีมี
ลักษณะไม่ร้ายแรง ได้บัญญัติให้เป็นความผิดทางปกครอง (Ilícito contra-ordenacional) ท่ีมีโทษ
ปรับทางปกครอง เช่น การใช้เทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธ์ุโดยมิได้ตรวจสอบความจําเป็นโดย 
รอบคอบเสียก่อน เป็นต้นว่า ไม่ได้ทําการตรวจวินิจฉัยว่าบุคคลมีปัญหาในการมีบุตรหรือไม่ หรือการใช้
เทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธ์ุโดยได้รับความยินยอมด้วยวาจาจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แทนท่ีจะทํา
เป็นหนังสือให้ความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด  

           กฎหมายอีกฉบับหนึ่งซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการกําหนดโทษอาญา
และโทษทางปกครองได้เป็นอย่างดี คือ รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๖๗/๙๘ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๙๘ 
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล๑๕๓ โดยกรณีการกระทําผิดท่ีมีลักษณะร้ายแรง ได้กําหนดให้เป็น
ความผิดอาญาท่ีมีโทษจําคุกหรือโทษปรับอาญา ได้แก่ กรณีกระทําหรือละเว้นกระทําโดยจงใจ เช่น 
ไม่แจ้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
หรือไม่ขออนุญาตคณะกรรมการฯ ก่อนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน กรณีฝ่าฝืนกระทํา
ความผิดแม้จะได้รับการแจ้งเตือนแล้ว เช่น เปิดเผยให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย
เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคลแม้จะได้รับการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการฯ แล้ว กรณีการกระทํา 
ท่ีก่อความเสียหายโดยตรงต่อบุคคล เช่น ลบ ทําลาย ทําให้เสียหาย หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขซ่ึงข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน ส่วนการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติและไม่ก่อความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลโดยตรงจะกําหนดให้เป็นความผิดทางปกครองท่ีมี
โทษปรับทางปกครอง เช่น การท่ีผู้ควบคุมข้อมูลซ่ึงมิได้มีภูมิลําเนาอยู่ในโปรตุเกสไม่ได้แต่งตั้งผู้แทน  
ผู้ควบคุมข้อมูล หรือการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์เกิน
ระยะเวลาท่ีจําเป็นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
             ท้ังนี้ ในบางกรณีการกระทําผิดท่ีมีโทษทางปกครองและโทษอาญาอาจเป็น
การกระทําลักษณะเดียวกัน เพียงแต่มีระดับความร้ายแรงแตกต่างกันเท่านั้น เช่น ความผิดฐานขับขี่
ยานพาหนะในขณะมึนเมาตามประมวลกฎหมายจราจรทางบก (Código de Estrada) ผู้ตรากฎหมาย
จะใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่เป็นเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษ กล่าวคือ 
กรณีท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง ๕๐ ถึง ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นความผิดทางปกครองร้ายแรง 
(contra-ordenação grave) ระหว่าง ๘๐ ถึง ๑๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นความผิดทางปกครอง
ร้ายแรงมาก (contra-ordenação muito grave) และระดับแอลกอฮอล์เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
เป็นความผิดอาญา (crime) 

 

 

                                                 
  

๑๕๒

Lei nº 32/2006 de 26 de Julho 2006 Procriação medicamente assistida. 
๑๕๓

Lei nº 67/98 de 26 de Outobro 1998 Proteção dos dados pessoais. 



 ๔๓ 

       (๒) ออสเตรีย 
            ระบบกฎหมายออสเตรียได้ยอมรับอํานาจลงโทษของฝ่ายปกครองมา    

ช้านาน โดยมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการลงโทษทางปกครอง (Verwaltungsstrafgesetz - VStG) 
ขึ้นใช้บังคับนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๕ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายฉบับแรกเก่ียวกับเร่ืองนี้ท่ีตราขึ้นในทวีปยุโรป  
ท้ังนี้ การแบ่งแยกการกระทําผิดทางปกครอง (administrative offences) และการกระทําผิดอาญา 
(criminal offences) จะใช้เกณฑ์ว่าด้วยระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเป็นสําคัญ โดย
พิจารณาจากระดับภยันตรายของการกระทําผิด (degree of “dangerousness”) ความสําคัญ 
ของคุณค่าที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง (kind of the protected legal interest) และระดับความผิด
ของการกระทํา (degree of culpability) ประกอบกัน โดยการกระทําท่ีกําหนดให้มีโทษอาญา   
ส่วนใหญ่มักจะเป็นการกระทําท่ีก่อภยันตรายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว มิใช่การกระทําท่ีมีความเส่ียง
ท่ีจะก่อภยันตราย (abstract danger) ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกได้บัญญัติให้
การฝ่าฝืนกฎจราจรและเกิดอุบัติเหตุทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นความผิดท่ีมีโทษอาญา ขณะท่ีการฝ่าฝืน
กฎจราจรในกรณีอ่ืน ๆ กําหนดให้เป็นความผิดท่ีมีโทษทางปกครอง นอกจากนี้ การกําหนดโทษยัง
พิจารณาจากระดับความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่คุณค่าที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีอากรท่ีใช้จํานวนเงินภาษีอากรท่ีผู้กระทําผิดหลบเล่ียงไม่ชําระแก่ทางราชการเป็นเกณฑ์ในการ
กําหนดโทษว่าสมควรมีโทษอาญาหรือโทษทางปกครอง  

            การกระทําผิดท่ีมีโทษทางปกครองมักจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทําหรือความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย๑๕๔ ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายปกครองใช้ควบคุมกํากับกิจการต่าง ๆ หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในเร่ืองต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกับการจราจร โดยเป็นการกระทํา
ผิดท่ีมีลักษณะไม่ร้ายแรง แต่กรณีการกระทําผิดท่ีมีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นการกระทําผิดเก่ียวกับ
ชีวิต ร่างกาย เพศ ทรัพย์ หรือเสรีภาพส่วนบุคคล หรือเป็นการกระทําผิดต่อเจ้าพนักงานหรือต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ กฎหมายจะกําหนดให้เป็นการกระทําผิดอาญา๑๕๕

  

         (๓) ฮังการ ี 
             ระบบกฎหมายฮังการีมีหลักในการกําหนดโทษโดยให้พิจารณาจาก  

ระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น๑๕๖ การกระทําผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน 
จะใช้มูลค่าของทรัพย์สินหรือมูลค่าความเสียหายเป็นเกณฑ์ในการกําหนดโทษ หากมูลค่าทรัพย์สิน
หรือมูลค่าความเสียหายมีจํานวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ฟลอรินท์ หรือประมาณ ๔๐ เหรียญสหรัฐ ก็จะ
กําหนดให้มีโทษอาญา แต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็จะกําหนดให้มีโทษทางปกครอง หรือกรณีการขับขี่
ยานพาหนะในขณะมึนเมา ก็จะใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่เป็นเกณฑ์ในการ
กําหนดโทษในทํานองเดียวกันกับในโปรตุเกส เช่น ถ้าสูงกว่า ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะกําหนดให้
มีโทษอาญา แต่ถ้าต่ํากว่านั้นก็จะกําหนดให้มีโทษทางปกครอง หรือกรณีการขับรถโดยไม่ปฏิบัติตาม

                                                 
  

๑๕๔

MIKLAU (R.), “Austria : The legal and practical problems posed by the difference 

between criminal law and administrative penal law”, R.I.D.P., vol.59, 1988, p. 114. 

  
๑๕๕เรื่องเดียวกัน, p. 109. 

  
๑๕๖

BEKES (I.), BITTO (M.), “Hongrie : Les problèmes posés par la différence entre 

le droit criminel et le droit administratif pénal”, R.I.D.P., vol.59, 1988, p. 238. 



