
 
 

 
บทที่ 2 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับ 
การชุมนุมสาธารณะ 

 

ในบทน้ีจะศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและความหมายและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกับการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection) ในการชุมนุมและหลกัการของกฎหมาย
มหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัเสรีภาพในการชุมนุม ศึกษาถึงท่ีมา และ
ความหมายของเสรีภาพในการชุมนุม ศึกษาถึงแนวคิดของหลกัการว่าดว้ยเสรีภาพในการชุมนุมตาม
กฎหมายต่างประเทศ และแนวคิดพ้ืนฐานและพฒันาการของเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ตลอดจนหลกัการของกฏหมาย
มหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติในการรวมตัวเป็นสังคมของมนุษย์  
แสดงความคดิเห็นโดยผ่านการชุมนุม 

 กฎหมายธรรมชาติเป็นของส านกัความคิดกฎหมายธรรมชาติ  ซ่ึงมีก  าเนิดและวิวฒันาการ
มาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ กฎเกณฑต่์าง ๆ มีระเบียบอยูโ่ดยธรรมชาติของมนัเองไม่ข้ึนตามอ าเภอใจ
ของบุคคล มนุษยมิ์ไดเ้ป็นผูส้ร้างกฎเกณฑ์เหล่าน้ี แต่เป็นผูค้น้พบกฎเกณฑ์เหล่าน้ีและเป็นผูใ้ช้
กฎเกณฑ์เหล่าน้ีเท่านั้น1  โดยส านักน้ีมีความคิดเห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมีอยู่แลว้ 
โดยธรรมชาติ เรียกว่า กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนมาตามธรรมชาติ
โดยตรง เช่น การเกิดปรากฎการณ์อ่ืน ๆ  บนโลก บา้งก็มีความเช่ือว่าธรรมชาตินั้น  คือ พระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นผูท้  าใหเ้กิดหลกัเกณฑท์างศาสนา  เหตุผลและศีลธรรม  จึงเป็นส่ิงท่ีนักกฎหมายเช่ือว่าเป็นท่ีมา
ของกฎหมาย เพราะกฎหรือระเบียบใดท่ีขัดต่อเหตุผลและศีลธรรม ย่อมไร้สภาพบังคับ 
ทางกฎหมายทั้งส้ิน 

  

                                                             
1 สมยศ เช้ือไทย. (2559). ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 72. 
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   ลกัษณะส าคญัของกฎหมายธรรมชาติมี  2  ลกัษณะ  คือ2 
   1. ตอ้งเป็นกฎเกณฑ์ทัว่ไป คือ เป็นจริงในทุกสถานท่ี  สังคมในยุคสมยันั้นยงัคงเป็น

สงัคมแบบแคบ ๆ  มิไดม้ีการส่ือสารกบักลุ่มชนอ่ืน ๆ มากนกั  และแต่ละกลุ่มชนก็มีจารีตประเพณี 
ความประพฤติปฏิบติัแตกต่างกนัออกไป   

   2. ต้องมีลักษณะนิรันดร คือ เป็นจริงตลอดไป การพัฒนาสังคมในสมัยนั้ น 
เป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างในปัจจุบนั  กฎเกณฑ์ในทางสังคมมีลกัษณะเป็นจารีต
ประเพณีในการยดึถือและปฏิบติัจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  จึงมีความเช่ือว่าจารีตประเพณีของตน 
เป็นอมตะนิรันดร 

   กฎหมายธรรมชาติ คือ กฎหมายนิรันดร (Lex  Aeterna) นัน่เอง แต่เป็นกฎหมายนิรันดร
เฉพาะบางส่วนท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยเหตุผลของมนุษยท่ี์มีอยู่ในตวัทุกคน แปลว่า เหตุผล 
รู้ผิดชอบชัว่ดีของมนุษยน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงของ Lex  Aeterna แต่เราเรียกว่าเป็น Lex Naturalis  
หรือ Natural Law ก็เพราะเป็นเหตุผลท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติของมนุษย ์(Human  Nature) 

   ความคิดเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ จ  าแนกไดอ้อกเป็น  2  ทฤษฎี  คือ 
   1) ความเช่ือว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้ นมีเหตุผล ซ่ึงมีอยู่แล้วในธรรมชาติและ 

อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยอ านาจหรือตามอ าเภอใจของผูม้ีอ  านาจแห่งรัฐ3  มนุษยเ์ป็นผูท่ี้สามารถรู้จกั
ผดิชอบชัว่ดีได ้สามารถท่ีจะเขา้ใจหรือคน้ควา้หาหลกัเกณฑข์องกฎหมายธรรมชาติได ้ และยอมรับ
ว่าโลกมนุษย์น้ีเป็นโลกของการใช้เหตุผล  มีหลกัเกณฑ์ในตัวของมันเอง  สังคมหรือรัฐบาล 
ของมนุษยเ์กิดข้ึนโดยธรรมชาติในตวัของมนัเอง 
    2) ความเช่ือท่ีว่ามนุษยไ์ม่มีเหตุผล  แต่ด าเนินชีวิตไปตามความอยาก  ความตอ้งการ  
ระบบของสังคมจึงเป็นระบบของอ านาจไม่สามารถจะช้ีว่าอะไรผิดอะไรถูกได ้ หากไม่ค านึงถึง
อ  านาจและผลประโยชน์4 

   แนวความคิดในเร่ืองท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติน้ีท าให้กฎหมายธรรมชาติมีลกัษณะ
พิเศษ  คือ  ใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลา  ใชไ้ด้เสมอไม่มีวนัยกเลิกหรือล่วงสมยัและใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดั
สถานท่ีกฎหมายธรรมชาติย่อมอยู่ เหนือกฎหมายของรัฐ  กล่าวคือ กฎหมายธรรมชาติ 
ย่อมมีความยุติธรรมท่ีสุด  กฎหมายของรัฐจะขัดแยง้กับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้  การนิยาม

                                                             
2 ปรีดี เกษมทรัพย.์ (2559). นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 14). กรุงเทพฯ:โครงการต าราและเอกสารการสอนคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 155. 
3 ภูริชญา  วฒันรุ่ง. (2554). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. หนา้ 33. 
4 นราธร สายเส็ง. (2560). ธรรมชาติมนุษย์กับมุมมองเชิงพื้นที่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร. หนา้ 64.  
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ความหมายของส านักความคิดน้ีได้รับการยกย่องอย่างกวา้งขวาง  เพราะมีท่ีมาจากความรู้สึก
รับผดิชอบของมนุษย ์ และมุ่งถึงความเสมอภาค  เสรีภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคญั 

   แนวคิดของส านกักฎหมายธรรมชาติถือว่าชีวิตมนุษยเ์ป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมนุษย์
ไม่ไดก้  าหนดข้ึนและเป็นสิทธิท่ีมนุษยไ์ดรั้บในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์เม่ือเกิดมาเป็นมนุษยก์็มีสิทธิ 
ในร่างกายของตน เมื่อมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นสังคม มนุษยจ์ะมีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  
ของตวัเองได้มากท่ีสุด การอยู่ร่วมกนัในสังคมเป็นการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเหตุผล 
มนุษย์ทุกคนสามารถท าความตกลงกับมนุษย์ผูอ่ื้นในการท่ีจะเข้ามาอยู่ร่วมกันและรวมกัน  
เป็นสังคมได้ เพื่อการด ารงอยู่และความปลอดภัยของกันและกันและหลีกเล่ียงการรุกราน 
(Aggression) กนัและกนัโดยก าหนดกติกาของการอยู่ร่วมกนัข้ึนมา และต่างก็ไดส้ละสิทธิลงโทษ 
ผูท่ี้ไม่เคารพต่อกติกาของการอยู่ร่วมกนัให้แก่รัฐ องค์กรของรัฐ ซ่ึงมีอ  านาจบงัคบัท่ีเป็นอิสระต่อ
มนุษยแ์ละอยูเ่หนือมนุษยทุ์กคนในประชาคมนั้น และตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ขอ้จ  ากดัใด ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัความไดส้ดัส่วนหรือหลกัความจ าเป็นพอสมควรแก่เหตุ5 

2.2. แนวคิดกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนในเร่ืองเขตอ านาจศาลในประเด็นที
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 

 การจดัแบ่งกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนมีประโยชน์อยู่หลายประการโดยเฉพาะ
ประโยชน์ในการน าคดีข้ึนสู่ศาลส าหรับประเทศท่ีเลือกใชร้ะบบศาลคู่ แต่ก่อนท่ีจะท าความเขา้ใจ 
ในรายละเอียดของเขตอ านาจศาลยุติธรรมและเขตอ านาจศาลปกครอง กรณี น้ีจ  าเป็นจะต้อง 
ท าความเข้าใจหลกัการทั่วไปว่าเขตอ านาจศาล ความหมายของเขตอ านาจศาล รวมถึงเหตุผล 
และความจ าเป็นในการจดัแบ่งเขตอ านาจศาล6 ดงัน้ี  
    เขตอ านาจศาล ( Jurisdiction)  หมายถึงขอบเขตแห่งอ  านาจตามกฎหมายท่ีศาล 
มีในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการกระท าท่ีศาลมีอ  านาจกระท าหรือสัง่การตามกฎหมายและโดย 
นยัเดียวกนั หากเร่ืองใดท่ีไม่มีกฎหมายให้อ  านาจแก่ศาลท่ีจะกระท าหรือสั่งการเช่นนั้น ศาลก็ไม่มี

                                                             
5 วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2549). หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง. กรุงเทพฯ:  
วิญญูชน. หนา้ 29. 
6 ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ และ มานิตย ์ วงศ์เสรี. (2548). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญา 
ทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 16. 



12 
  

อ านาจท่ีจะกระท าหรือสั่งการแก่ผูใ้ดได้7 ดงันั้น เขตอ านาจศาลในท่ีน้ีจึงหมายถึงอ  านาจของศาล 
ท่ีจะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามตวับทกฎหมายซ่ึงไดใ้หอ้  านาจไว ้
    ลกัษณะท่ีเป็นทางศาลหรือเขตอ านาจเป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงเน้ือหาของการกระท า 
ในเชิงพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ซ่ึงศาสตราจารย ์Leon Dugut นักกฎหมายมหาชนผูม้ีช่ือเสียง
ชาวฝร่ังเศสไดอ้ธิบายว่าจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ8 ไดแ้ก่  
    1) มีปัญหาทางกฎหมายเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินช้ีขาดหรือพิจารณาพิพากษา
คดีและเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือแกปั้ญหาขอ้กฎหมายนั้น (Pretention) 
    2) มีการวินิจฉยัหรือพิจารณาเพ่ือตดัสินช้ีขาดหรือพิพากษาส าหรับปัญหาทางกฎหมาย
นั้น (Solution) 
    3) มีค  าตัดสินหรือค าพิพากษาซ่ึงเป็นผลมาจากการวินิจฉัยหรือพิจารณาปัญหา  
ทางกฎหมายดังกล่าว (Decision) ค  าตัดสินหรือค าพิพากษาจะต้องมีลกัษณะเป็นค าบังคับและ 
เมื่อถึงท่ีสุดแลว้ต้องสันนิษฐานว่าค  าตัดสินหรือค าพิพากษานั้นถูฏตอ้งเป็นจริง กล่าวคือ จะน า
ปัญหาเดิมมาฟ้องซ ้าไม่ไดแ้ละตอ้งมีค  าบงัคบัรวมถึงกระบวนการบงัคบัการตามค าสัง่นั้น9 ค  าตดัสิน
ดงักล่าวอาจมีผลผกูพนัต่อคู่ความในคดี เช่น คดีแพ่งซ่ึงเป็นเร่ืองสิทธิตามกฎหมายเอกชนหรือมีผล
ผกูพนัเป็นการทัว่ไป เช่น ค  าพิพากษาของศาลใหเ้พิกถอนค าสัง่ของฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
   เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัแบ่งอ านาจพิจารณาคดีปกครองออกมาต่างหากจาก
คดีอ่ืน ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน ดงัน้ี10 
    1) กฎหมายปกครองมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายเอกชน เน่ืองจากกฎหมาย
ปกครองเป็นกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งหรือการจดัรูปองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บริการสาธารณะ
แก่ส่วนรวม 

                                                             
7 กฤตยชญ์  ศิริเขต. (2543). ศาลปกครอง ค าอธิบายพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน์. หนา้ 35. 
8 โภคิน  พลกุล. (2528). ปัญหากฎหมายช้ันสูงทางกฎหมายมหาชน: คดีปกครองฝร่ังเศส.เอกสารประกอบการ
สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 14. 
9 “กระบวนการบงัคบัตามค าสั่ง” อาจเรียกอีกนยัหน่ึงว่า “กระบวนการบงัคบัคดี”. 
10 หสัวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล. (2534). หลักกฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับการปกครอง.ใน รวมบทความในโอกาสครบรอบ 84 
ปี ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 38. 
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    2) คดีปกครองมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคดีแพ่งเน่ืองจากคดีปกครองต้องแสวงหา  
ความจริง ศาลจึงมีบทบาทส าคัญในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานจากคู่ความหรือ
คู่กรณี 
    3) ตุลาการศาลปกครองจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับคดีปกครอง ศาลจะต้องเป็น  
ผูค้วบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครอง ซ่ึงจะตอ้งมีความรอบรู้ในระบบการบริหาร
ราชการแผน่ดินเป็นอยา่งดีเพื่อท่ีจะไดส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินการของฝ่ายปกครองได้
โดยไม่ท าให้เสียประสิทธิภาพ (Performance)ในการบริหารราชการแผ่นดินและรู้ว่ากรณีใด 
ไม่สมควรกา้วล่วงเขา้ไปแทรกแซง 

4) เอกชนจะได้รับความคุ้มครองจากการกระท าของฝ่ายปกครองมากข้ึนเพราะ
หลกัเกณฑก์ารวินิจฉยัคดีปกครองจะสร้างกลไกควบคุมการใชดุ้ลพินิจโดยหลกักฎหมายมหาชน 
ซ่ึงในปัจจุบนัหลกักฎหมายเอกชนส่วนใหญ่ไม่อาจกา้วล่วงไปควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้11 

   2.2.1 การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการควบคุมหรือขัดขวางการใช้
เสรีภาพในการชุมนุม 

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติ  
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และสามารถร้องขอหรือสั่งการตามแต่กรณี  เพ่ือให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในท้องท่ีท่ีมีการชุมนุม
สาธารณะ ด าเนินการภายในของอ านาจหน้าท่ีของบุคคลหรือหน่วยงานนั้ น โดยก าหนด
ผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติั ดงัน้ี12 

   1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กองบัญชาการต ารวจนครบาล (Metropolitan Police 
Bureau) เป็นหน่วยหลกั รับผิดชอบความสงบการชุมนุมสาธารณะ แกไ้ขปัญหา แลว้รายงานให้
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ผา่นศูนยป์ฏิบติัการส านกังานต ารวจแห่งชาติ)ทนัที โดยด าเนินการดว้ย
การใช้ระบบศูนยป์ฏิบัติการและระบบบัญชาการเหตุการณ์ หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลเป็น  
เจา้พนักงานดูแลการชุมนุม หากเป็นการชุมนุมในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจแห่งนั้น ผูบ้ังคบัการต ารวจ 
นครบาลทอ้งท่ี เป็นเจา้พนกังานดูแลการชุมนุม เมื่อเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเน่ืองระหว่างสถานี
ต ารวจนครบาล ผูบ้ัญชาการต ารวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อมีการชุมนุม  
ในพ้ืนท่ีระหว่างกองบงัคบัการต ารวจนครบาล  