 ๔๔ 

กฎจราจรเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ ก็จะพิจารณาว่าเป็นการบาดเจ็บร้ายแรงหรือไม่ หากบาดเจ็บ
สาหัสจะกําหนดให้มีโทษอาญา แต่ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็กําหนดให้มีโทษทางปกครอง  

              ท้ังนี้ น่าสังเกตว่าประเทศอ่ืน ๆ ในแถบยุโรปตะวันออกก็มีแนวคิด      
ในการกําหนดโทษในทํานองเดียวกันกับฮังการี โดยระบบกฎหมายของอดีตยูโกสลาเวีย๑๕๗ ได้ใช้
เกณฑ์ว่าด้วยระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดในการแบ่งแยกการกระทําผิดทางปกครอง 
(administrative infractions) และการกระทําผิดอาญา (penal offences) โดยการกระทําผิดทาง
ปกครองเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ว่าด้วยความสงบเรียบร้อย (infraction of public order) ขณะท่ี
การกระทําผิดอาญาเป็นพฤติกรรมท่ีก่อภยันตรายต่อสังคม (a socially dangerous conduct)๑๕๘

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกําหนดโทษจะใช้เกณฑ์ว่าด้วยภยันตรายต่อสังคม (social dangerousness) 
โดยพิจารณาระดับความสําคัญของคุณค่าทางสังคมท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง (social values protected 
by law) และระดับความเสียหายท่ีเกิดแก่คุณค่านั้นประกอบกัน ดังนี้ การกระทําท่ีคุกคามต่อคุณค่า    
อันสําคัญยิ่งของสังคม (most important social values) และได้ก่อความเสียหายขึ้นแล้วสมควร
กําหนดให้มีโทษอาญา ขณะท่ีการกระทําท่ีมีเพียงผลกระทบต่อระเบียบของสังคมหรือกฎระเบียบ   
ในการอยู่ร่วมกันของพลเมือง (social or citizen’s discipline) โดยมีเพียงความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย สมควรกําหนดให้มีโทษทางปกครอง๑๕๙ ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า หลักดังกล่าวท่ีใช้เกณฑ์ย่อย
สองประการประกอบกันมีความคล้ายคลึงกับการใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุในหนังสือเวียนของ
รัฐบาลอิตาลี 
           (๔) เนเธอร์แลนด์  

              ระบบกฎหมายเนเธอร์แลนด์มีแนวคิดว่าโทษทางปกครองเป็นมาตรการ
ทางเลือกหนึ่งท่ีอาจนํามาใช้แทนโทษอาญา เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงโทษอาญาซ่ึงมี
กระบวนพิจารณาท่ีใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายมาก ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วย
มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายปกครองในเร่ืองความผิดเก่ียวกับการจราจร โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมีอํานาจส่ังปรับผู้กระทําความผิดไม่ร้ายแรงได้เอง๑๖๐ และต่อมาผู้ตรากฎหมายได้นําโทษ
ปรับทางปกครองไปใช้กับการกระทําผิดในเร่ืองอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการกระทําผิดทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า 
ในเร่ืองแข่งขันทางการค้า โทรคมนาคม ส่ือสารมวลชน การคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการสังคม การเงิน
การธนาคาร หรือภาษีอากร ซ่ึงต่างมีบทกําหนดโทษปรับทางปกครองด้วยกันท้ังส้ิน๑๖๑  

                                                 
  

๑๕๗ปัจจุบันได้แยกออกเป็นรัฐเอกราช ได้แก่ สโลวีเนีย บอสเนีย โครเอเชีย มาเซโดเนีย เซอรเ์บีย  
มอนเตเนโกร และโคโซโว 

  
๑๕๘

SELIH (A.,), “Yougoslavia : The legal and practical problems posed by the 

difference between criminal law and administrative penal law”, R.I.D.P., vol.59, 1988, p. 458. 

  
๑๕๙เรื่องเดียวกัน, p. 468. 
๑๖๐

DE WAARD (B.W.N.) et DE MOOR VAN VUGT (A.J.C.), “Les changements récents 

dans le droit administratif néerlandais”, in MARCOU (G.) (sous la direction de), Les mutations du 

droit de l’administration en Europe - Pluralisme et convergence, (Paris : L’Harmattan, 1995), 

pp. 237 et 238. 
๑๖๑

JANSEN (O.J.D.M.L.), “La loi néerlandaise sur les infractions économiques et 

le développement d’un système des sanctions administratives”,  

    http://wiarda.library.uu.nl/publish/articles/000023/article.htm 



 ๔๕ 

              เม่ือมีการกําหนดโทษปรับทางปกครองในกฎหมายฉบับต่าง ๆ มากขึ้น
เร่ือย ๆ ประกอบกับบทบัญญัติกฎหมายในแต่ละเร่ืองได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลงโทษ
ไว้แตกต่างกัน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงตระหนักถึงความจําเป็นในการกําหนด “หลักเกณฑ์กลาง”       
ในการลงโทษปรับทางปกครอง ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ จึงมีการตรากฎหมาย๑๖๒ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกฎหมายปกครองท่ัวไป (Algemene wet bestuurecht – Awb) โดยเพ่ิมหมวด 
๕.๔ ว่าด้วย “ค่าปรับทางปกครอง” (bestuurlijke boete ; administrative fines) มาตรา ๕ : ๔๐ 
ถึงมาตรา ๕ : ๕๔๑๖๓  

              สําหรับเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา
นั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการคุ้มครองในทางกฎหมายปกครอง
และมาตรการคุ้มครองในทางกฎหมายแพ่งขึ้นศึกษาเกณฑ์ในการกําหนดโทษท่ีเหมาะสม โดยในปี 
ค.ศ. ๒๐๐๑ รัฐบาลได้พิจารณารายงานการศึกษาท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแล้ว ได้ให้ข้อสังเกตใน
เบ้ืองต้นว่า “โทษปรับทางปกครองมิใช่ยาครอบจักรวาลสําหรับปัญหาในทุกเร่ือง แต่ในบางเร่ือง   
โทษปรับทางปกครองอาจเป็นประโยชน์และเป็นมาตรการเสริมสําหรับเร่ืองซ่ึงมิใช่แก่นสาระของ
กฎหมายอาญา เพราะโทษปรับทางปกครองอาจช่วยเสริมเติมเต็มมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วได้ 
แต่ท้ังนี้ มาตรการในทางอาญาและมาตรการในทางปกครองท่ีลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองหนึ่ง
จะต้องมีความเช่ือมโยงกันด้วย” ท้ังนี้ “ในเร่ืองท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะ   
ยิ่งสมควรใช้โทษปรับทางปกครอง ซ่ึงน่าจะช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดยิ่งขึ้น...” 

              ในการนี้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาในการกําหนด
โทษปรับทางปกครองไว้ ดังนี้ 

              ๑. โทษปรับทางปกครองสมควรนํามาใช้เฉพาะในกรณีของการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกับคุณค่าอันสําคัญยิ่ง 

              ๒. กฎเกณฑ์นั้นจะต้องมีการกําหนดไว้อย่างแน่นอนชัดเจน เพ่ือให้
กระบวนการลงโทษเป็นไปโดยเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ หรือหากกรณีใดไม่อาจกําหนดกฎเกณฑ์
ไว้แน่นอนชัดเจนได้ ก็สมควรยอมรับให้มีการใช้โทษปรับทางปกครองได้เฉพาะในกรณีท่ีองค์กรซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษเป็นผู้ใช้อํานาจลงโทษเท่านั้น  

              จากเกณฑ์ข้างต้นรัฐบาลจึงเห็นว่า ชอบท่ีจะนําโทษปรับทางปกครอง  
มาใช้กับกฎเกณฑ์ในบางเร่ือง โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือ “แก่นสาระของกฎหมายอาญา” 
เช่น 

              - กฎเกณฑ์ลําดับรองท่ีมีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมกํากับกิจการ
ต่าง ๆ โดยฝ่ายปกครอง 

              - กฎเกณฑ์ท่ีกําหนดหน้าท่ีของบุคคลในการชําระเงินหรือหน้าท่ีในทาง
ปกครองซ่ึงไม่มีเหตุผลความจําเป็นต้องกําหนดให้การฝ่าฝืนมีโทษอาญาเพ่ือให้การลงโทษการกระทําผิด
มีประสิทธิภาพ 

              - กฎเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมกํากับกิจการทางเศรษฐกิจ 
                                                 

๑๖๒

Wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)  
  

๑๖๓สําหรับหลักเกณฑ์การลงโทษปรับทางปกครอง โปรดดู VAN BUUREN (P.J.J.), “Les 

sanctions administratives aux Pays-Bas”, in Les sanctions administratives en Belgique, au 

Luxembourg et aux Pays-Bas – Analyse comparée, 2011, pp. 59-63.  



 ๔๖ 

              นอกจากนี้ กรณีของความผิดเก่ียวกับ “การก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ
เล็กน้อยต่อความปลอดภัยในท้องถิ่น” รัฐบาลก็เห็นว่า อาจกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้
ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นชําระค่าปรับทางปกครองได้เช่นกัน  

              ท้ังนี้ น่าสังเกตว่าฝ่ายตํารามีความเห็นเก่ียวกับแนวทางการกําหนดโทษ
ในทํานองเดียวกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ โดยศาสตราจารย์ Rob Widdershoven แห่งมหาวิทยาลัย 
Utrecht ได้ให้ทัศนะว่าสมควรนําโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญาในเร่ืองดังต่อไปนี้๑๖๔

 

              ๑. เร่ืองเก่ียวกับการจัดระเบียบภายในองค์กรซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อระบบ
กฎหมายโดยรวม และเป็นความผิดท่ีไม่จําต้องกําหนดให้มีโทษจําคุก 

              ๒. เร่ืองท่ีมีการกระทําผิดจํานวนมากและเป็นการกระทําผิดไม่ร้ายแรง 
ฝ่ายปกครองย่อมมีความพร้อมท่ีจะลงโทษผู้กระทําผิดได้รวดเร็วกว่าศาลซ่ึงมีภาระในการพิจารณา
พิพากษาคดีเป็นจํานวนมาก 

              ๓. เร่ืองท่ีมีลักษณะเทคนิค เช่น การแข่งขันทางการค้าหรือกิจการ
โทรคมนาคม เพราะองค์กรควบคุมกํากับทางปกครองท่ีมีความอิสระและมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
ดังกล่าวย่อมมีความรู้ความสามารถท่ีจะพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดได้เหมาะสมมากกว่าศาลซ่ึงมี
ความรู้ท่ัวไปทางกฎหมายเท่านั้น 

      ๔. แนวทางการกําหนดโทษทางปกครองในระบบกฎหมายไทย 
๔.๑ ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อและข้อเสนอให้ใช้ “มาตรการทางปกครอง” แทน

โทษอาญา 
        แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีนโยบายลด-เลิกโทษอาญาท่ีชัดเจนเช่นเดียวกับ
ประเทศในภาคพ้ืนยุโรป แต่หน่วยงานของรัฐและแวดวงวิชาการต่างตระหนักถึงปัญหาการมีโทษ
อาญามากเกินความจําเป็น โดยปัจจุบันมีกฎหมายท่ีกําหนดโทษอาญาเป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีการ
กระทําผิดในบางเร่ืองควรใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา ซ่ึงปัญหา “กฎหมายอาญาเฟ้อ” ได้ก่อภาระ
แก่ศาลยุติธรรมท่ีต้องพิจารณาอรรถคดีจํานวนมาก อันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีมีความ
ล่าช้าและทําให้การลงโทษผู้กระทําผิดไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วน 
ให้ปรับเปล่ียนนโยบายอาญาของรัฐเสียใหม่ โดยนํามาตรการอ่ืน ๆ มาใช้แทนโทษอาญาสําหรับการ
กระทําผิดบางประเภท๑๖๕ โดยในบางเร่ือง สมควรใช้ “มาตรการทางปกครอง” ไม่ว่าจะเป็นโทษ  
ทางปกครองหรือมาตรการบังคับทางปกครองแทนโทษอาญา 
        ในส่วนของมาตรการบังคับทางปกครอง คณะรัฐมนตรีเคยมีมติในคราว
ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ สรุปได้ว่า โดยท่ีร่างพระราชบัญญัติบางฉบับท่ีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นร่างกฎหมายท่ีกําหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดอาญา ซ่ึงกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย

                                                 
๑๖๔

WIDDERSHOVEN (R.), “Encroachment of criminal law in administrative law in 

the Netherlands”, vol. 6.4 Electronic Journal of Comparative Law (December 2002) 

    http://www.ejcl.org/64/art64-25.html 
๑๖๕อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล, การใช้มาตรการอื่นแทนโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด

บางประเภท, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๙) และสําหรับบทวิเคราะห์ปัญหา
กฎหมายอาญาเฟ้อในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังข้อเสนอให้ใช้มาตรการอ่ืน โดยเฉพาะมาตรการทางแพ่ง    
แทนโทษอาญาสําหรับความผิดในบางเรื่อง โปรดดู สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ตาม
โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร,์ ๒๕๕๒ 



 ๔๗ 

และมีโทษปรับ หากจะต้องดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําผิดก็อาจยุ่งยากและไม่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยกรณีท่ีผู้ฝ่าฝืนไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ก็จะต้องมีการควบคุมตัว จัดทํา
ประวัติและลายพิมพ์นิ้วมือ การกักขังแทนโทษปรับ ท้ังทําให้คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษเพียงเล็กน้อยขึ้นสู่
ศาลโดยไม่จําเป็น จึงสมควรท่ีกระทรวง หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะได้พิจารณานําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ส่วนท่ี ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๑ ประกอบกับกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) มาใช้บังคับหรือปรับปรุงกฎหมายให้สามารถ
นํามาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับให้มากยิ่งขึ้น๑๖๖ ซ่ึงน่าสังเกตว่า โดยท่ีมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น การกระทําผิด
ท่ีจะนํามาตรการบังคับทางปกครองมาใช้ได้จึงต้องเป็นการกระทําผิดท่ีมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา หรือหากเป็นกรณีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว้ ผู้ตรากฎหมายก็ต้องบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ี  
ออกคําส่ังทางปกครองท่ีจะใช้เป็นฐานในการบังคับเสียก่อน จึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ 
โดยมีคําส่ังให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผู้รับคําส่ังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
และเจ้าหน้าท่ีได้มีคําเตือนแล้ว เจ้าหน้าท่ีจึงจะเข้าดําเนินการแทน หรือกําหนดให้ชําระค่าปรับทาง
ปกครอง (ค่าปรับบังคับการ) ได ้

      ในทํานองเดียวกัน สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ตระหนักถึง
ปัญหาการใช้โทษอาญามากเกินความจําเป็น ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ จึงจัดให้มีการศึกษาเพ่ือวางแนวทางการกําหนดโทษอาญาท่ีเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะ
ต่อนายกรัฐมนตรี๑๖๗ โดยเห็นว่าอาจนํามาตรการทางปกครองมาใช้แทนหรือใช้เสริมโทษอาญาได้   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         (๑) ความผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรมีการปรับปรุงโทษปรับอาญาให้สัมพันธ์กับความเสียหายทาง
ส่ิงแวดล้อมและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีผู้กระทําผิดได้รับ และควรมีการใช้มาตรการทางปกครอง
ท่ีเหมาะสมให้มากขึ้น๑๖๘  
         (๒) ความผิดอาญาลหุโทษตามมาตรา ๓๖๗ ถึงมาตรา ๓๙๘ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา สมควรยกเลิกโทษอาญาในบทบัญญัติดังกล่าว และนํามาตรการทางปกครอง 
มาตรการทางบริหาร หรือมาตรการทํางานบริการสังคม มาใช้แทนโทษอาญา เช่น ให้เจ้าพนักงาน    
มีอํานาจออกคําส่ังให้กระทําการ ระงับการกระทําการ หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก 
การกระทําผิด ซ่ึงการนํามาตรการทางปกครองมาใช้จะทําให้เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

                                                 
๑๖๖สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ เช่น หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๔ ลงวันท่ี ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงสํานักงานอัยการสูงสุด 

๑๖๗หนังสือสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ี สศ ๐๐๐๑/๑๑๙ ลงวันท่ี ๒๘ 
มกราคม ๒๕๔๘ ถึงนายกรัฐมนตร ี

  
๑๖๘สําหรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดมาตรการบังคับท่ีเหมาะสมในด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อม

ในภาพรวม โปรดดู สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล, “ความสับสนของมาตรการบังคับตามกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมไทย”, 

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๑), หน้า ๔๔-๕๔. 



 ๔๘ 

มากกว่าโทษอาญา แต่ท้ังนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ีมีความใกล้เคียงหรือ
ซํ้าซ้อนกับความผิดลหุโทษดังกล่าวให้สอดคล้องกันด้วย  
         (๓) สมควรนํามาตรการบังคับทางปกครองมาใช้สําหรับความผิดบางประเภท 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เนื่องจากการกําหนดเพียงโทษอาญาไว้ ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชนให้สัมฤทธ์ิผลได้จริง แต่มาตรการทางปกครองบางประการอาจช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายได้มากกว่า เช่น ให้บุคคลภายนอกกระทําการแทน ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ใช้กําลังทางกายภาพเข้าปฏิบัติการเอง หรือออกคําส่ังทางปกครองให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ท้ังนี้ จะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายในการบังคับให้เป็นไปตามคําส่ังทางปกครองด้วย 

      มีข้อควรสังเกตว่า ข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้างต้นใช้ท้ังคําว่า “มาตรการทางปกครอง” และ “มาตรการบังคับทางปกครอง” ปะปนกัน ซ่ึงหาก
พิจารณาโดยตลอดแล้ว จะเห็นได้ว่า “มาตรการทางปกครอง” ท่ีกล่าวถึงนั้น หมายถึง การให้อํานาจ
เจ้าหน้าท่ีออกคําส่ังให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซ่ึงหากไม่มีการปฏิบัติตามคําส่ัง ก็จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามคําส่ังต่อไป กรณีจึงเป็นข้อเสนอแนะให้ใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ใช่กําหนดให้การกระทํานั้นเป็นความผิดซ่ึงมีโทษทางปกครอง 