                                                             
11 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. (2554). คู่มือการฝึกและปฏิบัติการควบคมุฝูงชน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพต์  ารวจ. หนา้ 55. 
12 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. 
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แจ้งส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐด้านสาธารณูปโภค การขนส่งมวลชน เช่น การประปา  
นครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เพื่อประสานการปฏิบัติหรือเตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้
หน่วยงานนั้นด าเนินการหรือบงัคบัการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมสาธารณะ 

ติดตามสถานการณ์และสัง่การในการแกไ้ขปัญหาต่อไป โดยใชก้  าลงัต ารวจในสังกดัเป็น
หลกั หากเกินขีดความสามารถใหข้อรับการสนบัสนุนจากส านกังานต ารวจแห่งชาติต่อไป 

หน่วยราชการ (Government Agencies)  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเ ก่ี ยวข้อง  คือ 
ก รุ ง เทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร กรมประชาสัมพนัธ ์
เตรียมการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีเม่ือไดรั้บการร้องขอ โดยเบ้ืองตน้ใหป้ระสานช่องทางติดต่อ
ประสานงานหรือการขอใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีติดต่อมาประจ าท่ีศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมรายการส่ิงอุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือท่ีพร้อมใหก้ารสนบัสนุนตามร้องขอ 

2) นอกจากเขตกรุงเทพมหนคร ให้ต  ารวจภูธรจังหวดั เป็นหน่วยงานหลักในการ
ปฏิบติังานตามแผน โดยมีผูว้่าราชการจังหวดั (Provincail Governor) เป็นผูรั้บผิดชอบ ให้ผูบ้งัคบั
การต ารวจภูธรจังหวดั เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะ 
วางแผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ แกไ้ขปัญหา โดยด าเนินการดว้ยการใชร้ะบบศูนย์
ปฏิบัติการและระบบบัญชาการเหตุการณ์  โดยมีผู ้ว่ าราชการจังหวัด  เป็นผู ้รับผิดชอบ 
ในราชการจงัหวดัและอ าเภอตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 และ 
ในฐานะผูอ้  านวยการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ 
เป็นผูค้วบคุมสถานการณ์เพื่อใหเ้ลิกการชุมนุมตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับอย่างสอดคล้องกัน หัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธร เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม หากเป็นการชุมนุมในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจแห่งนั้ น  
ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั เป็นเจา้พนกังานดูแลการชุมนุม เมื่อเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเน่ือง
ระหว่างสถานีต ารวจภูธร ผูบ้ัญชาการต ารวจพ้ืนท่ี เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เม่ือเป็น 
การชุมนุมสาธารณะต่อเน่ืองระหว่างกองบงัคบัการภูธรจงัหวดั13 

เมื่อได้ปรึกษากับผู ้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้แจ้งส่วนราชการท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั หน่วยงานของรัฐด้านสาธารณูปโภค  
การขนส่งมวลชน เช่น การประปา การไฟฟ้า การขนส่งมวลชน เพื่อประสานการปฏิบัติหรือ
เตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้หน่วยงานนั้ นด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการชุมนุม
                                                             
13 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 11. หนา้ 57. 



15 
  

สาธารณะ โดยเบ้ืองตน้ใหป้ระสานช่องทางติดต่อประสานงาน หรือการขอใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีติดต่อมา
ประจ าท่ีศูนยป์ฏิบติัการ พร้อมรายการและสมรรถนะส่ิงอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีพร้อมให้การ
สนบัสนุนตามร้องขอ14 

ติดตามสถานการณ์และสัง่การในการแกไ้ขปัญหา โดยใชก้  าลงัต ารวจในสังกดัเป็นหลกั 
หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากผูว้่าราชการจังหวดั ต ารวจภูธรภาคและ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติต่อไป 

         2.2.2  เขตอ านาจศาลในการวนิิจฉัยและตรวจสอบปัญหาที่เกดิจากการชุม 
                      ก่อนการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีเพียงศาลระบบเดียว 
คือ ศาลยติุธรรม ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุกเร่ือง ปัญหาของเขตอ านาจศาลจึงไม่เกิดข้ึน  
แต่เมื่อประเทศไทยเปล่ียนมาเป็นระบบศาลคู่ ซ่ึงแยกคดีในกฎหมายมหาชนและคดีในกฎหมาย
เอกชน ปัญหาความยุง่ยากดงักล่าวจึงเกิดข้ึน การพิจารณาเร่ืองเขตอ านาจจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งกระท า
ทุกคร้ังก่อนท่ีผูฟ้้องจะยืน่ฟ้องคดี (Lodged) หรือศาลจะรับพิจารณาคดี เพราะการด าเนินกระบวน
พิจารณาโดยศาลท่ีไม่มีอ  านาจยอ่มส่งผลใหก้ระบวนพิจารณาดงักล่าวเสียไป ไม่มีผลทางกฎหมาย15 
                     วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ท่ีผ่านมา ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าสั่งก  าหนดมาตรการ 
และวิธีการคุม้ครองชัว่คราวในคดีหมายเลขด าท่ี 1605/2551 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติ 
ในการกระท าใด ๆ ต่อผูเ้ข้าร่วมชุมนุม ซ่ึงวิธีการท่ีศาลปกครองกลางพิจารณาว่าคดีน้ีตกอยู่ใน 
เขตอ านาจของตนหรือไม่นั้น  บทความน้ีจึงมุ่งท่ีจะพิจารณาวิธีการท่ีศาลปกครองใชใ้หเ้หตุผล และ
ผลของการใชว้ิธีการดงักล่าวในเชิงวิชาการว่าศาลปกครองสามารถออกค าสั่งบงัคบัให้เจา้หน้าท่ี
ตอ้งเลือกใชว้ิธีการควบคุมผูชุ้มนุมตามท่ีศาลก าหนดเองไดห้รือไม่แลว้ เพียงเฉพาะเร่ืองเขตอ านาจ
ศาลก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ความตอนหน่ึงในการพิจารณาวินิจฉัยมีว่า การสลายการชุมนุมเป็น 
การกระท าทางปกครองหรือไม่ อนัเป็นประเด็นส าคญัในการพิจารณาว่าศาลปกครองมีอ  านาจรับคดี
น้ีไวพิ้จารณาหรือไม่นั้น ศาลปกครองวินิจฉัยไวด้ังน้ี “ในกลุ่มผูชุ้มนุมและผูฟ้้องคดีแต่ละคน 
มีวตัถุประสงค์ในการเข้าร่วมชุมนุมท่ีแตกต่างกันจึงไม่อาจเหมารวมได้ว่า ผูเ้ข้าร่วมชุมนุมมี  
การกระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมายอนัเป็นความผิดตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา และการกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจตลอดวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 จะเห็นไดช้ัดว่า เจ้าหน้าท่ีต  ารวจมีวตัถุประสงค์ 
มุ่งคุม้ครองให้สมาชิกรัฐสภาเขา้ไปประชุมในรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีไดเ้ขา้ไปแถลงนโยบาย  
ต่อรัฐสภาได ้ เม่ือเสร็จส้ินการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี

                                                             
14 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 11. หนา้ 58. 
15 กิจบดี  ชินเบญจพุช. (2555). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. หนา้ 70. 
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และสมาชิกรัฐสภาออกจากรัฐสภาไม่ได ้เพราะถูกผูชุ้มนุมปิดลอ้ม เจา้หน้าท่ีต  ารวจไดม้ีการสลาย  
การชุมนุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าท่ี เดินทางออกจากรัฐสภาได้ 
ตลอดจนในช่วงเวลากลางวนัขณะท่ีฝงูชนเคล่ือนตวัไปยงัหน้ากองบญัชาการต ารวจนครบาลไดม้ี
การยงิแก๊สน ้ าตาเขา้ใส่ฝงูชนเพ่ือสลายการชุมนุมและไม่ใหฝ้งูชนเขา้ใกลก้องบญัชาการต ารวจนคร
บาล โดยในการกระท าดังกล่าวตลอดทั้ งวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 เจ้าหน้าท่ีต  ารวจมิได้มีการจับกุม  
แจ้งข้อก ล่าวหา  ห รือด า เ นินการใดๆ ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา  
ดังนั้ น จึงเ เห็นได้ว่าการกระท าของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจมิได้มี เจตนาใช้อ  านาจของตนตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใด  การกระท าของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจจึงมิใช่ 
เป็นการกระท าทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่เป็นการกระท าทางปกครอง คดีจึงอยู่ใน
อ านาจของศาลปกครองท่ีจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1)16 แห่ง
พ ร ะ ร า ชบัญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศ า ล ปก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก ค ร อ ง  พ . ศ . 2 5 4 2 ” 
                      สรุปไดว้่า ศาลปกครองกลางเห็นว่าการกระท าของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจนั้น มิไดใ้ชอ้  านาจ
ของตนตามกฎหมายอาญา จึงเป็นการใชอ้  านาจปกครอง ศาลปกครองจึงสามารถรับคดีดงักล่าวไว้
พิจารณาได ้ถา้เราพิจารณาวิธีการท่ีศาลปกครองใช ้ศาลปกครองกลางเร่ิมจากการวินิจฉยัเสียก่อนว่า
การกระท าดงักล่าวใช่การใชอ้  านาจตามกฎหมายอาญาหรือไม่ เมื่อไม่ใช่แลว้ จึงสรุปว่าเป็นการใช้
อ  านาจปกครอง วิธีพิจารณาของศาลปกครองกลางคร้ังน้ี จึงเร่ิมจากขอ้ตั้งท่ีว่า ถา้ต  ารวจไม่ใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายอาญา ต ารวจก็ต้องใชอ้  านาจตามกฎหมายปกครอง และต่อมา คือ ต ารวจไม่ไดใ้ช้
อ  านาจตามกฎหมายอาญา ดงันั้น ศาลปกครองจึงสรุปว่า ต  ารวจใชอ้  านาจปกครอง 

 

 

 

                                                             
16 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
           มาตรา 9  “ศาลปกครองมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
          (1) คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเน่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ  านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก  าหนดไว้
ส าหรับการกระท านั้นหรือโดยไม่สุจริตหรือมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น 
การสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ” 
 



17 
  

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องหรือการชุมนุมสาธารณะ 

    2.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัความขัดแย้งที่ท าให้เกดิการชุมนุมสาธารณะ 
    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ค  าอธิบาย “ขดัแยง้” ว่า “ขดั” 
หมายถึงไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้ส่วน “แยง้” หมายถึง ไม่ตรงกนั ไม่ลงรอยกนั ตา้นไว ้ทานไวร้วม
ความแลว้ความขดัแยง้ หมายถึง “สภาพความไม่ลงรอยกนัคือไม่ยอมท าตามและยงัมีความตา้นทานไว”้ 
    ความขัดแยง้เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันและรู้สึกว่าอีกฝ่ายหน่ึง 
มีจุดประสงคห์รือผลประโยชน์แตกต่างจากตน รวมทั้ง ขดัขวางการบรรลุวตัถุประสงค์ของแต่ละ
ฝ่าย การขดัแยง้นั้น สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ระดบั กล่าวคือ ในระดบัของบุคคลตกอยู่ในสภาวะ 
ท่ีไม่สามารถจะตดัสินใจหรือตกลงหาขอ้ยติุอนัเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายส่วนระดบัองค์กร ระดบั
หน่วยงานภายในองค์กร ระดบักลุ่มบุคคล ท่ีมีความขดัแยง้ร่วมกนัเพื่อเรียกร้องสนับสนุนจากรัฐ 
และความขดัแยง้หมายถึงชนิดของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีความตรงกนั
ขา้มกนัอนัเป็นผลมาจากความคิดเห็น ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในกิจกรรมท่ีตอ้งสมัพนัธก์นั17 

   ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)18 เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ี Moorhead and Griffin น ามาใช้
อธิบายถึงความขดัแยง้ในบทบาทของมนุษยใ์นองค์การและใชอ้ธิบาย  ถึงแบบแผนพฤติกรรมของ
บุคคลภายใตต้  าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลท าให้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ส่วนความ
ขดัแยง้ในบทบาท (Role Conflict) จะเกิดข้ึนตามประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีประสบมา หรือเกิด
จากการท่ีพฤติกรรมของบทบาทตั้งแต่สองบทบาทข้ึนไปไม่สอดคลอ้งกนั และความขดัแยง้เกิดจาก 
การท่ีไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เช่น ตอ้งเป็นประธานในการ
ประชุมในฐานะครูใหญ่ หรือจะตอ้งออกไปรับลูกท่ีโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นบิดาความขดัแยง้ของ
บทบาท (Role Conflicts) หมายถึง เมื่อบุคคลตอ้งแสดงบทบาทต่าง ๆ หลายบทบาทในห้วงเวลา
เดียวกนัและบทบาทนั้นไม่สอดคลอ้งกนั เช่น มีบทบาทเป็นผูบ้ริหารในขณะเดียวกนัก็มีบทบาท
เป็นสามีท่ีต้องท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติของภรรยาท่ีเป็นลูกน้องของตนด้วย  เป็นต้น  
                                                             
17 มหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (2554). พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ
ขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูร่ี. หนา้ 18. 

“ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความขดัแยง้ไว้  2 ทศันะ ไดแ้ก่ ทศันะทัว่ไป และทศันะของ
พระพุทธศาสนา แมพ้ระมหาหรรษา จะนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความขดัแยง้ไวแ้ยกกนัระหว่างทศันะ
ทัว่ไป และทศันะทางพระพุทธศาสนา”  
18 สมภพ วรรณแมน. (2551). การจัดการความขัดแย้งภายในองค์การ กรณีศึกษา เทศบาลตาบลบ่อพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัการปกครองทอ้งถิ่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. หนา้ 13.   
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และเม่ือบทบาทนั้นไม่ชดัเจน (Role Ambiguity) ท าใหบุ้คคลไม่แน่ใจว่าจะปฏิบติัอย่างไร เช่น การ
แนะน าจากหวัหนา้งานไม่ชดัเจนหรือแนวทางการร่วมปฏิบติักบัเพื่อนร่วมงานไม่ชดัเจน  จะส่งผล
ให้บุคคลเกิดความเครียด สับสนกบับทบาทของตวัเองท่ีมีอยู่กบับทบาทท่ีถูกคาดหวงั  และเมื่อมี
มากกว่าหน่ึงบทบาทข้ึนไป จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในบทบาท(Role Conflict) ได ้ซ่ึงมีอยู่ 4 แบบ
ดงัต่อไปน้ี  

   1. ความขดัแยง้ภายในตวัผูส่้งข่าวหรือผูท่ี้ออกค าสัง่ (Intra-sender Conflict) เช่น กรณีท่ี 
หวัหนา้ทีม ตอ้งท างานในบทบาทท่ีเท่าเทียมกนัในทีม ในขณะเดียวกนัก็มีบทบาทเป็นผูบ้ริหารดว้ย 
ตอ้งท าหนา้ท่ีสัง่การและบงัคบับญัชาดว้ยจะมีบทบาทท่ีเท่าเทียมกนั ในทุกบทบาทคงเป็นไปไดย้าก 
จึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในตวัเองข้ึน 

   2. ความขดัแยง้ระหว่างผูส่้งข่าวหรือผูอ้อกค าสั่ง (Inter-sender Conflict) เกิดจากคนใน
กลุ่มมีความขดัแยง้กบัคนในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาทเดียวกนั ท าใหค้วามขดัแยง้เกิดข้ึนระหว่างกลุ่ม 

   3. ความขดัแยง้ระหว่างบทบาท (Inter-role Conflict) เมื่อบทบาทต่างกนัท าให้บุคคล 
มีพฤติกรรมท่ีต่างกนัดว้ยแต่เมื่อตอ้งมาท างานร่วมกนัจะพบว่ามีพฤติกรรมท่ีเข้ากันไม่ได้  เช่น  
เมื่อหวัหนา้ขอใหช่้วยท างานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จ ในขณะเดียวกนัก็กงัวลกบับทบาทการเป็น
แม่บา้นท่ีตอ้งดูแลลูกหลงัเลิกงาน ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึนระหว่าง เร่ืองงานกบับทบาทส่วนตวัท่ีมีอยู ่

   4. ความขัดแยง้ระหว่างบุคคลกับบทบาท  (Person-role Conflict) เกิดข้ึนเม่ือเรามี
บทบาทอยา่งหน่ึง แต่ไม่สามารถท าตามบทบาทท่ีตนมีไดห้รือการท่ีบุคคลมีความตอ้งการอยา่งหน่ึง 
แต่ตามบทบาทท่ีถูกก าหนดไวน้ั้นท าตามความตอ้งการของตนเองไม่ไดจ้ะเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้

   ทฤษฎีความขดัแยง้แบบร่วมมือ คือ ส่ิงส าคญัท่ีท าให้การจดัการความขดัแยง้ไม่ไดผ้ล 
คือ การขาดแรงจูงใจท่ีดี (Motivation) ดงันั้นองคก์ารท่ีตอ้งการใหก้ารจดัการความขดัแยง้ไดผ้ลดีจึง
ควรมีการลงทุนเพื่อการฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรมีสมรรถนะต่อการจดัการความขดัแยง้
แบบร่วมมือ ตามทฤษฎีความขดัแยง้แบบร่วมมือ(Cooperative Conflict Theory) อนัจุดเน้นท่ีการมี
เป้าหมายเดียวกนัภายใตม้ิตรภาพท่ีดีต่อกนัและกนั“We are in this Together” and “We Swim or 
Sink Together” หวัใจส าคญั คือ แนวทางปฏิบติัถูกก าหนดมาจากการบูรณาการความตอ้งการของ
ทุกคนร่วมกนับนพ้ืนฐานของความจริงใจต่อกนัเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั19 

   สาระส าคญัของทฤษฎีการขัดแย้ง 
   1. ทุกหน่วยของสงัคมอาจเปล่ียนแปลงได ้
   2. ทุกหน่วยของสงัคมเป็นบ่อเกิดของการขดัแยง้ 
   3. ทุกหน่วยของสงัคมมีส่วนส่งเสริมความไม่เป็นปึกแผน่และการเปล่ียนแปลง 

                                                             
19 ดวงเด่น ฐิตญาโณ. (2561). “ปรัชญาความขดัแยง้”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 6(1). หนา้ 288. 
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   4. ทุกสังคมจะมีคนกลุ่มหน่ึงควบคุมบงัคบัคนอีกกลุ่มหน่ึง  ให้เกิดความเป็นระเบียบ 
ในสงัคม 

2.3.2 สาเหตุความขดัแย้งทางการเมืองไทย 
ความขดัแยง้เป็นสภาพการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นความแตกต่างท่ีบุคคล 2 คน หรือ

มากกว่า แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน สภาพการณ์เหล่าน้ีคือ ความขดัแยง้  
ซ่ึงอาจเกิดจากมีการรับรู้ในเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั มีความเขา้ใจผดิในวตัถุประสงค ์มีความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนั หรือตอ้งการความเท่าเทียมกนั สถานการณ์เช่นน้ีจะท าให้เกิดความตึงเครียดและมี
แนวโนม้ท าใหแ้ต่ละฝ่ายมีทิศทางท่ีตรงขา้มกนั ส่งผลกระทบต่อสนัติสุขของสงัคม 

    2.3.2.1. สาเหตุความขดัแยง้ทางการเมืองในอดีต20 
                 การปรับตวัของรัฐในสมยัรัชกาลท่ี 5 แมจ้ะบรรลุเป้าหมายหลกั คือ มิติดา้น

ความมัน่คงและความรอดพน้จากการเป็นอาณานิคมก็ตาม แต่ก็ไดก่้อใหเ้กิดสาเหตุของความขดัแยง้
ในเวลาต่อมาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
                                 1) การร่วมพนัธมิตรกบัชาวจีนดว้ยการให้ทุน ให้เช่าทรัพยสิ์นและท่ีดินเพื่อ
ประกอบการ ใหค้วามใกลชิ้ดสนิทสนม และเปิดช่องทางการติดต่อกบัชนชั้นน าและขุนนางท าให้
ชาวจีนผูป้ระกอบการค้าสามารถวางขอบข่ายการด าเนินการทางการค้าและการสะสมทุนได้ 
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเร่ิมมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มการคา้ (Trade Group) และมีการก่อเกิดผูน้  าของ
ชุมชนชาวจีนอย่างมีความต่อเน่ือง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในจีน ซ่ึงตรงกบัตน้รัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท าให้ชาวจีนในเมืองไทยมีการเคล่ือนไหวทางการเมือง
มากข้ึน  และกระแสชาตินิยม (Nationalism)  จากจีนได้มีอิทธิพลต่อชาวจีนในเมืองไทย 
อย่างกวา้งขวาง เหตุน้ีเองท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการไม่ไวว้างใจความภกัดีของชาวจีนท่ีมีต่อระบบ
การเมืองและชนชั้นน าไทยเพราะเง่ือนไขข้อจ ากัดในด้านการสะสมทุนของชาวจีนท่ีเคยมีมา 
ในตอนตน้รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดค้ล่ีคลายไปมาก 
                                    2) การปรับกลไกของรัฐ และการขยายระบบราชการและกองทัพอย่าง
รวดเร็วได้น าไปสู่ก  าเนิดของชั้นใหม่ท่ีโดยทั่วไปแลว้มีผลประโยชน์ผูกพนักับชนชั้นน าทาง
เศรษฐกิจในระบอบเก่า (เจา้ท่ีดินและเจา้ของทุน) นอ้ยมาก หากมีผลประโยชน์ผกูพนักบัอ  านาจและ
บทบาทของกลไกของรัฐ (กองทัพและระบบราชการ) ชนชั้นน้ีมีอนาคตผูกพนัอยู่ก ับโอกาส
ความกา้วหนา้ทางอาชีพรับราชการเป็นดา้นหลกั และมีช่องทางในการเพ่ิมความมัง่คัง่ให้แก่ตนเอง 
ญาติมิตร โดยการคุมต าแหน่งทางราชการท่ีเขา้ถึงการใชท้รัพยากรในสังคมมากกว่าการเพ่ิมความ
                                                             
20 อริศราวรรณ สมีดี. (2551). บทบาทของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดย สันติ
วิธี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร. หนา้ 218.   
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มัน่คงดว้ยการสะสมทุน ดงันั้น จะเรียกว่าเป็นชนชั้นนายทุนน้อยก็จะมีปัญหาทางด้านการวาง
ต าแหน่งทางชนชั้นชนชั้นขา้ราชการเป็นกลุ่มยทุธศาสตร์ คือ เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญั ทั้งในแง่การ
เป็นกลไกท่ีสืบทอดระบอบเก่า และกลไกในการน าการเปล่ียนแปลง ชนชั้นน้ีจึงมีความขดัแยง้กนั
ทั้งทางดา้นบทบาทหน้าท่ีและจิตส านึก เพราะดา้นหน่ึงนั้น เป็นการสืบทอดระบอบเก่า ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีขัดแยง้กับการน าการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในจิตส านึกของผูม้ีวิชาชีพท่ีเน้นความ
ทนัสมยัการจดัคุณค่าและความส าเร็จดว้ยประสิทธิภาพและผลงาน มิใช่ดว้ยการมีก  าเนิดท่ีดี การเช่ือ
ในผลประโยชน์ของรัฐ ซ่ึงแยกออกไดจ้ากผลประโยชน์ของผูป้กครอง21  

2.3.2.2. สาเหตุความขดัแยง้ทางการเมืองในปัจจุบนั 
                                 ปัญหาความขดัแยง้ (Conflict) แตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทยท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 นั้น มาจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุส าคญัประการหน่ึงเกิดจาก
รากฐานของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง22 2 ชุดท่ีไม่กลมกลืนกนั ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลต่อระบบสังคมการ
เมืองไทย อนัเป็นเหตุท าใหค้นไทย 2 กลุ่มท่ีถูกก าหนดโดยอิทธิพลของแบบชีวิตและกรอบความคิด
ของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองท่ีไม่ตรงกนัดงักล่าวมองความหมายแห่งความชอบธรรมทางการเมือง 
ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้งน้ีถึงแมก้ลุ่ม
ประชาชนฝ่ายท่ีตอ้งการขบัไล่อดีตนายกฯ ทกัษิณกบักลุ่มประชาชนฝ่ายท่ีสนับสนุนอดีตนายกฯ 
ทกัษิณ แต่ละฝ่ายจะรวมตวักนัดว้ยสาเหตุและแรงจูงใจประการต่าง  ๆ รวมถึงบางคนอาจมีเร่ือง
ผลประโยชน์ส่วนตวัในทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง แฝงเร้นอยู่ดว้ยแต่เมื่อจ  าเป็นตอ้งหาเหตุผล
รองรับการกระท าของฝ่ายตนเพื่อขอการสนับสนุนจากสังคมวงกวา้งท าให้ต่างฝ่ายต่างตอ้งอา้ง  
“ความชอบธรรม”ในจุดยืนทางการเมืองของฝ่ายตน เพื่อแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน23  
ซ่ึงมโนทศัน์เร่ือง ความชอบธรรม (Leyitimacy)  เป็นมโนทศัน์ในเชิงปทฏัฐานไม่ใชม้โนทศัน์ใน
                                                             
21 สุรชาติ บ ารุงสุข. (2551). “อนาคตประชาธิปไตยไทย”. จุลสารความม่ันคงศึกษา,  32 (1). หนา้ 17. 
22 ธรรมวิทยาแห่งพลเมือง หมายถึง ระบบแห่งค่านิยมและสัญลกัษณ์ที่เช่ืองโยงสมาชิกของชุมชนการเมืองหน่ึง
เข้าดว้ยกนั โดยผ่านเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ ต านาน พิธีกรรมและความคิด ความเช่ือในอะไรบางอย่าง 
ท่ีอยูเ่หนือพื้นโลกข้ึนไป เช่น ความศกัด์ิสิทธ์ิของคติของประชาชน ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจ้าหรือเทพผูพ้ิทกัษ ์
ฯลฯ ในแง่น้ี ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองจึงมีสถานะสูงกว่าศาสนาท่ีเป็นเพียงความเช่ือหรือแบบปฏิบติัของชาวบา้น
ธรรมดา เพราะธรรมวิทยาแห่งพลเมือง เป็นส่ิงท่ีเป็นท่ีนับถือทัว่ไปอย่างกวา้งขวางในทุกภาคส่วนของสังคม 
ภารกิจหนา้ที่ของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองอยู่ที่การให้ความชอบธรรมแก่ระเบียบแบบแผนของสังคมบูรณาการ
สมาชิกของสังคมทั้งหลายใหเ้ป็นหน่ึงเดียว กระตุน้เร่งเร้าประชาชนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด รวมทั้งการให้
การสนบัสนุนต่อสถาบนัทางสังคมและสภาบนัทางการเมืองของสังคมนั้นๆ  
23 ประภาพร  สีหา. (2560). “ความขดัแยง่ทางการเมืองกบัรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557”.วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4(2). หนา้ 164. 
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เชิงปฏิฐานท่ีฝังตวัอยู่ภายใต้ แบบชีวิต และกรอบความคิดของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองชุดหน่ึง  ๆ 
การอา้งฐาน ความชอบธรรมทางการเมือง ท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูค้น 2 ฝ่ายในสังคมจึงสะทอ้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของแบบชีวิต  และเกมภาษาของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองท่ีแฝงอยู่เบ้ืองหลัง 
ความขดัแยง้ในระบบสังคมการเมืองไทย 2 ชุด ท่ีท าให้ผูค้น 2 กลุ่มในสังคมไทยมองความหมาย
ของ “ความชอบธรรมทางการเมือง” แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั จนกลายเป็นรากฐานของปัญหา
ความขดัแยง้แตกแยกในระบบสงัคมการเมืองไทย 
    2.3.3 สาเหตุทั่วไปของการเกดิการชุมนุมเรียกร้อง 
    ส าหรับการเกิดข้ึนหรือสาเหตุของการชุมนุมเรียกร้องนั้น มีแนวคิดท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 4 
ประการ สรุปไดด้งัน้ี24 
    1) ความไม่พึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล หรือระบบราชการท่ีล่าชา้ ไม่ค่อย
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน สวสัดิภาพของประชาชนถูกคุกคาม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
ไดเ้พ่ิมพูนความไม่พอใจของประชาชนมากข้ึนและแสดงแกในรูปการประทว้ง (Demonstration) 
    2) ความรู้สึกเช่ือมัน่ในความสามารถของตนในการมีบทบาททางการเมืองว่าสามารถจะ
มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและกระบวนการประชาธิปไตยได ้ซ่ึงหมายความว่า เมื่อประชาชนมีความรู้สึก
เก่ียวขอ้งทางการเมืองแลว้ ประชาชนตอ้งเช่ือมัน่ว่าตนเองมีบทบาท มีอิทธิพล มีความสามารถ และ
บทบาทต่อระบบการเมืองได ้โดยอาจจะผ่านตวัแทน หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภา
เทศบาล หรือผูท่ี้ประชาชนเลือกเขา้ไปท าหน้าท่ี เป็นตน้ หรือเช่ือว่าตนเองมีความสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมและท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    3) การขาดความศรัทธาต่อระบบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนตอ้งมีความเช่ือมัน่ ช่ืน
ชมต่อระบบการเมืองท่ีมีอยู ่แต่ถา้เมื่อใดประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเมืองท่ีเป็นอยู่ เช่น  
ไม่พอใจผูน้  าขาดความเช่ือถือสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรีตลอดจนเจ้า หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ โดยมีความคิดว่าบุคคลเหล่าน้ีพยายามกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าจะดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่การขาดความไวว้างใจหรือความ
ศรัทธาในระบบการเมือง ผลก็คือ ประชาชนจะไม่เรียกร้องภายในแบบแผนประชาธิปไตยแต่จะหัน
ไปใชว้ิธีการนอกแบบมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ การประทว้งเพ่ือให้รัฐบาลหรือผูรั้บผิดชอบไดต้ระหนัก
หรือหนัมาใหค้วามสนใจต่อขอ้เรียกร้องของประชาชนมากข้ึน 
    4) การมีส่วนร่วมทางการเมือง การชุมนุมประทว้งเรียกร้องของราษฎรและกลุ่มพลงั 
ถือว่า เป็นการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี  
                                                             
24 บวรศกัดิ์  อุวรรณโณ และนนัทชยั เพียรสนอง. (ม.ป.ป.). ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. หนา้ 124. 
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เพื่อแสดงใหรั้ฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบันโยบายและการกระท าของรัฐบาล 
และเพื่อแสดงการเรียกร้องใหรั้ฐบาลตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งรวดเร็ว 

2.4 หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 

 โดยทัว่ไปแลว้ทุกคนต่างรู้จกัค  าว่า  สิทธิและเสรีภาพเป็นอยา่งดี  ทั้งสองค าน้ีมีการกล่าว
อา้งถึงอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนัและบางคร้ังก็มีการใช้ทั้งสองค าควบคู่กนัไป  หรือบางคร้ังก็ใช ้
สองค าน้ีแยกกนั  แต่ในความหมายทางกฎหมายแลว้ค าสองค าน้ีมีความแตกต่างและมีความหมาย
คาบเก่ียวกนัอยู ่ ซ่ึงจะไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า สิทธิและเสรีภาพ ดงัต่อไปน้ี 

   2.4.1. ความหมายของสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไป 
   สิทธิ (Right) มีผูใ้หนิ้ยามความหมายของค าว่า สิทธิ  ไวห้ลายท่าน 
   ศาสตราจารย ์ดร.หยุด  แสงอุทัย  ได้ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ ว่า สิทธิเป็นการ

ก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัการให้เป็นไปตามประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรอง
และคุ้มครอง  และให้รวมถึงหน้าท่ีท่ีจะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีจะกระท าการหรือ  
งดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นไปตามสิทธิ  ทั้งน้ี  แลว้แต่ประเภทของสิทธินั้น ๆ ดว้ย25 

   ศาตราจารย ์ดร.วิษณุ  เครืองาม  ได้ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ ว่า  ประโยชน์  
ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้

   ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย ์ ให้ความหมายของค าว่า สิทธิ ว่า คือความชอบธรรมท่ีบุคคล  
ใชย้นักบับุคคลอ่ืนเพื่อคุม้ครองเพื่อรักษาผลประโยชน์อนัเป็นส่วนท่ีพึงไดข้องบุคคลอ่ืน 

   ความหมายของ  เสรีภาพ (Liberty)   
   ดร.วิษณุ  เครืองาม ไดใ้หค้วามหมายค าว่า  เสรีภาพ  หมายถึง  ความมีอิสระท่ีจะกระท า

หรืองดเวน้กระท าการ 
   นอกจากน้ียงัมีนักนิติศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายค าว่า  เสรีภาพ หมายถึง  สภาพการณ์ 

ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความประสงคข์องตน26 
   สิทธิเป็นอ  านาจท่ีบุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผูอ่ื้นกระท าการหรือละเวน้กระท าการอนัใด

อนัหน่ึง ดงันั้น สิทธิเป็นอ านาจท่ีถูกตอ้งใชใ้นความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น ในการตดัสินใจ
ท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน 

                                                             
25 หยุด   แสงอุทัย .  (2560) .  ความ รู้ เ บ้ื องต้นเ ก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  (พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  21) .  ก รุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 214. 
26 กุลพล  พลวนั. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (พิมพ์คร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากดัภาพพิมพ์.  
หนา้ 264. 
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   แต่ท่ีอาจท าใหเ้กิดความสบัสนคือ  กรณีในสิทธิในเสรีภาพ (Right of Liberty) กล่าวคือ  
โดยล าพงัของเสรีภาพนั้นไม่ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา   
ซ่ึงบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการท่ีจะนับถือศาสนาใดก็ได้  หรือไม่นับถือศาสนาใดก็ได้ ในแง่น้ี 
จะเห็นว่าเสรีภาพน้ีไม่ก่อให้ เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลใด  แต่ถ้าหากเป็นสิทธิในเสรีภาพนั้ น   
ย่อมหมายความว่า  เสรีภาพของบุคคลนั้นกลายเป็นสิทธิในตัวเอง  บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะใช้
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองในความหมายน้ี  ยอ่มก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อบุคคลอ่ืน  กล่าวคือ  
บุคคลยอ่มมีหนา้ท่ีจะไม่ไปละเมิดการใชเ้สรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น27 

   จึงไดม้ีการแยกความหมายของค าว่า  สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  ออกจากความหมายของ 
ค าว่า สิทธิทัว่ไป โดยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อ  านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศได้บญัญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลใดอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม่  
กระท าการใด  การให้อ  านาจแก่ปัจเจกชนดงักล่าวไดก่้อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใด
แทรกแซง (Intervene) ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องต่อองค์กร
ของรัฐมิใหแ้ทรกแซงขอบเขตสิทธิของตนท่ีมีรัฐธรรมนูญไดใ้หค้วามรับรองคุม้ครองไว้28 

   สิทธิ คือ อ  านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะกระท าการเก่ียวข้อง  
กบัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน เป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหน่ึงในอนัท่ีจะเรียกร้องให้ผูอ่ื้น  
อีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระท าการบางอยา่งบางประการใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง  
สิทธิ เป็นประโยชน์ ท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้และเป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติ  
ให้ประโยชน์ แ ก่ บุคคลไว้โดย เฉพาะ เจ า ะจงและกฎหมายได้ คุ ้มครองประโยชน์ น้ี   
ก็จะก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องเคารพสิทธินั้น ๆ  
รวมถึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่ประชาชนท่ีจะต้องเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันด้วย โดยบุคคลผูไ้ด้รับ
ประโยชน์สามารถใชสิ้ทธิทางศาลใหต้รวจสอบได้29 

   เสรีภาพ  คือ  ความมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตาม  
ความประสงคข์องตนไม่อยูภ่ายใตค้วามครอบง าของบุคคลอ่ืน  จึงเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิ
ต่างๆ ของตนท่ีมีอยูภ่ายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 

                                                             
27 สุรียรั์ตน์  ประจนปัจจนึก. (2559). หน่วยที่ 5 สิทธิ เสรีภาพ : หลักทั่วไปสิทธิและเสรีภาพ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
หนา้ 8. 
28 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2555). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพ์คร้ังท่ี 4). 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 47. 
29 หยดุ  แสงอุทยั. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 25 . หนา้  188. 
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   เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ (Freedom  of Assembly) ไดถู้กยอมรับและรับรอง 
ตามรัฐธรรมนูญทั้งของต่างประเทศและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ให้การรับรองในเร่ือง 
ท่ีประชาชนสามารถท่ีจะมารวมตัวชุมนุมกันได ้แต่ทั้งน้ี ภายใต้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ ย่อมต้องมีมาตรการของรัฐออกมาจ ากัดมิให้ใช้เสรีภาพดังกล่าวจนเกินขอบเขต  
จนอาจกระทบกระทัง่สิทธิและเสรีภาพในดา้นอ่ืน ๆ ของประชาชน  แต่รัฐจะมีมาตรการเขา้มา
ควบคุมการชุมนุมมิให้มีการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนโดยการออกกฎหมาย   
ซ่ึงแต่ละบุคคลยอ่มตอ้งมีขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของตน 
 2.4.2 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เกีย่วกบัการชุมนุมสาธารณะ 
 หลกัประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองในรัฐธรรมนูญท าให้เกิดลทัธิ
ธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ท่ีมีวิวฒันาการมาจากการปกครองแบบตะวนัตก ซ่ึงพบว่า 
ลทัธิธรรมนูญนิยมได้รวบรวมปรัชญาทางการเมืองไว ้3 ปรัชญา คือ ปรัชญาสัญญาประชาคม  
(Socail Contract Theory) ปรัชญาการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) และปรัชญาว่าดว้ย 
การปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติรัฐ 30  รัฐธรรมนูญจึงต้องมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมือง โดยรัฐจะตอ้งเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง รัฐจะล่วงล ้าสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนๆ ได้ก็ต้องมีกฎหมายให้อ  านาจไว้จึงจะกระท าได้ สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีรัฐยอ่มรับรองและใหค้วามคุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญ อาจแยกออกได ้3 ปะเภท คือ31 
 1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้อนัไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย สิทธิและ
เสรีภาพในเคหะสถาน สิทธิและเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกันและกัน สิทธิและเสรีภาพ 
ในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่
 2. สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
สิทธิและเสรีภาพในการมีและใชท้รัพยสิ์น 
 3. สิทธิและเสรีภาพในอนัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมรวมตวั
กนัเป็นกลุ่มเป็นสมาคมหรือพรรคการเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตน 
 การปกครองซ่ึงประชาชนเป็นทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครองจึงตอ้งมีแนวคิดของสิทธิ
และเสรีภาพ (Liberty) และความเสมอภาค (Equality) หลกัการประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับ 

                                                             
30 บวรศกัดิ์   อุวรรณโณ. (2535). รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์โครงสร้างและกลไกล รวมบทความ 80 ปี ไพโรจน์  
ชัยนาม. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 98. 
31 สมยศ  เช้ือไทยและวรพจน์  วิศรุตพิชญ์. (2537). “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”.
วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์, 14 (3). หนา้ 56. 
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ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน บนความขัดแยง้ตอ้งมีการรับฟังเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย  
การยอมรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองตอ้งใหห้ลกัประกนัในการแสดงสิทธิเสรีภาพโดยให้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการโตแ้ยง้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกันเป็นองค์กรโดยให้ประชาชนทุกคน 
ในระบอบประชาธิปไตยสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั (Equal)32 
 เส รีภ าพในการ ชุมนุมสาธารณะ  จึ ง เ ป็น เส รีภาพท่ีส าคัญของการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย เพราะบุคคลต้องการพบปะเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงจะสามารถให้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิในทางการเมือง 
ได้ถูกต้อง การอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุกระจายเสียง การดูโทรทัศน์ อาจไม่เข้าใจจึงจ าเป็น  
ท่ีเจา้ของความคิดเห็นจะมาแถลงขอ้เท็จจริงและแสดงเหตุผลดว้ยตนเองและจะไดม้ีการอภิปราย
ขอ้เท็จจริงซ่ึงกนัและกนั33 

2.5 หลักความได้สัดส่วนและหลักความจ าเป็นที่เป็นกรอบก าหนดในการใช้อ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุม 

 หลกัความได้สัดส่วน เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทในการจ ากัด
วิธีการ หรือมาตรการท่ีฝ่ายปกครองจะใชบ้งัคับเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  อยู่ในขอบเขต 
ท่ีเหมาะสมจ า เป็นกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีจะถูกกระทบ  โดยมีความมุ่งหมาย 
ใหก้ารใชอ้  านาจรัฐเป็นไปอยา่งไดส้ดัส่วนเม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ปลายทางกบัมาตรการ 
ท่ีรัฐน ามาใช้ หากมาตรการหรือวิธีการท่ีน ามาใช้มีลักษณะเกินความจ าเป็นไม่ได้สัดส่วน  
ผลก็คือการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผล  
ใช้บังคับได้ ดังนั้นหลกัความได้สัดส่วนจึงเป็นหลกัพ้ืนฐานของการพิจารณาในการก าหนด 
ขอ้หา้มในการชุมนุมสาธารณะ 

   หลักความได้สัดส่วน  (Principle of Proportionality) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  
หลกัความพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลกักฎหมายท่ีสามารถพบแนวความคิดปรากฏอยู่ตามบทบญัญติั
ของกฎหมายสาขาต่างๆ ในระบบกฎหมายไทย แมจ้ะมิไดบ้ญัญัติโดยการใชถ้อ้ยค า และเรียก 
หลักกฎหมายดังกล่าวว่า  หลักความได้สัดส่วน  ดังเช่น ในระบบกฎหมายมหาชนก็ตาม 
                                                             
32 ปรีชา   หงส์ไกร เลิ ศ .  ( 2553) .  สิท ธิและหน้ าที่พลเ มือง ในระบอบประชาธิปไตย.  ก รุ ง เทพฯ :  
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. หนา้ 13. 
33 วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2543). “เง่ือนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มาตรการ   
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”. วารสารนิติศาสตร์, 2(30). หนา้ 185. 
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แต่ได้ปรากฏแนวคิดโดยการบัญญัติให้  การกระท าใด ๆ จะตอ้งเป็นการกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น 
หรือพอสมควรแก่เหตุ จึงจะเป็นกรณีท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หลกัความไดส้ัดส่วน มีท่ีมาจากประเทศ 
ท่ีใช ้Civil Law System ในทวีปยโุรป ซ่ึงอาจมีค  าอธิบายความหมายท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งในระบบ 
ของสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ไดอ้ธิบายหลกัดงักล่าวหมายความไวว้่า รัฐตอ้งไม่กระท าการใด 
ท่ีเกินขอบเขตขอบเขตแห่งความจ าเป็น เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของรัฐบาล  โดยต้องมีการ
ถ่วงดุล (Checks and Balances) หรือชัง่น ้ าหนกัระหว่างความเสียหายต่อปัจเจกชนและผลท่ีไดรั้บต่อ
รัฐหรือชุมชนจากการกระท าของฝ่ายปกครอง34  ส่วนในระบบสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดอ้ธิบายว่า เป็น
หลกัขั้นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่าง ผูใ้ชอ้  านาจกบัผูท่ี้ตกภายใตอ้  านาจ โดยบงัคบัให้ผูใ้ช้
อ  านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของตนอยา่งพอเหมาะพอประมาณ35 

   หลักความได้สัดส่วน  เป็นหลักกฎหมายท่ีได้รับความยอมรับจากประเทศต่าง  ๆ  
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยว่า เป็นหลกักฎหมายทัว่ไป แมม้ิได้บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรแต่มีค่าบงัคบัเช่นเดียวกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ไดม้บีทบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไวห้ลายประการ หากผูใ้ชอ้  านาจ
กระท าการอนัเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ย่อมกระท าไดเ้ฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัให้อ  านาจและภายในขอบเขตท่ีก  าหนดไวเ้ท่านั้น36 อย่างเช่น บทบญัญติัมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 บญัญติัว่า“การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อการท่ี
รัฐธรรมนูญน้ีก  าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได”้  

   จากบทบญัญัติดังกล่าว การใช้อ  านาจรัฐจะกระท าการใดอนัเป็นการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนนอกจากตอ้งค านึงถึงอ  านาจตามรัฐธรรมนูญท่ีไดบ้ญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แลว้ยงัตอ้งค านึงถึง หลกัความไดส้ัดส่วนดว้ย ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป หลกัความไดส้ัดส่วน 
มีรากฐานมาจากหลกัความยติุธรรม (Justice) ท่ีตอ้งค านึงถึงทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและสังคม
โดยรวม ทั้งน้ี เพราะการอาศยัอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้น ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์ 

                                                             
34 เสาวนีย์ อัศวโรจน์. (2553). “สิทธิมนุษยชนกบักฎหมายปกครองการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ”. 
วารสารกระบวนการยติุธรรม,  1(3). หนา้ 68. 
35 วรดนู วิจาระนันท. (2548). หลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายไทย.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้ 1. 
36 ส านักวิจัยและวิชาการส านักงานศาลปกครอง. (2548). สรุปหลักกฎหมามหาชน เร่ือง หลักแห่งความได้
สัดส่วน. กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลปกครอง. หนา้ 1. 
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ของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน  รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาชน  ย่อมมีการกระทบกันเสมอ  
การคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ ประเทศทางตะวนัตกไดอ้าศยัหลกัความได้
สัดส่วนในการแกไ้ขปัญหา โดยค านึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่าย อนัเป็นความสมบูรณ์หรือ
ความชอบดว้ยกฎหมายของ การกระท าของรัฐทั้งหลาย37 ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท า
ความเขา้ใจหลกัความไดส้ดัส่วน เพื่อน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนดการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลการชุมนุม 