      สําหรับข้อเสนอแนะท่ีให้นํา “มาตรการทางปกครอง” (ซ่ึงหมายถึงมาตรการ
บังคับทางปกครอง) มาใช้กับการกระทําท่ีเป็นความผิดอาญาลหุโทษนั้น มีความเห็นทางวิชาการท่ี
เห็นพ้องด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยมีผู้เสนอแนะให้มีการยกเลิกความผิดอาญาลหุโทษในบางฐาน
ความผิดและใช้ “มาตรการปรับทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
แทน๑๖๙ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นทางวิชาการท่ีเสนอให้นํา “โทษทางปกครอง” มาใช้แทนโทษอาญา
สําหรับความผิดอาญาลหุโทษ โดยมีความเห็นว่า ความผิดอาญาลหุโทษบางฐานความผิดไม่มีลักษณะ
เป็นความผิดอาญาโดยแท้ เพราะมิใช่การกระทําท่ีมีความรุนแรง ผู้กระทําผิดมีจิตใจช่ัวร้าย หรือมี
ลักษณะเป็นอาชญากรรม แต่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อห้ามในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่ก่อความ
เสียหายแก่บุคคลโดยตรง อันเป็นความผิดท่ีมีเนื้อหาในทางปกครอง คือ ปกป้องสาธารณประโยชน์
และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม จึงสมควรปรับเปล่ียนเป็น “ความผิดท่ีฝ่าฝืนต่อ
กฎระเบียบ” หรือ “ความผิดทางปกครอง” ท่ีมี “โทษปรับทางปกครอง” ตามแนวทางของระบบ
กฎหมายเยอรมัน๑๗๐ ได้แก่ ความผิดฐานไม่ยอมบอกช่ือท่ีอยู่ต่อเจ้าพนักงานหรือแกล้งบอกเท็จ 
(มาตรา ๓๖๗) ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าพนักงาน (มาตรา ๓๖๘) ความผิดฐานทําให้
ประกาศโฆษณาของทางราชการเสียหาย (มาตรา ๓๖๙) ความผิดฐานทะเลาะกันอย่างอ้ืออึงในท่ี
สาธารณะ (มาตรา ๓๗๒) ความผิดฐานทําให้รางระบายน้ําสาธารณะขัดข้อง (มาตรา ๓๗๕) ความผิด
ฐานทําให้เกิดส่ิงปฏิกูลแก่บ่อน้ําสาธารณะ (มาตรา ๓๘๐) ความผิดฐานกระทําทารุณกรรมต่อสัตว์ 
(มาตรา ๓๘๑) ความผิดฐานใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควร (มาตรา ๓๘๒) ความผิดฐานกระทําการ   
อันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลโดยเปลือยกายหรือกระทําลามก (มาตรา ๓๘๘) และความผิดฐาน 
ท้ิงซากสัตว์ในหรือริมทางสาธารณะ (มาตรา ๓๙๖) อย่างไรก็ดี มีความเห็นทางวิชาการในทางกลับกัน
                                                 

๑๖๙สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ อ้างแล้วใน (๓๔), หน้า ๒๘๙-๒๙๐.  
๑๗๐เกษมาวดี  ศุภภิญโญพงศ์, การปรับเปล่ียนความผิดลหุโทษที่ไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญา

โดยแท้เป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา, วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๕๓) 



 ๔๙ 

ท่ีเสนอให้นําความผิดอาญาลหุโทษในบางฐานความผิดไปบัญญัติเป็นความผิดอาญาทั่วไปรวมท้ัง
ปรับปรุงอัตราโทษให้รุนแรงขึ้น โดยเห็นว่า การกระทําบางอย่างท่ีกําหนดเป็นความผิดอาญาลหุโทษ
มิใช่ความผิดแบบ Mala prohibita ท่ีมีความมุ่งหมายในทางปกครองเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสังคม แต่เป็นการกระทําท่ีมีข้อตําหนิในทางศีลธรรมอย่างรุนแรง มีความก้าวร้าว ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอ่ืนหรือสังคมส่วนรวมมาก และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีถูกละเมิดก็เป็นเร่ืองส่วนตัวไม่เก่ียวกับ
ประโยชน์ของรัฐ ท้ังผู้กระทําผิดยังกระทําผิดด้วยจิตใจท่ีช่ัวร้ายเช่นเดียวกับการกระทําท่ีกําหนดเป็น
ความผิดอาญาท่ัวไป๑๗๑ โดยความผิดลหุโทษท่ีเห็นควรนําไปบัญญัติเป็นความผิดอาญาท่ัวไปมีอยู่ 
หลายกรณี ซ่ึงรวมถึงความผิดท่ีมีผู้เสนอให้ปรับเปล่ียนเป็น “ความผิดทางปกครอง” ด้วย เช่น 
ความผิดฐานไม่ยอมบอกช่ือท่ีอยู่ต่อเจ้าพนักงานหรือแกล้งบอกเท็จ (มาตรา ๓๖๗) ความผิดฐาน     
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าพนักงาน (มาตรา ๓๖๘) ท่ีเห็นควรนํามาบัญญัติไว้ในหมวดความผิดต่อ   
เจ้าพนักงาน หรือความผิดฐานกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลโดยเปลือยกายหรือ  
กระทําลามก (มาตรา ๓๘๘) ก็เห็นควรนํามาบัญญัติเป็นความผิดอาญาท่ัวไปและมีโทษรุนแรงยิ่งขึ้น 
เพราะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีของชาติ กรณีจึงเห็นได้ว่าความผิดอาญาลหุโทษในบางฐาน
ความผิดเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาทางนโยบายอาญา โดยมีความเห็นทางวิชาการไม่ลงรอยกันว่าสมควร
กําหนดให้เป็นความผิดอาญา (ท่ัวไป) หรือปรับเปล่ียนเป็นความผิดทางปกครองท่ีมีโทษทางปกครอง 
โดยนัยนี้ การมีเกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษท่ีชัดเจนและเป็นระบบจึงเป็นส่ิงสําคัญและ
จําเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้ตรากฎหมายสามารถ “ตัดสินใจ” กําหนดความผิดและโทษให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นได้   

๔.๒ เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษของฝ่ายตํารา องค์กรทางกฎหมาย 
และผู้ตรากฎหมาย 
        บรรดานักวิชาการท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับนโยบายอาญาของรัฐได้พยายามค้นหา
เกณฑ์พิจารณาในการกําหนดความผิดอาญาและการนํามาตรการอ่ืน โดยเฉพาะโทษทางปกครอง   
มาใช้แทนโทษอาญา  
        รองศาสตราจารย์ ณรงค์  ใจหาญ ผู้เช่ียวชาญกฎหมายอาญา ได้เสนอเกณฑ์ 
ในการกําหนดความผิดอาญาไว้โดยพิจารณาเป็นสามขั้นตอนดังนี้๑๗๒

 

        ข้ันที่ ๑ แยกพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) เช่น 
ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ทําร้ายร่างกาย ข่มขืน ออกจากพฤติกรรมท่ีเป็นความผิดท้ังหมดก่อน เพราะ
ความผิดท่ีร้ายแรงเช่นนี้ถือเป็นความผิดอาญาท่ีสอดคล้องกับการบัญญัติความผิดแล้ว 
        ข้ันที่ ๒ แยกพฤติกรรมท่ีเป็นความผิดซ่ึงบัญญัติข้ึนตามนโยบายของรัฐ     
ท่ีต้องการควบคุมความประพฤติของคนมิให้ฝ่าฝืนระเบียบ แบบแผน คําส่ังทางปกครอง ออกจาก
พฤติกรรมการกระทําผิดอาญาท่ีเหลือเนื่องจากเป็นความผิดท่ีมิได้เกิดจากพ้ืนฐานการมีจิตใจช่ัวร้าย

                                                 
๑๗๑วิภาพร เนติจิรโชติ, การบัญญัติความผิดอาญาลหุโทษให้เป็นความผิดทั่วไป ศึกษาเฉพาะ

ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๔๘) 
๑๗๒ณรงค์  ใจหาญ, “แนววิเคราะห์ในการกําหนดความผิดอาญาท่ีเหมาะสมในประเทศไทย”,  

ใน สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, เอกสารประกอบการ
สัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง “การกําหนดความผิดอาญาในกฎหมายไทย : ปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข”, วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, หน้า ๘๓-๘๖. 



 ๕๐ 

หรือน่าตําหนิในตัวเอง แต่ต้องการท่ีจะใช้สภาพบังคับท่ีเข้มงวด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การปรับในทางปกครอง  
        ข้ันที่ ๓ หากมีพฤติกรรมอื่นที่มิใช่ทั้งสองกรณีข้างต้น ก็ต้องใช้หลัก ๖ ประการ 
ของศาสตราจารย์ Herbert L. Packer แห่งมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา ท่ีเสนอแนะเกณฑ์   
ในการพิจารณาว่าพฤติการณ์ใดควรกําหนดให้เป็นความผิดอาญา ดังนี ้
        ๑. การกระทํานั้นเห็นชัดในหมู่ชนส่วนมากว่าเป็นการกระทําท่ีกระทบกระเทือน
ต่อสังคมและไม่อาจให้อภัยได้  
        ๒. ถ้าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแล้วจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน
การลงโทษ (คือ ทําให้การกระทําผิดลดลง) 
        ๓. ถ้าการกําหนดให้เป็นความผิดอาญาจะไม่มีผลทําให้สังคมลดความเห็นว่า
การกระทํานั้นเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง 
        ๔. หากเป็นความผิดอาญาแล้วจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 
        ๕. การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีประสิทธิภาพในการพิสูจน์
ความผิดและลงโทษผู้กระทําผิด โดยไม่ก่อภาระแก่การดําเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตท้ังด้าน
คุณภาพและปริมาณ 
        ๖. ไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าการลงโทษอาญา 
        อย่างไรก็ดี รองศาสตราจารย์ ณรงค์ฯ ยอมรับว่าการพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น
มิใช่เร่ืองง่าย เพราะต้องคํานึงถึงค่านิยม พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความยึดถือของคนในแต่ละสังคม 
และต้องอาศัยผู้มีความรู้ท้ังในด้านกฎหมาย สังคมวิทยา อาชญวิทยา ผู้ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกฎหมายด้านนั้น ๆ รวมท้ังความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงการพิจารณา    
ในขั้นตอนสุดท้ายนี้อาจเกิดข้อถกเถียง และได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เนื่องจากมี
ความแตกต่างในด้านขนบธรรมเนียม สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
        เกณฑ์พิจารณาของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ฯ นี้ถือว่า “คลาสสิก” เพราะ 
สองขั้นตอนแรกเป็นการแยก Mala in se (โทษอาญา) / Mala prohibita (โทษทางปกครอง) ตาม
แนวคิดดั้งเดิม โดย “คัดกรอง” การกระทําท่ีเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดประเภทใด (clear-cut cases) 
ออกไปก่อน ซ่ึงหากการกระทําใดมิใช่ท้ัง “แก่นสาระของความผิดอาญา” และ “แก่นสาระของ
ความผิดทางปกครอง” กล่าวคือ เป็นการกระทําท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึง ก็จะใช้หลัก ๖ ประการของ
ศาสตราจารย์ Packer มาตัดสินว่าสมควรกําหนดให้เป็นความผิดอาญา หรือสมควรใช้มาตรการอ่ืน 
แทนโทษอาญา โดยเฉพาะโทษทางปกครอง 
        องค์อาสน์ เจริญสุข ซ่ึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการแบ่งแยกความผิด
อาญา (crime) และความผิดทางปกครอง (administrative offence) ได้เสนอแนะเกณฑ์พิจารณา     
ในอีกแนวทางหนึ่ง โดยให้แบ่งแยกความผิดท้ังสองประเภทจากเกณฑ์ ๕ ประการประกอบกัน ได้แก่    
(๑) จิตใจของผู้กระทําผิด : ความผิดอาญาต้องพิจารณาถึงจิตใจของผู้กระทําผิด ในขณะท่ีความผิด
ทางปกครองจะไม่มีการพิจารณาองค์ประกอบในเร่ืองจิตใจของผู้กระทําผิด (๒) ลักษณะและผลของ  
การกระทําผิด : ความผิดอาญาเป็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมายรุนแรงมากกว่าความผิดทางปกครอง 
(๓) คุณธรรมของกฎหมายที่ประสงค์จะคุ้มครองหรือนิติสมบัติ : ความผิดอาญาควรใช้กับคุณธรรม 
 



 ๕๑ 

ส่วนบุคคล ขณะท่ีความผิดทางปกครองคุ้มครองคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังมีรัฐแล้ว (๔) ผู้เสียหาย
หรือผู้ได้รับผลกระทบในสังคม : ความผิดอาญาใช้กับการกระทําท่ีส่งผลกระทบในสังคมเป็นอันมาก 
และ (๕) การใช้โทษอาญาเป็นวิถีทางสุดท้ายเนื่องจากเป็นมาตรการท่ีมีสภาพรุนแรงท่ีสุด๑๗๓  
        เกณฑ์ขององค์อาสน์ฯ มี “ฐานคิด” ไม่ต่างจากเกณฑ์ของรองศาสตราจารย์ 
ณรงค์ฯ เพราะใช้ระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเป็น “เส้นแบ่ง” ระหว่างความผิดอาญา  
และความผิดทางปกครอง อย่างไรก็ดี ขณะท่ีรองศาสตราจารย์ ณรงค์ฯ ยังใช้แนวคิดท่ัวไปในเร่ือง 
Mala in se / Mala prohibita องค์อาสน์ฯ ได้เสนอแนะแนวทางการพิจารณาท่ีละเอียดขึ้นไปอีก 
ขั้นหนึ่ง โดยให้ใช้เกณฑ์ ๔ ประการประกอบกัน ได้แก่ จิตใจของผู้กระทําผิด ลักษณะการกระทําผิด 
นิติสมบัติท่ีถูกล่วงละเมิด และความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงคล้ายคลึงกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
ของรัฐบาลอิตาลีและหลักยุติธรรมของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส โดย
กรณีท่ีไม่อาจตัดสินว่าสมควรกําหนดให้เป็นความผิดประเภทใด ก็เสนอให้ใช้หลักการใช้โทษอาญา
เป็นมาตรการสุดท้าย อันเป็นการใช้ข้อพิจารณาว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษ ท้ังนี้ ในทํานอง
เดียวกันกับหลักการใช้โทษอาญาเป็นมาตรการสํารองของรัฐบาลอิตาลีและหลักอรรถประโยชน์ของ
คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส  
        ในส่วนขององค์กรทางกฎหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคย
เสนอแนะแนวทางในการเลือกกําหนดโทษตามกฎหมายไว้ว่า โทษทางปกครองอาจนํามาใช้กับการ  
ฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงมิใช่เป็นเจตนาร้ายท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชน๑๗๔ 
ส่วนคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์       
ในการกําหนดโทษตามกฎหมายไว้ว่า โทษท่ีจะกําหนดแก่ผู้กระทําความผิดควรแบ่งเป็นสองประเภท 
คือ โทษทางปกครองและโทษอาญา โดยโทษทางปกครองควรใช้แก่การกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง หรือการกระทําท่ีไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้อ่ืน ขณะท่ีโทษอาญาควรใช้แก่การกระทําท่ีมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต่อสังคมเป็นส่วนรวมหรือ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเม่ือการใช้โทษทางปกครองแก่การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนคําส่ัง 
ทางปกครองไม่อาจทําให้การบังคับการตามคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๑๗๕ ซ่ึง
น่าสังเกตว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวใช้เกณฑ์ว่าด้วยระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเช่นเดียวกับ
ข้อเสนอของนักวิชาการโดยมุ่งพิจารณาถึง “ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง” (ชีวิตร่างกายของบุคคล  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ) และความเสียหาย 
ท่ีเกิดจากการกระทําผิดและมีข้อพิจารณาว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษโดยเสนอให้ใช้โทษอาญา
หากโทษทางปกครองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่เกณฑ์ท่ีดูจะคลุมเครือ คือ การเสนอให้ใช้โทษ 
ทางปกครองสําหรับ “การกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง” เนื่องจาก
เกณฑ์ดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์กับระดับความร้ายแรงของการกระทําผิด เพราะคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้นอาจมุ่งคุ้มครองคุณค่าท่ีสําคัญยิ่งหรือเป็นเพียงคุณค่าลําดับรองก็ได้ หรือหาก “โทษ

                                                 
๑๗๓องค์อาสน์  เจริญสุข, เกณฑ์การแบ่งแยกความผิดอาญาและความผิดทางปกครอง, 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๘-๑๑๐. 
๑๗๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย, 

๒๕๕๑), หน้า ๔๘๗. 
๑๗๕คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ, อ้างแล้วใน (๕๐), หน้า ๒๐. 