   หลกัความได้สัดส่วน นับว่าเป็นหลกักฎหมายท่ีส าคญั ในการตรวจสอบการกระท า
ทั้งหลายของรัฐ ซ่ึงมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้น ๆ 
ภาระหนา้ท่ีของหลกัความไดส้ดัส่วน มิไดมุ้่งหมายเฉพาะเพื่อการจ ากดัการแทรกแซงของรัฐเท่านั้น 
แต่เป็นหลกัการในทางเน้ือหาท่ีห้ามมิให้การใชอ้  านาจอย่างอ  าเภอใจ (Willkuerverbot) นอกจากน้ี 
ยงัเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัส าหรับคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย38 

   หลักความจ าเป็นอันเป็นองค์ประกอบของหลักความได้สัดส่วน  การตรวจสอบ 
ความจ าเป็นของมาตรการอนัหน่ึงอนัใด มีเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของ
มาตรการนั้นก่อน ท่ีจะน าไปสู่การตรวจสอบหลกัความจ าเป็น แต่ M.Ch. Jakobs เห็นว่าหลกั 
ความจ าเป็นจะน ามาใชพิ้จารณาก็เม่ือมีมาตรการท่ีเหมาะสมหลายมาตรการเท่านั้น และจะตอ้งเลือก
มาตรการท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด ส าหรับผลของการแทรกแซงท่ีมีต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบนั้นเป็น
เกณฑท่ี์ส าคญัท่ีใชใ้นการตรวจสอบ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งค านึงผลกระทบท่ีมีต่อสาธารณะดว้ย  
จึงจ  าเป็นต้องใชห้ลกัความไดส้ัดส่วนในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  ปัญหาท่ีก่อความยุ่งยาก 
ในการพิจารณาเมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั  ในขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งพิจารณาผลกระทบหรือผลเสียหาย 
ท่ีเกิดต่อกลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีส าคญักว่า39 

   หลักความจ า เป็นมีความส าคัญในการควบคุมการใช้อ  านาจของฝ่ายปกครอง  
ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1968 ท่ีเบอร์ลิน มีการเดินขบวน
ของชาวเวียดนาม เจ้าหน้าท่ีต  ารวจได้ท าการห้ามมิให้มีการเดินขบวน  และได้มีกลุ่มบุคคล 
น าโปสเตอร์แผ่นเล็กติดท่ีโคมไฟตามถนน  และตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน 

                                                             
37 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2552). หลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ: วิญญู
ชน. หนา้ 269. 
38 บรรเจิด สิงคะเนติ.  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 37. หนา้ 28. 
39 บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศกัด์ิ นวตระกูลพิสุทธ์ิ. (2543). “หลกัความไดส้ัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนั 
และฝร่ังเศส”. วารสารกฎหมายปกครอง,  19 (1). หนา้ 178. 
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เขา้ร่วมดินขบวน โดยระบุสถานท่ีชุมนุมไวใ้นแผ่นประกาศแผ่นเล็ก ๆ ต ารวจไดจ้บับุคคลท่ีติด
ประกาศตามก าแพงบา้นและควบคุมตวัไวใ้นวนัต่อมา จนกระทั้งการเดินขบวนไดร้้องไปยงัศาล
ปกครองชั้นสูงของเบอร์ลิน และศาลได้วินิจฉัยว่า การจบับุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีความจ าเป็น
ส าหรับการรักษาความสงบของสงัคม เพราะการริบแผน่ประกาศดงักล่าวถือว่าเพียงพอแลว้40 

   หลกัการท่ีเป็นกรอบก าหนดในการห้ามการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงเป็นการจ ากดัเสรีภาพ  
ในการชุมนุม ได้แก่ เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือบ้านเมือง ว ัตถุประสงค์ข้อน้ี 
ไม่อาจน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งเพื่อหา้มหรือสลายการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Unarmed)ได ้
รัฐจะตอ้งไม่อา้งเหตุผลเร่ืองความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ีนในบา้นเมือง หรือเร่ือง 
การปรากฏตวัของกลุ่มท่ีเป็นปรปักษ์ต่อกลุ่มผูชุ้มนุมมาเป็นข้อห้ามหรือยุติการชุมนุมโดยสงบ 
นอกจากน้ีการห้ามการชุมนุมในท่ีสาธารณะล่วงหน้า โดยอา้งว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดเหตุการณ์
วุ่นวาย ความรุนแรงเป็นเหตุผลท่ีขัดกับหลักความได้สัดส่วน กรณีเกิดเหตุความรุนแรง  
โดยการกระท าของบุคคลบางคนเป็นส่วนตัว รัฐควรใช้วิธีการจับกุมด าเนินคดีเป็นรายบุคคล
มากกว่าการสัง่หา้มการชุมนุมในท่ีสาธารณะไวล่้วงหนา้ 

   เหตุผลเร่ืองความสงบเรียบร้อยของสังคมจะใช้ได้ในกรณีท่ีมีผูเ้ข้าร่วมการชุมนุมท า  
การยยุงส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าผดิกฎหมาย และการกระท านั้นเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ 
ทฤษฎีท่ีประจักษ์และปรากฏอยู่ (Clear and Present Danger) หลกัการน้ีผูยุ้ยงต้องมีเจตนา 
ท่ีจะก่อความรุนแรงและความรุนแรงนั้นตอ้งปรากฏแก่สังคมและจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความรุนแรงกบัการแสดงออกท่ีถือว่าเป็นการยยุงดว้ย 

 2.6  หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองที่ใช้ในการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ 

   หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
การกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย เป็นหลกัการพ้ืนฐานในกฎหมายปกครองท่ีท าให้
องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองตอ้งผูกพนัตนต่อกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั  และกฎเกณฑ์ท่ีตนเอง 
ตราข้ึน หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครองจะมีผลในทางปฏิบติัดว้ยระบบ
กฎหมายก าหนดใหม้ีการควบคุมตรวจสอบการกระท าดงักล่าวได้41 ระบบกฎหมายไทยก าหนดให้
ศาลปกครองเป็นองคก์รหลกัในการควบคุมและตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท า

                                                             
40 บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศกัดิ์  นวตระกูลพิสุทธ์ิ. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 39. หนา้ 179. 
41 ขวญัชยั สันตสว่าง และสถาพร สระมาลีย .์ (2557). กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง. เอกสารประกอบ 
ค าบรรยายหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง. หนา้ 1. 
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ทางปกครอง ทั้งน้ี ภายใตเ้ขตอ านาจของศาลปกครองตามท่ีกฎหมายก าหนดหลกัความชอบดว้ย
กฎหมายของการกระท าทางปกครอง42 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของหลกันิติรัฐประกอบดว้ย 
หลกัการยอ่ย 2 ประการ ไดแ้ก่ 

   2.6.1 หลกัการว่าด้วยกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
   หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก าหนดใหอ้งคก์รฝ่ายปกครองตอ้ง

ผกูพนัตนต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูจ่ริงในบา้นเมือง การผกูพนัตนต่อกฎหมายขององคก์รเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายปกครองอาจมีไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ กรณีท่ีกฎหมายก าหนดหน้าท่ีให้องค์กรฝ่ายปกครองตอ้ง
ปฏิบติั องคก์รฝ่ายปกครองยอ่มตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว  ้แต่หากกฎหมายไม่ได้
ก  าหนดหน้าท่ีให้องค์กรฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติั  กล่าวคือ กรณีองค์กรท่ีฝ่ายปกครองตดัสินใจ
ด าเนินการตามแผนการปกครอง เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน43 เช่น การสร้าง
สวนสาธารณะ และการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเป็นตน้  ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ี
ตอ้งละเวน้ไม่กระท าการดงักล่าวนั้นใหข้ดัต่อกฎหมายบา้นเมืองท่ีใชบ้งัคบัอยู่ เหตุผลพ้ืนฐานของ
การก าหนดใหก้ารกระท าทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย เน่ืองจากหลกัความเป็นเอกภาพของ
อ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย เพราะหากยอมให้องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง
กระท าการอนัขดัต่อกฎหมายไดโ้ดยไม่มีผลเสียใด ๆ ตามมาแลว้ กฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือใชบ้งัคบั 
ในรัฐก็จะหาความหมายมิได้ ด้วยเหตุน้ี องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถก าหนด
มาตรการทางกฎหมายใดๆ ให้ขัดต่อกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่  อย่างไรก็ตาม องค์กรเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปกครองไม่อาจก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมและมีผลใชบ้งัคบัทัว่ไป 
หรือท่ีเรียกว่า กฎ (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงกฎเกณฑท่ี์ตราข้ึนโดยองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินและองคก์ารมหาชน ฯลฯ) ใหข้ดัต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัและกฎหมายอ่ืน 
ท่ีมีค่าบงัคบัเสมอดว้ยพระราชบญัญติั เช่น รัฐมนตรีไม่อาจตรากฎกระทรวงให้ขดัต่อหลกัความ
เสมอภาคท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญได้ หากมาตรการทางกฎหมายนั้นเป็นมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม 
มีผลเฉพาะราย ซ่ึงไดแ้ก่ ค าสั่งทางปกครอง องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองก็ไม่อาจออกค าสั่งทาง
ปกครองให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  กฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบังคับเสมอด้วยระดับ
พระราชบญัญติั หรือกฎหมายล าดบัรองทั้งหลายท่ีตนเองตราข้ึน 
 

                                                             
42 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2546). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
และการกระท าทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 45. 
43 ชาญชยั แสวงศกัดิ์ . (2555). ค าอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (พิมพ์คร้ังท่ี 7).
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 146. 
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   2.6.2 หลกัการว่าด้วยไม่มกีฎหมายไม่มอี านาจ 
   หลกัไม่มีกฎหมายไม่มีอ  านาจก าหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ได ้ 

ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้น ๆ ในขณะท่ีหลกัการ
กระท าทางปกครองต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย กล่าวคือ การกระท าท่ีอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
มีกฎหมายรองรับเท่านั้น ตามหลกัประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลกันิติรัฐ นิติธรรมและหลกัการ
ประกนัสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอนัเป็นการคุม้ครองประชาชนจากการกระท าขององค์กรเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของตนเป็นส าคญั  โดยหลกัแลว้กฎหมายท่ีให้อ  านาจแก่ฝ่าย
ปกครองกระท าการต่างๆ ไดน้ั้น ตอ้งเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น องค์กรฝ่ายปกครอง 
จะอา้งกฎหมายประเพณีมาเป็นฐานรองรับในการใชอ้  านาจปกครองหาไดไ้ม่ หากกฎหมายประเพณี
ดังกล่าวมีอยู่จริง  ย่อมเป็นหน้าท่ีขององค์กรนิติบัญญัติท่ีจะตรากฎหมายลายลักษณ์อักษร   
เพ่ือรองรับกฎหมายประเพณีนั้น หรือยกเลิกกฎหมายประเพณีนั้นเสียเพ่ือความมัน่คงแน่นอนใน
ระบบกฎหมายหลกัไม่มีกฎหมายไม่มีอ  านาจนั้น ยอ่มมีความเคร่งครัดแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ 
มาตรการใดๆ ขององคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างภาระ กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จ าเป็นตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับมาตรการดงักล่าว  เช่น การใชก้  าลงั 
เขา้สลายการชุมนุมประทว้ง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ การเรียกให้บุคคล
ไปเขา้รับราชการทหารการเขา้ตรวจคน้เคหสถาน และการลงโทษทางวินยั44   

   ส่วนมาตรการท่ีองคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์หรือเป็น
คุณกบัประชาชน และไม่มีกฎหมายก าหนดเง่ือนไขการใช้มาตรการนั้นไวเ้ป็นพิเศษ องค์กร
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองอาจกระท าการได้ แมว้่าจะไม่มีกฎหมายให้อ  านาจไวอ้ย่างชดัแจง้ แต่ตอ้งมี
ความชอบธรรมในทางกฎหมาย อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการก าหนดกฎเกณฑ์ของรัฐสภาดว้ย  เช่น 
การให้เงินอุดหนุนเกษตรกร  และการอนุญาตให้กู ้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบเกษตรกรรม 
ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวงเงินงบประมาณ เพื่อการดงักล่าวไวใ้นกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   หากพิจารณาตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 จะพบว่า  
มีอยูห่ลายกรณีท่ีก  าหนดใหอ้  านาจดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครอง เช่น ดุลพินิจในการก าหนดเง่ือนไขใด ๆ 
ในการออกค าสัง่ทางปกครอง ดุลพินิจในการเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองใหมี้ผลใชบ้งัคบัในเวลาใด 
หรือดุลพินิจในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดต้ามความเหมาะสม  เป็นตน้ ส าหรับกรณีท่ีกฎหมาย
ไม่ใหอ้  านาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไดแ้ก่ การอนุญาตตั้งสถานบริการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งค านึงถึง
ประวติัการกระท าความผิดต่อกฎหมายของผูข้ออนุญาตประกอบดว้ย  กรณีน้ีกฎหมายบงัคบัให้
                                                             
44 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์ (2540). ค าอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์. 
หนา้ 47. 
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พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งน าประวติัการกระท าผดิกฎหมายของผูข้ออนุญาตมาประกอบการพิจารณา
ดว้ย จะใชดุ้ลพินิจไม่น ามาพิจารณาไม่ได้ หรือกรณีกฎหมายก าหนดเวลาให้ตอ้งพิจารณาสั่งการ
ภายในเวลาท่ีก  าหนด ฝ่ายปกครองตอ้งสัง่การใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หากสัง่การ
เกินก าหนดเวลาก็ตอ้งมีเหตุผลเพียงพอว่า เหตุแห่งความล่าชา้มิไดเ้กิดจากความบกพร่องของตน 
มิฉะนั้น อาจตอ้งรับผดิในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้นั้นได ้

   กฎหมายหลกัท่ีฝ่ายปกครองใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง  มีจ  านวนมากกว่า 
600 ฉบบั เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
กฎหมายว่าดว้ยความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
กฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารของหน่วยงาน หรือ
องคก์รผูใ้ชอ้  านาจของรัฐโดยเฉพาะต่าง ๆ กฎหมายว่าดว้ยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่าง
ศาล และกฎหมายว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ  

   2.6.3 ประเภทการกระท าของฝ่ายปกครอง 
   การกระท าทางปกครอง (Administrative) คือ ผลของการใช้อ  านาจรัฐตามกฎหมาย 

ของฝ่ายปกครองอนัเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร และองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรเอกชนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากหน่วยงานของรัฐ45 
ใหเ้ป็นผูใ้ชอ้  านาจแทนก็ได ้หากการกระท าทางปกครองเป็นการใชอ้  านาจรัฐตามกฎหมาย ซ่ึงก็คือ 
พระราชบญัญัติ เช่น การท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และการท่ีประธานวุฒิสภาอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัฯ ออกค าสั่งแต่งตั้งเลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นตน้ การใชอ้  านาจดงักล่าวถือไดว้่าเป็นการกระท าทางปกครองส่วนองคก์รฝ่ายบริหารท่ี
กระท าโดยอาศยัอ  านาจตามรัฐธรรมนูญ ถือว่าการกระท าในฐานะท่ีเป็นรัฐบาล เรียกว่า การกระท า
ของรัฐบาลเช่น การกระท าในความสัมพนัธ์กับรัฐสภา  และการกระท าในความสัมพนัธ์กับ
ต่างประเทศ เป็นตน้ แต่ถา้หากฝ่ายบริหารกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติั  การกระท า
การในฐานะท่ีเป็นองคก์รของรัฐฝ่ายปกครอง จึงถือว่าเป็นการกระท าทางปกครองการกระท าทาง
ปกครองอาจเป็นการใชอ้  านาจรัฐ ตามกฎหมายขององคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระหรือหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ถา้องคก์รเหล่าน้ีกระท าการโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติั เช่น การท่ีองค์กร