 ๕๒ 

ทางปกครอง” ท่ีคณะกรรมการฯ กล่าวถึงนั้นหมายถึง “มาตรการบังคับทางปกครอง” เพ่ือบังคับให้
เป็นไปตามคําส่ังทางปกครอง เช่น ค่าปรับบังคับการ ก็เป็นเร่ืองน่าแปลก เพราะโดยปกติมาตรการ
บังคับทางปกครองและโทษอาญามีวัตถุประสงค์แตกต่างกันและใช้เสริมกันได้ โดยผู้ตรากฎหมายอาจ
กําหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองเป็นความผิดอาญา (หากการกระทํานั้นมี
ผลกระทบต่อคุณค่าระดับสูงอย่างรุนแรง) และขณะเดียวกันฝ่ายปกครองก็ใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพ่ือบังคับให้มีการปฏิบัติตามคําส่ังได้อยู่แล้วโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ  
        สําหรับแนวทางในการกําหนดโทษของผู้ตรากฎหมายนั้น หากพิเคราะห์
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่าง ๆ ท่ีกําหนดโทษอาญาและโทษทางปกครองไว้ อาจสรุปได้ว่าผู้ตรา
กฎหมายใช้ระดับความร้ายแรงของการกระทําผิดเป็นเกณฑ์พิจารณาสําคัญในการเลือกกําหนดโทษ 
โดยพิจารณาถึงความสําคัญของส่ิงที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองว่าการกระทํานั้นล่วงละเมิดต่อคุณค่า
ระดับสูงหรือคุณค่าลําดับรอง เช่น กรณีของการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หากเป็นการกระทําท่ีกระทบต่อคุณค่าอันสําคัญย่ิงของสังคมก็จะกําหนดให้มีโทษอาญา
เช่น การกระทําท่ีกระทบต่อความม่ันคงของประเทศหรือสวัสดิภาพของเยาวชน เป็นต้นว่า การสร้าง
ภาพยนตร์ท่ีเป็นการบ่อนทําลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ  
อาจกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงและเกียรติภูมิของประเทศหรือฉายภาพยนตร์ท่ีห้ามเผยแพร่    
ในราชอาณาจักร (มาตรา ๗๗) การฉายภาพยนตร์ท่ีห้ามผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีดูหรือฉายภาพยนตร์ท่ี
เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปทางโทรทัศน์นอกเวลาท่ีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติกําหนด (มาตรา ๗๘) หรือการท่ีผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย
ให้ผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีเข้าไปในโรงภาพยนตร์ในระหว่างฉายภาพยนตร์ท่ีห้ามผู้มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีดู 
(มาตรา ๘๐) ส่วนโทษทางปกครองจะใช้กับการกระทําผิดท่ีมิได้กระทบต่อคุณค่าอันสําคัญยิ่งของ
สังคมแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการควบคุมของรัฐ เช่น การท่ีผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ 
ฉายภาพยนตร์ไทยน้อยกว่าสัดส่วนท่ีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติกําหนด (มาตรา ๖๘) 
หรือการท่ีผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ไม่แสดงใบอนุญาต ณ สถานท่ีประกอบกิจการ หรือไม่ยื่นขอ       
ใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหายหรือถูกทําลาย หรือไม่แจ้งประเภทของภาพยนตร์ท่ีนําออกฉายในบริเวณ
โรงภาพยนตร์ และเม่ือนายทะเบียนส่ังให้ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา ๖๙) อย่างไรก็ดี 
หากการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการควบคุมของรัฐอาจมีผลกระทบต่อคุณค่าอันสําคัญยิ่ง
ของสังคม โดยเฉพาะความม่ันคงและเกียรติภูมิของประเทศ ผู้ตรากฎหมายก็กําหนดให้มีโทษอาญา 
เช่น การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (มาตรา ๗๕) หรือการส่งภาพยนตร์ท่ีสร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (มาตรา ๗๘) 
หรือแม้แต่กรณีการกระทําผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการควบคุมของรัฐ มิได้กระทบต่อคุณค่า 
ระดับสูงโดยตรง แต่มองว่ามีลักษณะร้ายแรงเป็นพิเศษ ผู้ตรากฎหมายก็เลือกท่ีจะกําหนดให้มีโทษ
อาญา เช่น การประกอบกิจการโรงภาพยนตร์หรือประกอบกิจการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจําหน่าย
ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๗๙)  
        กรณีพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ตรากฎหมายก็ใช้หลัก
เดียวกันโดยกําหนดให้การกระทําที่กระทบต่อคุณค่าระดับสูงเป็นความผิดท่ีมีโทษอาญา เช่น การ  
ฝ่าฝืนคําส่ังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่ีห้ามส่ังเข้าหรือนําเข้าเพ่ือเผยแพร่ในราชอาณาจักรซ่ึงส่ิงพิมพ์



 ๕๓ 

ท่ีเป็นการหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือจะกระทบต่อ
ความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา ๒๗) 
หรือการถือหุ้นแทนบุคคลซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยในนิติบุคคลท่ีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ (มาตรา 
๒๖)๑๗๖ ส่วนการกระทําท่ีเป็นเพียงการฝ่าฝืนหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดจะบัญญัติให้เป็นความผิด
ท่ีมีโทษทางปกครอง เช่น การท่ีผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ไม่แสดง
ข้อความในหนังสือพิมพ์ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ไม่แสดงช่ือผู้พิมพ์และท่ีตั้งโรงพิมพ์ หรือช่ือของ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ (มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ (๑)) หรือการท่ีผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณาส่ิงพิมพ์   
ท่ีมิใช่หนังสือพิมพ์มิได้ส่งส่ิงพิมพ์จํานวนสองฉบับให้หอสมุดแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วัน
เผยแพร่ (มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ (๑)) อย่างไรก็ดี แม้กรณีของการกระทําท่ีมิได้กระทบต่อคุณค่า
ระดับสูงโดยตรง แต่เป็นการกระทําโดยเจตนาและมองว่ามีความร้ายแรงเป็นพิเศษ ผู้ตรากฎหมาย   
ก็กําหนดให้เป็นความผิดท่ีมีโทษอาญา เช่น การออกหนังสือพิมพ์โดยยังไม่ได้รับจดแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี หรือเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ โดยรู้ว่าตนไม่มี
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา ๒๕)  
        กฎหมายอีกฉบับหนึ่งซ่ึงน่าสนใจ คือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  
โดยผู้ตรากฎหมายกําหนดให้การกระทําที่พิจารณาว่ามีลักษณะร้ายแรง โดยเฉพาะการกระทําโดย
เจตนาเป็นความผิดท่ีมีโทษอาญา เช่น การประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๕๙) 
การเป็นผู้จัดการโรงแรมโดยไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา ๖๐) 
การแจ้งรายการเท็จลงในทะเบียนผู้พัก (มาตรา ๖๑) หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปในโรงแรมเพ่ือตรวจสอบหรือเรียกผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของโรงแรมมาให้ถ้อยคํา ช้ีแจง หรือส่งเอกสาร (มาตรา ๖๑) ส่วนการกระทําท่ีเป็น    
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการควบคุมของรัฐหรือหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ จะกําหนดให้เป็น
ความผิดท่ีมีโทษทางปกครอง เช่น การท่ีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเปล่ียนแปลงประเภทของโรงแรม  
(มาตรา ๕๐) หรือเปล่ียนช่ือโรงแรม (มาตรา ๕๑) ไม่ขอยื่นใบแทนใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดหรือไม่แจ้งเลิกกิจการ (มาตรา ๕๒) ไม่ส่งสําเนาทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียน (มาตรา ๕๖) 
หรือการท่ีผู้จัดการโรงแรมไม่บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผู้พักในทะเบียนผู้พักให้ครบถ้วน (มาตรา ๕๗) 
อย่างไรก็ดี การกระทําอีกส่วนหนึ่งท่ีกําหนดให้มีโทษทางปกครองมีปัญหาว่ามีความเหมาะสมแล้ว
หรือไม่ เช่น การท่ีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรมฝ่าฝืนหน้าท่ีในการดําเนินการต่าง ๆ 
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๔ ซ่ึงมาตรา ๕๕ กําหนดให้มีโทษทางปกครอง นั้น หากเป็นการไม่จัดให้มี
ป้ายช่ือโรงแรม ไม่แสดงใบอนุญาต ไม่จัดให้มีเลขท่ีประจําห้องพัก หรือเอกสารแสดงอัตราค่าท่ีพัก 
ก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติและไม่กระทบต่อคุณค่าอันสําคัญยิ่ง 
แต่กรณีการไม่จัดให้มีแผนผังแสดงการหนีไฟและป้ายทางออกฉุกเฉินนั้น น่าคิดว่าสมควรกําหนดให้มี
โทษทางปกครองหรือไม่ หรือสมควรกําหนดให้มีโทษอาญาเพ่ือป้องปรามการกระทําผิด เพราะแม้ว่า   
จะเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ และมิได้ก่อความเสียหายแก่คุณค่าใดโดยตรง   
แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลซ่ึงเป็นคุณค่าอันสําคัญยิ่งได้ ทํานองเดียวกัน การไม่ดูแลและ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรืออันตรายใด ๆ ในโรงแรม หรือไม่ดูแล
มิให้บุคคลหลบซ่อนหรือม่ัวสุมในเขตโรงแรมในลักษณะท่ีจะก่อความไม่สงบในบ้านเมืองหรือกระทํา
                                                 

๑๗๖กฎหมายกําหนดให้เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นนิติบุคคลต้องมีบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย  
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหุ้นท้ังหมด 



 ๕๔ 

ความผิดอาญาหรือไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีท่ีมีการหลบซ่อนหรือม่ัวสุมในลักษณะดังกล่าว 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ (๑๐) และมาตรา ๓๘ ซ่ึงมาตรา ๕๖ กําหนดให้มีโทษทางปกครองนั้น   
ก็น่าคิดว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพราะเป็นการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย
ของบุคคลหรือความม่ันคงของประเทศ อันเป็นคุณค่าท่ีสําคัญยิ่ง นอกจากนี้ การกระทําอีกส่วนหนึ่ง  
ท่ีทําให้เกิดความเส่ียงในการก่อภยันตรายแก่บุคคล ก็น่าคิดว่าโทษอาญาจะเหมาะสมกว่าโทษทาง
ปกครองหรือไม่ เช่น การไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดแก่โรงแรมอันเนื่องมาจาก  
เหตุอัคคีภัยหรือภยันตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีนายทะเบียนจะได้ส่ังให้แก้ไขหรือส่ังหยุดดําเนินกิจการ
โรงแรม (มาตรา ๕๒) 
        พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซ่ึงมี
ปัญหาน่าพิจารณาเก่ียวกับการเลือกกําหนดโทษ เช่น บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ท่ีกําหนดให้ผู้ท่ีใช้ระบบ 
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดไว้สําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการท่ีจะทําให้เกิดความ
เสียหายแก่การปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับทางปกครองนั้น หากพิจารณาว่าความเสียหาย  
ท่ีเกิดแก่การปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป็นอุปสรรคแก่การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้นภาวะฉุกเฉินและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลอันเป็นคุณค่าท่ีสําคัญยิ่ง กรณีย่อมน่าคิดว่าโทษอาญาจะเป็นมาตรการ
ท่ีสมควรนํามาใช้มากกว่าโทษทางปกครองหรือไม่  
        ท้ังนี้ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในหลาย
กรณีก็มีประเด็นปัญหาเก่ียวกับการเลือกกําหนดโทษอาญาและโทษทางปกครอง โดยบางกรณีมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการกําหนดโทษท่ีหน่วยงานเจ้าของร่างเสนอไว้ เช่น กรณีร่างพระราชบัญญัติ
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... ความผิดกรณีประกอบกิจการคลังสินค้าฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ร่างเดิมท่ีเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดให้มีโทษทางปกครอง ได้แก่ การตําหนิโดยเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและโทษปรับทางปกครอง เนื่องจากมิได้เป็นการก่ออาชญากรรม แต่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) เห็นว่าการอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังสินค้าฯ เป็นมาตรการควบคุมการ
ประกอบกิจการท่ีสําคัญและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจึงมีลักษณะ
ร้ายแรงท่ีสมควรลงโทษหนักกว่าโทษทางปกครองซ่ึงเป็นการลงโทษท่ีไม่ได้สัดส่วนกัน จึงสมควร
กําหนดให้การกระทําผิดดังกล่าวมีโทษอาญาแทนโทษทางปกครอง๑๗๗

 กรณีจึงเห็นได้ว่า หากมีเกณฑ์
พิจารณาท่ีชัดเจนและเป็นระบบในการกําหนดโทษตามกฎหมาย ก็จะทําให้บรรดาผู้เก่ียวข้องกับการ
จัดทํากฎหมายสามารถเลือกกําหนดโทษในแนวทางท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น 

๔.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดโทษ 
      เม่ือปัจจุบันระบบกฎหมายไทยเร่ิมนําโทษทางปกครองมาใช้อย่างจริงจังและ

เป็น “ทางเลือก” หนึ่งแทนโทษอาญา๑๗๘ เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกําหนดโทษจึงเป็นส่ิงจําเป็น 
เพราะแม้ว่าการกําหนดโทษจะเป็น “ดุลพินิจ” ของผู้ตรากฎหมายและหลายกรณีถือเป็นเร่ืองในทาง 

                                                 
๑๗๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล 

และห้องเย็น พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๑๐ (๒๕/๒๕๕๐) ๑๖/๒๕๕๐ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จท่ี ๘๑๙/๒๕๕๐) 
๑๗๘นอกจากพระราชบัญญัติท่ีได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายตามท่ีอ้างใน (๒๐) แล้ว ยังมีร่าง

พระราชบัญญัติอีกหลายฉบับท่ีกําหนดให้การกระทําผิดมีโทษทางปกครอง เช่น ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี ๘๑๙/๒๕๕๐), ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จ
ท่ี ๕๑๕/๒๕๕๒), ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี ๑๗๔/๒๕๕๔) 
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี ๕๓/๒๕๕๕) 



 ๕๕ 

“นโยบาย” แต่หากปล่อยให้ผู้ตรากฎหมายใช้ดุลพินิจได้ตามอําเภอใจโดยไม่มี “กรอบแนวคิด” 
ในทางหลักวิชาการแล้ว ย่อมสุ่มเส่ียงท่ีจะมีการกําหนดโทษโดยไม่เหมาะสมกับลักษณะการกระทําผิด 
เช่น กําหนดให้การกระทําผิดท่ีไม่ร้ายแรงมีโทษอาญา ซ่ึงจะไม่เป็นผลดีต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
หรือกําหนดให้การกระทําผิดท่ีร้ายแรงมีโทษทางปกครองแทนท่ีจะกําหนดเป็นความผิดอาญา๑๗๙ ซ่ึง
จะมีผลเป็นการลดทอนความสําคัญของคุณค่าท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครองให้ด้อยค่าลง และหากผู้ตรา
กฎหมายเปล่ียนแนวทางการกําหนดโทษกลับไปกลับมาในแต่ละกรณีด้วยแล้ว ก็ยิ่งกระทบต่อความ
ม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมาย นอกจากนี้ การไม่มีเกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษอาจทําให้ผู้ตรา
กฎหมายกําหนดโทษแตกต่างกันสําหรับการกระทําผิดลักษณะเดียวกันและมีความร้ายแรงเท่ากัน 
เพียงแต่บัญญัติในกฎหมายคนละฉบับคนละเร่ือง (ท่ีตราขึ้นต่างยุคต่างสมัย ...หรือแย่ไปกว่านั้น เป็น
กฎหมายท่ีตราขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน !) เช่น การไม่ขอใบแทนใบอนุญาตท่ีชํารุดหรือสูญหาย หรือ  
ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในสถานประกอบกิจการ โดยเร่ืองหนึ่งกําหนดให้มีโทษอาญา แต่อีกเร่ืองหนึ่ง
กลับกําหนดให้มีโทษทางปกครอง ย่อมเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เท่าเทียมกัน เพราะโทษท้ังสอง
ประเภทมีหลักประกันในกระบวนพิจารณาและมีผลกระทบต่อผู้ถูกลงโทษแตกต่างกัน  

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงสมควรกําหนดเกณฑ์พิจารณาในการเลือก
กําหนดโทษเพ่ือเป็น “เคร่ืองมือช่วยตัดสินใจ” สําหรับส่วนราชการท่ีจัดทําร่างกฎหมายและรัฐสภา 
ซ่ึงท่ีผ่านมาถึงแม้จะมีข้อเสนอแนะในการกําหนดโทษ ท้ังโดยฝ่ายตําราและองค์กรทางกฎหมายต่าง ๆ 
แต่ก็เป็นเพียงแนวคิดท่ัวไปท่ียังไม่ชัดเจน กรณีจึงสมควรมีเกณฑ์พิจารณาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น ซ่ึงเกณฑ์
พิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสชอบท่ีจะนํามา “ปรับใช้” กับ
ระบบกฎหมายไทยได้ เพราะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการทางนิติศาสตร์และมีขั้นตอนพิจารณาท่ี
เป็นระบบ โดยในลําดับแรกจะใช้ “เกณฑ์ว่าด้วยความร้ายแรงของการกระทําผิด” ในการแบ่งแยก  
แก่นสาระของความผิดอาญาและการกระทําท่ีควรใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษอาญา โดยในการนี้จะใช้
ตัวช้ีวัดสามประการประกอบกัน ได้แก่ ลักษณะการกระทําผิด ความสําคัญของส่ิงท่ีกฎหมายมุ่ง
คุ้มครอง และระดับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น โดยในส่วนของการจัดระดับความสําคัญของคุณค่าต่าง ๆ 
หากเป็นคุณค่าท่ีรับรองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นคุณค่าระดับสูงท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้ 
เช่น บูรณภาพแห่งดินแดน (มาตรา ๑) สถาบันพระมหากษัตริย์ (มาตรา ๘) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖) สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล (มาตรา ๓๒) ฯลฯ รวมท้ัง 
คุณค่าบางอย่างท่ีมิได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่คนหมู่มากเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคุณค่าระดับสูง 
เช่น ความม่ันคงของประเทศ ศาสนา มรดกทางวัฒนธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
โดยเฉพาะความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน ส่วนเสรีภาพท่ีอาจจํากัดได้ เช่น เสรีภาพ    
ในการเดินทาง (มาตรา ๓๔) เสรีภาพในการส่ือสาร (มาตรา ๓๖) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(มาตรา ๔๕) ฯลฯ และกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น กฎระเบียบของทางราชการท่ี
กําหนดไว้เพ่ือควบคุมกิจการต่าง ๆ โดยกรณีการกระทําผิดท่ีได้ค่าคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีควร
กําหนดให้มีโทษอาญา แต่เป็นเร่ืองท่ีสังคมเห็นว่าร้ายแรงควรแก่การประณามและแก้แค้นผู้กระทําผิด 
ก็อาจยอมรับให้ผู้ตรากฎหมายกําหนดให้มีโทษอาญาได้เป็นกรณีพิเศษดังท่ีฝ่ายตําราในฝร่ังเศส
บางส่วนได้เสนอแนะไว้ ท้ังนี้ ในกรณีของการกระทําผิดท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึงไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าควร
กําหนดให้มีโทษอาญาหรือใช้มาตรการอ่ืน ก็จะใช้ “เกณฑ์ว่าด้วยประสิทธิภาพในการลงโทษ” เพ่ือ
                                                 