                                                             
45 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

มาตรา 4 นิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่าราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี 
องคก์รควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
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ของรัฐท่ีเป็นอิสระอนุมติัการออกระเบียบการบริหารงานภายใน หรือให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการฯ หรือการท่ีหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญออกค าสัง่แต่งตั้ง หรือลงโทษ
ทางวินยัขา้ราชการ การใชอ้  านาจดงักล่าวถือไดว้่าเป็นการกระท าทางปกครอง ส่วนองค์กรเอกชน
บางองคก์รไดรั้บมอบหมายจากรัฐให้ใชอ้  านาจรัฐตามกฎหมายแทนรัฐไดใ้นบางเร่ือง  เช่น การท่ี
แพทยสภาอาศยัอ  านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่แพทย ์หรือการท่ี
สภาทนายความอาศยัอ  านาจตามกฎหมายมีค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตของทนายความท่ีไดก้ระท าผิด
มรรยาทนายความการใชอ้  านาจดงักล่าว ก็ถือว่าเป็นการกระท าทางปกครองเช่นเดียวกนัการใช้
อ  านาจหนา้ท่ีของฝ่ายปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยหลกัการแลว้จะตอ้งใชอ้  านาจโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับขั้นตอนในการใช้อ  านาจตามกฎหมาย ซ่ึงฝ่ายนิติบัญญัติ 
(Legislative) ไม่ไดก้  าหนดขั้นตอนในการใชก้ฎหมายเหล่านั้นเอาไว  ้เช่น ถา้เป็นขา้ราชการท าผิด
วินัยอาจถูกผูบ้งัคบับญัชาลงโทษทางวินัย (ไล่ออก ปลดออก ลดขั้นเงินเดือน ตดัเงินเดือนและ
ภาคทณัฑ)์ แต่ขั้นตอนในการด าเนินการกฎหมายไม่ไดก้  าหนดไวว้่า จะมีกระบวนการอย่างไร โดย
การพิจารณากฎหมายท่ีบญัญติัถึงลกัษณะของการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครอง มีอยู ่4 ขั้นตอน ดงัน้ี46 

(1) การพิจารณาขอ้เท็จจริง คือ ขอ้เท็จจริงท่ีกฎหมายก าหนดเอาไวว้่า มีอยู่จริงหรือไม่
หรืออาจท าการไต่สวนพิสูจน์ 

(2) การพิจารณาขอ้กฎหมาย คือ ตีความเน้ือหาขอ้กฎหมาย 
(3) การปรับขอ้เท็จจริงเขา้กบัขอ้กฎหมาย คือ ขอ้เท็จจริงมีอยูแ่ลว้ ดูขอ้กฎหมายแลว้ปรับ

ว่าเขา้หรือสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
(4) ผลของกฎหมาย คือดูว่ากฎหมายก าหนดไวใ้หต้อ้งปฏิบติัอยา่งไร กฎหมายก าหนดให ้

เจา้หนา้ท่ีใชดุ้ลพินิจไดห้รือไม่ 
นิติกรรมทางปกครอง (Administrative act.)  เป็นการกระท าขององค์กรของรัฐ 

ฝ่ายปกครอง  องค์กรอ่ืนของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ีกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติั  
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติัแทน และในนามขององค์กรดงักล่าวแต่เพียง
ฝ่ายเดียว เพื่อแสดงเจตนาให้ปรากฏต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือคณะบุคคลคณะหน่ึงว่า  
ตนประสงคจ์ะใหเ้กิดผลทางกฎหมายอนัเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างองค์กรกบับุคคลนั้น
หรือคณะบุคคล โดยท่ีบุคคลนั้นหรือคณะบุคคลนั้นไม่จ  าตอ้งให้ความยินยอมลกัษณะส าคญันิติ
กรรมทางปกครองมี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
                                                             
46 วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขวพ้นัธ์ุและเจตน์ สถาวรศีลพร. (2551). ต ารากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมาย
ปกครองทั่วไป. กรุงเทพฯ: ดอกเบ้ีย. หนา้ 174. 
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                 (1) การกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญติั  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมี 
ค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติั เพื่อเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลภายนอก 

(2) มีวตัถุประสงคท่ี์จะก่อใหเ้กิดผลทางกฎหมาย 
(3) เป็นการสร้างนิติสมัพนัธข้ึ์นระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยฝ่ายหน่ึงมีอ  านาจ 

บงัคบัให้อีกฝ่ายหน่ึงกระท าการ  หรืองดเวน้การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงและมีผลเป็นการก่อ
เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบัหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีเป็น
คู่กรณี เช่น ผูบ้งัคบับญัชาออกค าสั่งแต่งตั้งหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา หรือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ออกใบอนุญาตให้บุคคลก่อสร้าง
อาคาร ซ่ึงมีผลเป็นการสร้างสิทธิหรือหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บค าสัง่ดงักล่าว 

                 (4) เป็นการแสดงเจตนาของฝ่ายปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จ  าตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูรั้บการแสดงเจตนาแต่อยา่งใด 

                 นิติกรรมทางปกครองแบ่งได้เป็น  2 ประเภท คือ “กฎ” และ “ค าสั่งทาง
ปกครอง” ลกัษณะของกฎ คือ บทบญัญติัหรือขอ้ความเป็นขอ้ ๆ ในเอกสารท่ีเรียกว่า พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือในเอกสาร 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใด หรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ47 กฎมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 

                (1) บุคคลท่ีถูกบงัคบัใหก้ระท าการ ถูกหา้มมิใหก้ระท าการ หรือไดรั้บอนุญาต
ให้กระท าการตอ้งเป็นบุคคลท่ีถูกนิยามไวเ้ป็นประเภท  เช่น ผูเ้ยาว ์(Minor) คนต่างดา้ว และ
ขา้ราชการพลเรือนสามญั เป็นตน้ ดงันั้น จึงไม่อาจทราบจ านวนท่ีแน่นอนของบุคคลท่ีอยู่ภายใต้
บงัคบันั้นได ้

               (2) บุคคลซ่ึงถูกนิยามไวเ้ป็นประเภทจะถูกบงัคบัในกรณีท่ีก  าหนดไวอ้ย่างเป็น
นามธรรม (Abstract) เช่น บงัคบัให้กระท าการทุกคร้ังท่ีมีกรณีตามท่ีก  าหนดไวเ้กิดข้ึนหรือไดรั้บ
อนุญาตใหก้ระท าการทุกวนัส้ินเดือนการหา้มมิใหสู้บบุหร่ีบนรถโดยสารประจ าทาง ผูข้บัข่ีรถยนต์
ตอ้งคาดเข็มขดันิรภยั และขา้ราชการตอ้งแต่งเคร่ืองแบบมาท างานทุกวนัจนัทร์ เป็นตน้ 

                ส่วนค าสั่งทางปกครอง คือ การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ีท่ีมีผล 
เป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น  

                                                             
47 ภูริชญา วฒันรุ่ง และกิจบดี ชินเบญจภุช. (2558). เอกสารประกอบค าบรรยายปรัชญาและกฎหมายมหาชน , 
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง. หนา้ 150. 
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การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติัการวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎลกัษณะส าคญัของค าสัง่ทางปกครอง คือ มาตรการหรือค าสั่งท่ี
ออกโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายปกครองเป็นค าสั่งท่ีออกให้มีผล
เฉพาะราย มีผลผกูพนัและบงัคบัต่อผูรั้บค าสัง่รวมถึงมีผลทางกฎหมายสู่ภายนอกดว้ยอย่างไรก็ตาม  
ไม่ว่าจะเป็นกฎหรือค าสั่งทางปกครองต่างก็เป็นการใช้อ  านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปกครองท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลทั้งส้ิน ขอ้แตกต่างอยู่ท่ีว่ากฎมีผล
บงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส่วนค าสั่ง
ทางปกครองมีผลบังคับแก่กรณีใดและหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  เช่น สภามหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ใชอ้  านาจตามกฎหมาย คือ พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯ ออกขอ้บงัคบั
หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีฯ ก าหนดกฎเกณฑ์ว่า ในแต่ละภาค
การศึกษา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนศึกษาลกัษณะวิชาไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วย
กิต เป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบั
แก่กรณีใด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ48 จึงมีลกัษณะเป็นกฎต่างจากการท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลยัฯ 
อาศยัอ  านาจตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยนกัศึกษาออกค าสัง่ใหถ้อนช่ือนักศึกษาท่ี
ทุจริตในการสอบออกจากทะเบียนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ ค าสั่งเช่นว่าน้ีจึงเป็นการใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล โดยมุ่งหมาย
ใหใ้ชบ้งัคบัแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ คือ นักศึกษาท่ีทุจริตจึงมีลกัษณะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองส าหรับปฏิบติัการทางปกครอง หรือการกระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครอง คือ การ
กระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง องค์กรอ่ืนของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ีกระท า โดยอาศยั
อ  านาจตามพระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติัแทน  และในนาม
ขององค์ก รดังก ล่ าวโดย ท่ีก ารกระท านั้ น  ไม่ ใ ช่ นิ ติกรรมทางปกครอง  ก ล่าว คือ  
การกระท านั้ นขาดลักษณะหน่ึงลักษณะใดของนิ ติกรรมทางปกครองจึงไม่ ก่อให้ เ กิด 
การเปล่ียนแปลงสถานะทางกฎหมายของบุคคลแต่อยา่งใด แต่เป็นการกระท าในทางกายภาพทัว่ ๆ  
ไป เช่น การซ่อมถนน การตีเส้นท าเคร่ืองหมายจราจร การติดตั้งเคร่ืองมือของฝ่ายปกครอง  
การส่งเอกสารและการร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ เป็นต้น โดยการกระท าทาง
ปฏิบติัการของฝ่ายปกครองนั้น อาจจะไม่ชอบดว้ยกฎหมายไดเ้ช่นเดียวกบัการกระท าทางปกครอง
ของฝ่ายปกครอง แต่ไม่สามารถด าเนินคดีเพื่อขอให้เพิกถอน (Revocation) การปฏิบติัการนั้นได ้
เพราะการกระท าทางปฏิบติัการนั้น ไม่ก่อใหเ้กิดผลทางกฎหมายท่ีจะให้มีการเพิกถอน โดยสภาพ
                                                             
48 ไพรัช  โตสวัสด์ิ. (2547). การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง.  กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 13. 
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แลว้การกระท าดงักล่าวไม่อาจถูกเพิกถอนได ้การปฏิบติัการนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทางดา้น
วตัถุอย่างเดียวแต่อาจเป็นความผิดฐานละเมิดได้ ดงันั้น การเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจาก 
การกระท าของฝ่ายปกครอง จึงเป็นเร่ืองของการชดใชค่้าสินไหมทดแทนในทางแพ่งไม่ใช่เร่ืองของ
การเพิกถอนการกระท านั้น ๆ กรณีของคณะรัฐมนตรีนั้นในดา้นหน่ึงมีฐานะเป็นรัฐบาลใชอ้  านาจ
หนา้ท่ีเรียกว่า การกระท าของรัฐบาล ไดแ้ก่ การใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกบัรัฐสภาเช่น การเสนอร่างกฎหมาย การประชุมสภาหรือการยุบสภา 
และการใช้อ  านาจของฝ่ายบริหารในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอ่ืน  และ 
องค์การระหว่างประเทศ  เช่น การเจรจาและการท าสนธิสัญญา (Treaty) รวมถึงการประกาศ
สงคราม ซ่ึงการกระท าของรัฐบาลน้ีจะไม่ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง แต่ในอีกดา้นหน่ึง
คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีฐานะเป็นหัวหน้าขององค์กรของรัฐ
ฝ่ายปกครองมีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รของรัฐฝ่ายปกครอง โดยอาศยัอ  านาจ
ตามพระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติั  เช่น การแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการผูท้รงคุณวุฒิ (Professional) ท่ีปรึกษาหรือขา้ราชการการเมือง การควบคุมการบริหาร
ราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือการใช้อ  านาจยบัย ั้งการปฏิบัติ
ราชการท่ีขดัต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีแต่ถา้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคล
จากการเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญัติธนาคาร  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ยอ่มเป็นการกระท าในฐานะท่ีเป็นฝ่ายปกครอง แต่กรณีท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติใหค้วามเห็นชอบใหน้ายกรัฐมนตรีไปลงนามในร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญ่ีปุ่น 
เป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีอาศยัอ  านาจตามรัฐธรรมนูญในการท าความตกลงกับต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ กรณีน้ีการกระท าของคณะรัฐมนตรีจึงมิใช่การกระท าในฐานะท่ีเป็น 
ฝ่ายปกครององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง49 (กกต.) คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ50 (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ51 

                                                             
49 คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. (Election Commission of Thailand) (ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  มีหน้าที่หลกัเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี รวมทั้งการออก
เสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
50 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (National Anti-Corruption Commission) ป.ป.ช. 
เป็นคณะบุคคลซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน  
ซ่ึงพระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา ผู ้ได้รับการเสนอช่ือและไดรั้บเลือกเป็นกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบติัและไม่มี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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(กสม.) ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระไม่อยู่ภายใตอ้  านาจของฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่ายบริหาร  มีอ  านาจก่ึงนิติ
บญัญติัก่ึงบริหาร และก่ึงตุลาการ 

   การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง  เช่น กกต. หรือ ป.ป.ช. สามารถ
ออกระเบียบได  ้กกต. มีอ  านาจจดัการเลือกตั้ง ป.ป.ช.มีอ  านาจสอบสวน (ก่ึงบริหาร) หรือ กกต.  
มีอ  านาจวินิจฉยัใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและ ป.ป.ช.มีอ  านาจวินิจฉัยช้ีขาด
ความผดิตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 เป็นตน้ แต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่าน้ีก็อาจปฏิบติังานหรือด าเนินกิจการทางปกครอง  
ซ่ึงศาลปกครองควบคุมการใช้อ  านาจในลกัษณะน้ีได้ เช่น หาก กกต. มีมติออกระเบียบขัด
รัฐธรรมนูญ หรือด าเนินการจัดการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งโยกยา้ยกรรมการ 
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัด  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้อ  านาจหรือด าเนินกิจการ  
ทางปกครองจึงอาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ศาลปกครองไม่สามารถตรวจสอบกรณีท่ี กกต. 
วินิจฉัยให้มีการเลือกตั้ งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง ถือว่าเป็นการใช้อ  านาจโดยตรง 
ตามรัฐธรรมนูญของ กกต. ได ้อนัเป็นการจ ากดัอ  านาจศาลปกครองไม่ให้ตรวจสอบการวินิจฉัย 
ช้ีขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเป็นการใชอ้  านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญนั้น เมื่อพิจารณาในทางเน้ือหาแลว้จะเห็นไดว้่า องคก์รหรือบุคคล หรือคณะบุคคล
อ่ืนท่ีมิใช่บรรดาองค์กรของรัฐท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  หรือในก ากับหรือควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงก็อาจมีลกัษณะเป็นฝ่ายปกครองได้หากองค์กรหรือ
บุคคล หรือคณะบุคคลนั้ นได้ปฏิบัติงาน  หรือด าเนินกิจการทางปกครองศาลยุติธรรม  
(Court of Justice) เป็นองค์กรท่ีใช้อ  านาจตุลาการ (Judicial Power) มีส านักงานศาลยุติธรรม 
เป็นหน่วยงานธุรการก็อาจปฏิบติังานหรือกิจการทางปกครองได้52 เช่น ส านกังานประจ าศาลจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรการของศาลจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นหน่วยงานราชการ หากมีกรณี
การคดัเลือกคู่สัญญาท าความสะอาดอาคาร  และบริเวณท่ีท าการศาลก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
                                                                                                                                                                              

ลกัษณะตอ้งห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 มาตรา 232 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542. มาตรา 9-1. 
51 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (National Human Rights Commission) เป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ่ึ้งมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองค์การเอกชนดา้น
สิทธิมนุษยชน 
52 ยติุธรรม ปัทมะ. (2557). “การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครอง”. วารสารกลุ่มงานวิจัยและ
ข้อมูล ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 4(6). หนา้ 7. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ราชการ รวมทั้งการประกาศแจง้ผลการสอบราคาตามกระบวนการคดัเลือกคู่สัญญาดว้ย ดงันั้น 
กระบวนการดงักล่าวจึงเป็นค าสั่งทางปกครองหน่วยงานเอกชนก็อาจมีฐานะเป็นฝ่ายปกครองได ้
เช่น สภาทนายความซ่ึงเป็นหน่วยงานเอกชน แต่ปฏิบติังานโดยใชอ้  านาจรัฐในการจดทะเบียน และ
ออกใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความหรือคณะกรรมการมรรยาททนายความ เพิกถอนช่ือทนายความ
ออกจากทะเบียนทนายความตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 หรือบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเดิมเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจมีวตัถุประสงค์ในการประกอบและ
ส่งเสริมการท่าอากาศยาน รวมทั้งการด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือต่อเน่ืองกบัการประกอบ
กิจการท่าอากาศยานตามพระราชบญัญติัการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522 ต่อมาไดม้ี
การแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นบริษทั มหาชน จ ากดั แต่ก็ยงัคงมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดิม ทั้งยงัมี
อ  านาจหรือสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอ่ืน  
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใชอ้  านาจทาง
ปกครองหรือใหด้  าเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองเช่นกนั53 

   ส่วนหลกัเกณฑ์การพิจารณาฝ่ายปกครองในดา้นรูปแบบนั้น คือ การพิจารณาว่าส่ิงท่ี
องคก์รหรือเจา้หน้าท่ีกระท านั้น ไดก้ระท าโดยอาศยัอ  านาจตามกฎหมายปกครองหรือไม่  จะตอ้ง
พิจารณาว่า การกระท านั้นเป็นการกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายปกครอง 
เช่น การใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารนั้นหากเป็นการกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามรัฐธรรมนูญ ก็ถือว่า
กระท าในฐานะท่ีเป็นรัฐบาล แต่ถา้เป็นการกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญัติ  หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติั ก็ถือว่ากระท าในฐานะท่ีเป็นฝ่ายปกครอง ส่วนกรณี
ท่ีองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หน้าท่ีในสังกดัขององค์กร
ของรัฐท่ีเป็นอิสระหรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญติันั้น ๆ 
เช่น รัฐสภา (Parliament) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือ
องคก์รเอกชนบางองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท าการแทนรัฐ การกระท าโดยอาศยัอ  านาจตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญติั การใช้อ  านาจรัฐนั้น ๆ ก็ถือว่าเป็น 
การกระท าทางปกครองเช่นเดียวกนั54 ในบางกรณี แมจ้ะเป็นการท่ีผูใ้ชอ้  านาจรัฐมีการกระท าโดย
อาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติั  แต่ก็ไม่ถือว่า
เป็นการใชอ้  านาจทางปกครอง กล่าวคือในกรณีท่ีเป็นเร่ืองกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะ
เป็นการใชอ้  านาจสอบสวนความผิดทางอาญาโดยพนักงานสอบสวน (Inquiry Offical) การตรวจ
                                                             
53 ทิตยา  แดงประดบั. (2554). การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบว่าด้วยพิจารณาความ 

ที่ตราข้ึนโดยองค์กรตุลาการ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 11. 
54 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2554). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 23. 
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ส านวนการสอบสวนแลว้มีค  าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล โดยพนักงานอยัการ การบงัคบั
คดีอาญาให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลโดยเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์  (Correctional Officer)  
ซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
พระราชบัญญติัราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เป็นต้น หมายเรียกท่ีเป็นค าสั่งให้บุคคลไปพบพนักงาน
สอบสวน จึงเป็นการใชอ้  านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แต่มิใช่เป็นการใช้
อ  านาจทางปกครองหรือการกระท าทางปกครอง แต่เป็นเร่ืองของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา55 

   นอกจากนั้น ยงัมีเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  คือ การใช้อ  านาจของ 
เจา้พนกังานบงัคบัคดีในการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาของศาลในคดีแพ่ง เช่น การยดึหรือ
อายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือการขายทอดตลาด (Auction) ทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึงเป็น
การใชอ้  านาจทางบริหารมิใช่อ  านาจทางตุลาการ โดยมีท่ีมาจากพระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมี
ค่าบงัคบัดงัเช่น พระราชบญัญติัแต่การด าเนินการในชั้นบงัคบัคดีน้ีก็มิใช่การใชอ้  านาจทางปกครอง
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง ส่วนการด าเนินกิจการของรัฐสภาในบางกรณี
โดยเฉพาะ การท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาใชอ้  านาจด าเนิน
กิจการของแต่ละสภาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั การประชุมของแต่ละสภา 
เช่น การบรรจุ (Packing) หรือปฏิเสธ (Refuse) ไม่บรรจุเร่ืองเขา้สู่การประชุมของรัฐสภา การสั่งให้
เลิกการประชุม หรือการเปล่ียนสถานท่ีประชุม  แมจ้ะมีลกัษณะเป็นการใช้อ  านาจทางบริหาร  
แต่ก็ไม่ใช่การกระท าทางปกครอง56 

   ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ก็คือ หลกัการแห่งบทบญัญติัต่าง ๆ 
ท่ีปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้นเอง กล่าวโดยสรุป คือ  

   1. เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองและผูก้  าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองตอ้งมี
อ  านาจตามกฎหมายและตามปกติยอ่มเป็นหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีจะตอ้งใชอ้  านาจและปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ยตนเอง เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีอาจมอบอ านาจหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้น
ปฏิบติัราชการแทน (Acting on Behaif) ไดต้ามกฎหมาย  

   2. ค าสัง่ทางปกครองและมาตรการบงัคบัทางปกครองจะตอ้งชอบดว้ยรูปแบบขั้นตอน
และวิธีการท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   หลกัเกณฑ์ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาสั่งการในชั้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง หรือ 
ท่ีกฎหมายไทยเรียกว่าวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองนั้น ไดแ้ก่ บรรดาหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัวิธีการ 
                                                             
55 นนัทวฒัน์  บรมานนัท.์ (2553). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 296. 
56 สมยศ  วงศ์ดี. (2558). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองในศาลทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 35. 
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ขั้นตอนหรือเง่ือนไขในการออกค าสัง่หรือกระท าการทางปกครอง รวมถึงการพิจารณาทบทวน หรือ
พิจารณาอุทธรณ์ การยกเลิก เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองหรือกฎดว้ย  

นอกจากนั้น ฝ่ายปกครองอาจไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือ
ขั้นตอนบางประการท่ีไม่อาจปฏิบติัได ้เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือเพราะการกระท าของเอกชน
นั้นเอง ท าใหฝ่้ายปกครองไม่อาจปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ เช่น ไม่อาจแจง้ค  าสั่งให้เอกชน
ทราบได ้เพราะเอกชนไม่ใหท่ี้อยูไ่ว ้ 

3. การใช้อ  านาจทางปกครองนั้น  จะต้องกระท าภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เวน้แต่ กฎหมายจะได้ก  าหนดวตัถุประสงค์ของการใชอ้  านาจสั่งการ 
ในบางเร่ืองไวโ้ดยเฉพาะ ถา้ฝ่ายปกครองได้ใช้อ  านาจสั่งการ โดยขัดต่อประโยชน์สาธารณะ  
หรือ ขดัต่อวตัถุประสงคท่ี์กฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ การใชอ้  านาจ สัง่การของฝ่ายปกครอง
นั้น ยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

4. ต้องเป็นการกระท าภายในขอบเขตอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดโดยปกติแล้ว  
ในการสัง่การทางปกครอง นอกจากกฎหมายจะไดก้  าหนดตวับุคคล หรือเจา้หน้าท่ีผูม้ีอ  านาจแลว้ 
กฎหมายมกัจะระบุดว้ยว่า เจา้หน้าท่ีดงักล่าว จะมีอ  านาจหน้าท่ีอย่างไร เจา้หน้าท่ีตอ้งใชอ้  านาจ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย หรือกฎระเบียบ (Rules) ขอ้บงัคบัในเร่ืองนั้น เช่น การสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 กฎหมาย
บญัญติัใหอ้  านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดค้ร้ังละไม่เกิน 30 วนั ฝ่ายปกครองย่อมไม่มีอ  านาจสั่งการ
พกัใชใ้บอนุญาต แต่ละคร้ังเกินก าหนดระยะเวลาดงักล่าวได ้

5. การใชดุ้ลพินิจออกค าสั่งและก าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองตอ้งกระท าโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย ในกรณีท่ีกฎหมายใหดุ้ลพินิจแก่ฝ่ายปกครอง ในการพิจารณาเลือกสั่งการอย่าง
ใดอยา่งหน่ึง ในหลายอยา่งได ้โดยกฎหมายอาจจะไม่ไดว้างเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑใ์นค าสัง่การใน
เร่ืองนั้น  

    ผูเ้ขียนเห็นว่า ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัไดก้  าหนดให้ฝ่ายปกครอง
สัง่การใดๆ ถา้ไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาไว ้ฝ่ายปกครองยอ่มมีวิจารณญาณ (Judgment) เลือกช่วงเวลา
เหมาะสมท่ีจะสั่งการดงักล่าวไดอ้ย่างน้อยท่ีสุดภายในเวลาอนัสมควร ตามความจ าเป็นของทาง
ราชการ การสัง่การล่าชา้เกินสมควร อาจถือว่าเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ชอบได ้
       2.6.4 แนวคดิและทฤษฎีในการพจิารณาความผดิและการลงโทษ เปรียบเทียบในทาง
อาญาและทางปกครอง  
       การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เป็นการพิจารณาวินิจฉัยว่า ผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าผดิวินยัหรือไม่ หากกระท าผดิเป็นความผดิกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรลงโทษสถาน
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ใด การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งกระท าโดยผูม้ีอ  านาจหน้าท่ี  
ตามกฎหมายก าหนด และจะกระท าไดต่้อเมื่อไดท้ราบขอ้เท็จจริงของเร่ืองท่ีกล่าวหาโดยกระจ่างชดั
เพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉยัความผดิและก าหนดโทษได ้
           2.6.4.1 แนวคิด ทฤษฎีในการก าหนดความผดิและโทษในทางอาญา 
  1) ลกัษณะของกฎหมายอาญา57 
  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญา   
เป็นบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงความเก่ียวพนัระหว่างเอกชนกบัรัฐ แมก้ารกระท าผดิบางอยา่งจะไดก้ระท า
ตรงต่อเอกชนใหไ้ดรั้บอนัตรายเสียหายก็ดี การกระท าความผิดนั้นยงัไดช่ื้อว่ากระทบกระเทือนต่อ
มหาชนเป็นส่วนรวม ถึงขนาดท่ีรัฐตอ้งเขา้ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามไดเ้อง โดยไม่ตอ้งให้
ผูใ้ดมาร้องทุกข์กล่าวโทษ  ยกเวน้ความผิดบางประเภทท่ีเรียกว่าความผิดอนัยอมความไดเ้ท่านั้น  
ซ่ึงเป็นความผดิท่ีมีลกัษณะประกอบดว้ยเหตุผลอนัเป็นส่วนตวัของผูเ้สียหายบางประการ ควรท่ีรัฐ
จะเขา้มาด าเนินการก็ต่อเมื่อเอกชนผูเ้สียหายไดร้้องทุกข์ข้ึนก่อน การกระท าใดจะถือเป็นความผิด
อาญาตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้แลว้  ส าหรับการกระท าในภายหน้า
ไม่มีผลยอ้นหลงัไปลงโทษการกระท าท่ีได้เกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติความผิดนั้นข้ึน  
เน่ืองจากการกระท าความผิดอาญาเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยแห่ง
ชุมชนเป็นส่วนรวม  อนัมีลกัษณะเป็นความผิดต่อรัฐท่ีรับผิดชอบต่อความมัน่คงของชุมชนนั้น   
จึงถือเป็นเร่ืองของแต่ละรัฐโดยเฉพาะ (Local  Matter) และโดยปกติรัฐจะเขา้ด าเนินการก็แต่ 
การกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนในอาณาเขตของรัฐนั้น  นอกจากกรณีท่ีมีเหตุพิเศษบางอย่าง  ซ่ึงแมจ้ะ
เกิดการกระท านอกอาณาเขตก็ถือว่ากระทบกระเทือนถึงความมัน่คงหรือความสงบเรียบร้อย 
ในอาณาเขตอนัรัฐมีสิทธิเขา้ด  าเนินการในกรณีเช่นนั้นดว้ยเหมือนกนั  ตามท่ีกล่าวน้ีพอท่ีจะสรุป
ลกัษณะของกฎหมายอาญาไดด้งัน้ี 
  1) เป็นกฎหมายมหาชน 
  2) ว่าดว้ยความผดิและโทษอาญา 
  3) ตามปกติบงัคบัเฉพาะการกระท าในเขต 
  4) บญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  5) ไม่มีผลยอ้นหลงัในทางลงโทษบุคคลหรือใหไ้ดรั้บโทษหนกัข้ึน 
 
 
 
                                                             
57 จิตติ  ติงศภทัิย.์  (2546).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 .กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ.์ หนา้  3. 
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  ก. ทฤษฎีเก่ียวกบัการลงโทษ58 
  1) ทฤษฎีเด็ดขาด59 (Absolute Theory) ถือว่า การท่ีกฎหมายอาญาบัญญัติให้
ลงโทษผูก้ระท าผดินั้น เพราะเหตุท่ีไดมี้การกระท าความผดิเกิดข้ึนอยา่งเดียว กล่าวคือ จะตอ้งมีการ
ลงโทษเพื่อใหม้ีการตอบแทนแกแ้คน้ท่ีถูกตอ้งต่อผูก้ระท าความผดิ 
  2) ทฤษฎีสมัพนัธ ์(Relative Theory) ไม่ไดพ้ิจารณาในแง่ของการกระท าความผิด 
แต่พิจารณาในแง่ท่ีว่าควรจะลงโทษอยา่งใดจึงจะเกิดประโยชน์ และโดยเหตุนั้นการลงโทษจึงตอ้ง
ค านึงถึงตวัผูก้ระท าความผิดกบัเพ่ือนมนุษยอ่ื์นๆ โทษนั้นควรจะมีผลเป็นการกระท าให้ผูก้ระท า
ความผิดหวาดกลัว ท าให้ผูก้ระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดี หรือท าให้สังคมปลอดภัยจาก  
การกระท าความผดิ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัขดัขวางมิใหมี้การกระท าความผดิเกิดข้ึนอีก 
  ข. วตัถุประสงคข์องการลงโทษ60 
  1) เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทน ซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิดท่ีว่า ผูใ้ดกระท าการใด
ยอ่มไดรั้บผลตอบการกระท านั้น 
  2) เพ่ือเป็นการข่มขู่ ไม่ใหค้นทัว่ไปกระท าและไม่ใหผู้ก้ระท าแลว้ท าผดิซ ้าอีก 