๑๗๙โดยท่ีการลงโทษทางปกครองมีกระบวนการท่ีเรียบง่ายรวดเร็วกว่าการลงโทษอาญาจึงอาจเป็น
เหตุจูงใจให้ผู้ตรากฎหมายเลือกท่ีจะกําหนดให้การกระทําผิดมีโทษทางปกครองท้ังท่ีเป็นการกระทําท่ีมีลักษณะร้ายแรง 



 ๕๖ 

ช้ีขาดต่อไป โดยใช้ตัวช้ีวัดสามประการประกอบกัน ได้แก่ ประสิทธิภาพของโทษอาญาท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมาย (ฐานความผิดอาญาท่ัวไปท่ีอาจนํามาใช้ลงโทษการกระทําผิดเฉพาะเร่ือง) ประสิทธิภาพของ
โทษอ่ืน ๆ นอกจากโทษอาญา และความพร้อมในการบังคับใช้โทษอาญาท่ีจะกําหนดขึ้นใหม่เป็นการ
เฉพาะ โดยในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการลงโทษ อาจนําเกณฑ์พิจารณาท่ีเสนอโดยสภา 
แห่งรัฐฝร่ังเศสมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ว่าด้วยการกระทําผิดท่ีแพร่หลาย 
หรือเกณฑ์ว่าด้วยสาระของเร่ืองท่ีควรกําหนดให้มีโทษทางปกครอง (การควบคุมกํากับการประกอบ
กิจการ เร่ืองท่ีการสอบสวนเก่ียวกับการกระทําผิดต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เร่ืองท่ีศาล  
ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญพอท่ีจะพิจารณาได้อย่างเหมาะสม) และสําหรับการกระทําท่ีมิใช่แก่นสาระ
ของความผิดอาญาหรือไม่ควรกําหนดให้มีโทษอาญาเพราะจะไม่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ ก็จะใช้ 
“เกณฑ์เทคนิค” ในการพิจารณาต่อไปว่าสมควรใช้โทษทางแพ่งหรือโทษทางปกครอง โดยใช้ตัวช้ีวัด     
สามประการประกอบกัน ได้แก่ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ใดเป็นการเฉพาะ หรืออาจเกิดความเสียหายขึ้นได้) ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง (ประโยชน์
ส่วนบุคคล ประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์สาธารณะท่ัวไป) และลักษณะการกระทําผิด 
(เป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีทางแพ่ง หน้าท่ีทางปกครอง หรือเป็นการกระทําใด ๆ) ซ่ึงการท่ีเกณฑ์พิจารณา
ในแต่ละขั้นตอนมี “ตัวช้ีวัด” ท่ีชัดเจนซ่ึงใช้พิจารณาประกอบกัน พร้อมท้ังมีการให้ค่าน้ําหนักกับ
ตัวช้ีวัดในแต่ละเร่ือง ย่อมทําให้ได้คําตอบท่ีแน่นอนในการกําหนดโทษตามกฎหมาย จึงน่าจะเป็น 
“กรอบ” ในการใช้ดุลพินิจกําหนดโทษสําหรับผู้ตรากฎหมายได้ แต่ไม่ถึงกับตัดดุลพินิจของผู้ตรา
กฎหมายท่ีจะกําหนดโทษในแนวทางท่ีแตกต่างจากผลลัพธ์ของการใช้เกณฑ์พิจารณา หากมีเหตุผล
ความจําเป็นในเร่ือง “ความเหมาะสม” ท้ังนี้ เกณฑ์พิจารณาดังกล่าวน่าจะเป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจ
สําหรับส่วนราชการท่ีจัดทําร่างกฎหมายรวมท้ังรัฐสภา ไม่ว่าจะในการเลือกกําหนดโทษตามกฎหมาย
ท่ีจะตราขึ้นใหม่ หรือการพิจารณาลด-เลิกโทษอาญาท่ีมีอยู่เดิมในกฎหมายฉบับต่าง ๆ หากในอนาคต
ประเทศไทยจะดําเนินนโยบายลด-เลิกโทษอาญาอย่างจริงจังเช่นเดียวกับในต่างประเทศ นอกจากนี้ 
เกณฑ์พิจารณาในการกําหนดโทษตามกฎหมายย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้การกําหนดนโยบาย
อาญาของรัฐในภาพรวมมีความเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลยิ่งขึ้นด้วย 

ท้ายท่ีสุด มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ในการพิจารณาเลือกกําหนดโทษนั้น เกณฑ์ว่าด้วย
ประสิทธิภาพในการลงโทษถือเป็นข้อพิจารณาท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการกระทําผิดท่ีมีลักษณะกํ้าก่ึง  
ซ่ึงต้องใช้ประสิทธิภาพในการลงโทษเป็นตัวตัดสิน ก็มีแนวคิดว่าโทษทางปกครองมี “ข้อได้เปรียบ” 
เหนือโทษอาญาตรงท่ีฝ่ายปกครองสามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้เองซ่ึงทําให้การลงโทษเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกรณีของโทษท่ีต้องมีการบังคับ เช่น โทษปรับทางปกครอง ฝ่าย
ปกครองสามารถบังคับชําระค่าปรับได้เองโดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลมีคําบังคับให้๑๘๐ อย่างไรก็ดี กรณี
ของประเทศไทยนั้น ท่ีผ่านมามีปัญหาในการบังคับทางปกครองมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบังคับ
ตามคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน (ซ่ึงรวมถึงคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง) เนื่องจาก
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง

                                                 
  

๑๘๐ในฝรั่งเศส บทกฎหมายท่ีกําหนดโทษปรับทางปกครองมักจะระบุว่าการบังคับชําระค่าปรับ  
ให้ใช้วิธีการบังคับชําระหนี้อย่างอ่ืนของรัฐนอกเหนือไปจากหนี้ภาษีอากรและหนี้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน สําหรับวิธีการบังคับตามคําส่ังให้ชําระค่าปรับทางปกครองซ่ึงเป็นคําส่ังให้ชําระเงินอย่างหนึ่ง โปรดดู 
ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ,์ รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส, 

เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒, หน้า ๓๐-๔๖. 



 ๕๗ 

ไว้เป็นการเฉพาะ และหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในเร่ืองนี้ ทําให้
มีปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครองเป็นอันมาก๑๘๑ และแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ปรากฏ
ปัญหาในการบังคับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง๑๘๒ แต่ในกฎหมายบางฉบับท่ีมีโทษปรับทาง
ปกครอง  ผู้ตรากฎหมายก็ชิง “ป้องกัน” ปัญหาโดยกําหนดให้ฝ่ายปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพ่ือบังคับชําระค่าปรับ โดยศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังปรับ
และพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือชําระค่าปรับ๑๘๓ 
ซ่ึงแนวทางดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องตรงตามหลักในทางกฎหมายปกครอง ท้ังยังทําให้การบังคับทาง
ปกครองมีความล่าช้าเพราะต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซ่ึงจะมีผลลดทอนประสิทธิภาพของการ
ลงโทษทางปกครองเป็นอันมาก๑๘๔ ในระยะยาวจึงควรแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบังคับทางปกครองโดย
กําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้เป็นการเฉพาะให้ชัดเจนและมีหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบการบังคับทาง
ปกครอง๑๘๕ ซ่ึงหากแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบังคับทางปกครองได้ ก็จะทําให้การลงโทษทางปกครอง
มีประสิทธิภาพ และเป็น “ทางเลือก” แทนโทษอาญาได้อย่างแท้จริง 

 

       ________________ 
 

                                                 
  

๑๘๑โดยเฉพาะการบังคับตามคําส่ังให้ชําระเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
  

๑๘๒เพราะบางกรณีผู้กระทําผิดยินยอมชําระค่าปรับโดยดี ทําให้ไม่จําเป็นต้องมีการบังคับทาง
ปกครอง เช่น การลงโทษปรับทางปกครองโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
พ.ศ. ๒๕๔๖ และบางกรณีเจ้าหน้าท่ียังไม่เคยมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง จึงยังไม่มีปัญหาในการบังคับทาง
ปกครอง เช่น การลงโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
๑๘๓เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๘, พระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๙ วรรคสาม และพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔๑ วรรคสอง  

๑๘๔

“ความรวดเร็ว” เป็นข้อพิจารณาสําคัญประการหนึ่งของการลงโทษดังท่ี Cesare Beccaria

ปรัชญาเมธีอิตาเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “ยิ่งลงโทษได้รวดเร็วทันการณ์มากเท่าใด การลงโทษก็ยิ่งเป็นธรรมและบรรลุผล
มากเท่านั้น” (Dei dilitti e delle pene, 1764)  

  
๑๘๕ข้อเสนอดังกล่าวปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการบังคับทางปกครอง พ.ศ. .... ซ่ึงจัดทํา 

โดยนายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล กรรมการร่างกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับรายละเอียด
ของร่างกฎหมายดังกล่าว โปรดดู โกมล  จิรชัยสุทธิกุล, “แนวความคิดและทิศทางในการตรากฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครอง”, www.krisdika.go.th 