  3) เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคมใหพ้น้จากภยนัตรายในระหว่างท่ีผูก้ระท าถูกตดัขาด
จากสงัคมไป 
  4) เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขตัวผูก้ระท าความผิด โดยจะมีการแยกประเภท
นกัโทษเพื่อสะดวกแก่การอบรม 
  5) การรักษาพยาบาล 
  ทฤษฎีหรือวตัถุประสงค์เหล่าน้ี  บางกรณีก็ขดัแยง้กนัเอง  เช่น  การลงโทษเพ่ือ
เป็นการแกแ้ค้นทดแทน  ข่มขู่   จะต้องให้ผูต้ ้องโทษได้ประสบกับความยากล าบากพอสมควร   
ซ่ึงถา้ผูต้อ้งโทษไดรั้บความทุกขท์รมาน อาจจะท าใหโ้อกาสท่ีจะปรับตวัเป็นพลเมืองดีมีน้อยลงไป  
ถา้พิจารณาในแง่ของการปรับปรุงแกไ้ขตวัผูก้ระท าผิดแต่อย่างเดียว  หรือในแง่ของการคุม้ครอง
สังคมให้ปลอดภัย  ผลคือ  เม่ือใดท่ีผูน้ั้ นกลบัตัวเป็นคนดีจะต้องปล่อยให้เขาพน้โทษทันที   
เพราะไม่มีเหตุใดๆ ท่ีจะควบคุมตวัต่อไปอีกแลว้  แต่การปล่อยตวัดงักล่าวเป็นการขดัต่อทฤษฎีข่มขู่
บุคคลอ่ืนและทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทน เพราะหากการกระท าผิดร้ายแรงแต่เผอิญผูก้ระท าความผิด

                                                             
58 หยดุ  แสงอุทยั. (2551). กฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 254. 
59 แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2536).  แนวความคิดเก่ียวกับดุลพินิจในการลงโทษ. บทความทางวิชาการในโอกาส
ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย ์สัญญา ธรรมศกัดิ์ . มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้  195. 
60 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  (2549).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพฯ: จิรัชการพิมพ.์ หนา้ 813. 
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กลบัตวัเป็นคนดีอย่างแน่นอนแลว้ จ  าตอ้งปล่อยก่อนก าหนดมาก  ผลของการข่มขู่ก็ไม่มี การแก้
แคน้ทดแทนก็ไม่มี  ดว้ยเหตุน้ีการลงโทษจึงมุ่งเพ่ือวตัถุประสงค์ประการหน่ึงประการใดแต่เพียง
อย่างเดียวโดยไม่ค  านึงถึงประการอ่ืน ๆ ไม่ได ้ การลงโทษจะตอ้งมีความมุ่งหมายหลายประการ
ประกอบกนั จะพิจารณาแง่หน่ึงแง่ใดโดยไม่ค  านึงถึงจุดประสงคอ่ื์น ๆ ไม่ได ้
  2.6.4.2 การแบ่งประเภทของความผดิอาญา 
  นักกฎหมายในปัจจุบันยอมรับกันว่ากฎหมายอาญาสามารถแบ่งแยกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได ้ 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1) ความผิดท่ีเห็นไดใ้นตัวเอง ( mala in se )61 กฎหมายประเภทน้ีจะห้ามหรือ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เห็นไดว้่ามีความชัว่ร้ายในตวัเอง เช่น การลกัทรัพย ์ ชิงทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์ การฆ่าคนตาย  เป็นตน้  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกฎหมายประเภทน้ีมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกชนเป็นการเฉพาะตวัหรือรายบุคคลโดยตรง  และส่งผลทางออ้มถึงความสงบสุขของ
สงัคมไปในตวั  กฎหมายประเภทน้ีจะก าราบหรือปราบผูท่ี้มีจิตใจชัว่ร้ายมิให้สร้างความเดือดร้อน
เสียหายแก่ผูอ่ื้น  ประชาชนโดยทัว่ไปจะรู้สึกไดว้่ากฎหมายประเภทน้ีเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั  หรือมีส่วน
ไดเ้สียผกูพนัหรือไดรั้บประโยชน์จากกฎหมายประเภทน้ีอยูม่าก  ทั้งผูท่ี้กระท าผดิก็ดี  เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐก็ดี  ต่างมีความรู้สึกว่าหากมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน  จะมีตวับุคคลผูเ้สียหายซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดามีตวัตนชดัแจง้ปรากฏอยู ่ และเรียกร้องใหม้ีการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรมต่อไป  
เป็นผลให้เจา้หน้าท่ีของรัฐต้องเร่งรัดในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อติดตามเอาตัวผูก้ระท าความผิดมา
ด าเนินคดี  อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัผูท่ี้คิดจะกระท าความผดิไปในตวั  นอกจากน้ี  กฎหมายประเภท
น้ีจะวางพ้ืนฐานอยูบ่นความทางคุณธรรม  มโนธรรมและจริยธรรมอนัเป็นคุณค่าส าคญัในสังคมท่ี
เป็นอารยะ  ประชาชนจึงเขา้ใจสาระส าคญัและเจตนารมณ์ของกฎหมายประเภทน้ีไดง่้ายภายใน
กรอบความคิดปกติวิสัยของปุถุชนหรือชาวบา้นทัว่ไป  หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า กฎหมาย
ประเภทน้ีเป็นเร่ืองธรรมชาติในสงัคมมนุษยผ์ูเ้จริญแลว้ 
  2) ความผิดท่ีกฎหมายห้าม ( mala prohibita ) เป็นการกระท าท่ีถือว่ามิใช่เป็น
อาชญากรรมและไม่เป็นความชัว่ร้ายท่ีเห็นไดใ้นตวัเอง  หากแต่เป็นความผิดอาญาเพราะกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปเช่นนั้น  กฎหมายประเภทน้ีก  าหนดให้การกระท าหรือการละเวน้การกระท า 
ซ่ึงก  าหนดใหเ้ป็นความผดิอาญาตามกฎหมาย โดยท่ีตวัมนัเองแลว้ ไม่มีลกัษณะเป็นอาชญากรรมแต่
อย่างใด  โดยทั่วไปผูก้ระท าผิดไม่จ  าเป็นต้องมีเจตนาในทางอาชญากรรม  หรือความชั่วร้าย 
ทางจิตใจ เพียงแต่ไดล้งมือกระท าการหรือละเวน้กระท าการเท่านั้นก็เพียงพอแลว้ท่ีจะตอ้งรับผิด
                                                             
61 ถาวร เชาวว์ิชารัตน์.  (2556).  ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายประเภท  Mala  Prohibita.  กรุงเทพฯ: ส านกังาน
อยัการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง. หนา้ 5. 
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ทางอาญา ไม่ไดว้างอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัศีลธรรม คุณธรรม (Moral) หรือจริยธรรม หากแต่วาง
อยู่บนประโยชน์บางส่วนของสังคม  อาจมีบางกรณีท่ีบทบญัญัติประเภทน้ีมีผลกระทบในเชิง
ศีลธรรม  หรือจริยธรรมอยูบ่า้ง  แต่เป็นเร่ืองผลกระทบท่ีปลายเหตุ  เช่น  การห้ามด่ืมสุราหรือห้าม
ใชโ้ทรศพัท์ขณะขบัรถ  กฎหมายยาเสพติดให้โทษท่ีมีผลกระทบถึงอุบติัเหตุการจราจร  เป็นต้น  
โดยสภาพกฎหมายประเภทน้ีจะมีการปรามหรือหา้มไวด้ว้ยเหตุท่ีมกัเกรงกนัว่าจะท าใหเ้กิดเหตุร้าย
ข้ึนในภายหลงั  แต่โดยล าพงัตวัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งห้ามกระท านั้นอาจจะไม่เกิดผลร้ายแก่ผูใ้ดข้ึน 
ในทนัทีทนัใดท่ีมีผูฝ่้าฝืน  หรืออาจไม่เกิดผลร้ายเลยก็ได ้ เห็นไดว้่าเป็นการแตกต่างจากความผิด
ประเภทความผดิท่ีเห็นไดใ้นตวัเอง ซ่ึงมกัจะมีผลร้ายเกิดข้ึนในทนัทีท่ีมีผูฝ่้าฝืนกฎหมาย 
  อยา่งไรก็ดี  ความผดิอาญายงัอาจพิจารณาแบ่งออกไดเ้ป็น  6  ประเภท  ดงัต่อไปน้ี 
  (1) การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของกฎหมาย62 ความผิดอาญานั้นอาจกล่าว
โดยยอ่ไดว้่า หมายถึง การกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญา63 ความผิดอาญาในแง่ของกฎหมายจึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประการ  คือ  ความผดิในตวัเอง และความผดิตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  
             (1.1) ความผิดในตวัเอง คือ  การกระท าท่ีเป็นความผิดหรือความชั่วร้าย 
ในตวัเอง ฝ่าฝืนหลกัธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม หรือหลกัการสาธารณะของสังคมท่ีเป็นอารยะ  
การกระท าดงักล่าว  สังคมเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมของคนในสังคม  
สงัคมถือว่าส่ิงนั้นเป็นความชัว่ร้าย  เป็นความผิดพ้ืนฐาน (Traditional) ท่ีไม่ใช่ความผิดท่ีกฎหมาย
ก าหนด  ตวัอย่างของความผิดในตวัเอง เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย  ข่มขืนกระท าช าเรา ปลน้
ทรัพย ์ ลกัทรัพย ์
             (1.2) ความผดิตามท่ีมีกฎหมายก าหนด คือ การกระท าท่ีเป็นความผิดเพราะ
มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าดังกล่าวนั้นเป็นความผิด (Evil Because Prohibited) หรือเป็น
ความผิดท่ีกฎหมายห้าม (Wrong Due to Being Prohibited) เช่น ความผิดเก่ียวกบัการใชภ้ายใน 
อยา่งไม่เหมาะสม (Improper Use of Insider Information) หลีกเล่ียงภาษี เป็นตน้ 
  (2) การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่ของการกระท า64 
  การกระท า  หมายความถึง  การเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก  
กล่าวคือ อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ  การแบ่งประเภทความผิดอาญาในแง่ของการกระท า   
จึงสามารถแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

                                                             
62 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 60 . หนา้ 75. 
63 ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน. (2557). ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยธรรมาธิราช.หนา้ 15. 
64 เกียรติขจร  วจันะสวสัด์ิ.  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 60. หนา้ 76. 
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              (2.1) ความผดิโดยการเคล่ือนไหวร่างกายและความผิดโดยไม่เคล่ือนไหว
ร่างกาย 
                1)  ความผิดโดยการเค ล่ือนไหวร่างกาย คือ ความผิดท่ี เ กิดจาก 
การเคล่ือนไหวร่างกายของผูก้ระท าผดิ  เช่น  แดงใชก้  าลงัท าร้ายด าไดรั้บอนัตรายแก่กายถึงสาหสั 
                2) ความผิดโดยการไม่เคล่ือนไหวร่างกาย  คือ  ความผิดท่ีเกิดข้ึนแมว้่า
ผูก้ระท าจะไม่ไดเ้คล่ือนไหวร่ายกาย  แบ่งออกได ้ 2  ประการ  คือ 
                ก. ความผิดโดยการงดเวน้  คือ  การกระท าให้เกิดผลอนัหน่ึงอนัใดข้ึน 
โดยงดเวน้การท่ีจกัตอ้งกระท าเพ่ือป้องกนัผลนั้น65  เช่น  มารดาไม่ยอมให้นมบุตรปล่อยให้บุตรอด
นมตาย 
                ข. ความผดิโดยการละเวน้  คือ  คือความผิดท่ีเกิดจากการไม่กระท า เช่น 
การไม่ช่วยเหลือเมื่อเห็นผูอ่ื้นตกอยู่ในภยนัตรายแห่งชีวิตซ่ึงตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลวัแก่
อนัตรายแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น  แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น66 
                (2.2) ความผดิท่ีตอ้งมีผลปรากฏและความผดิท่ีไม่ตอ้งมีผลปรากฏ 
                1) ความผิดท่ีตอ้งมีผลปรากฏ  คือ  ความผิดท่ีตอ้งมีผลเกิดข้ึนจึงจะเป็น
ความผดิ  เช่น  ความผดิฐานฆ่าคนตาย67  จะตอ้งปรากฏว่ามีคนตายจึงจะเป็นความผดิ 
                2) ความผดิท่ีไม่ตอ้งมีผลปรากฏ  คือ  ความผิดท่ีแมไ้ม่มีผลเกิดข้ึนก็เป็น
ความผดิ  เช่น  ความผิดฐานแจง้ความเท็จแก่เจา้พนักงาน68  เมื่อมีการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่ 
เจา้พนกังานแลว้เป็นความผดิส าเร็จทนัที  โดยไม่ค านึงว่าเจา้พนกังานจะเช่ือขอ้ความนั้นหรือไม่ 
 

                                                             
65 ประมวลกฎหมายอาญา       
 “มาตรา 59 วรรคทา้ย การกระท า ใหห้มายความรวมถึงการใหเ้กิดผลอนัหน่ึงอนัใดข้ึนโดยงดเวน้การ
ท่ีจกัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลนั้นดว้ย” 
66 ประมวลกฎหมายอาญา       
 “มาตรา 374 ผูใ้ดเห็นผูอ้ื่นตกอยู่ในภยนัตรายแห่งชีวิตซ่ึงตนอาจช่วยไดโ้ดยไม่ควรกลวัอนัตรายแก่
ตนเองหรือผูอ้ื่นแต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
67 ประมวลกฎหมายอาญา       
 “มาตรา 288  ผูใ้ดฆ่าผูอ้ื่น ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จ าคุก ตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบหา้ปีถึงยีสิ่บปี. 
68 ประมวลกฎหมายอาญา       
 “มาตรา 137   ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซ่ึงอาจท าให้ผูอ้ื่นหรือประชาชนเสียหาย 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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              (2.3) ความผดิธรรมดาและความผดิซบัซอ้น 
                1) ความผิดธรรมดา  คือ  ความผิดท่ีเกิดจากการกระท าเดียว  หรือเป็น
ความผดิท่ีเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในขณะเดียวกนักบัท่ีไดก้ระท านั้นเอง 
                2) ความผิดซบัซ้อน คือ ความผิดท่ีเกิดจากการกระท าหลายการกระท า   
แบ่งออกเป็นความผดิต่อเน่ืองและความผดิท่ียดืออกไป  กล่าวคือ   
                ก. ความผิดต่อเน่ือง  คือ  ความผิดท่ีเกิดจากการกระท าท่ีเป็นความผิด
ติดต่อกนัสืบเน่ืองกนัอยูช่ัว่ระยะหน่ึง  เช่น  ความผดิฐานมีอาวุธปืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต  ความผดิฐานหม่ินประมาทดว้ยการโฆษณา 
                ข. ความผดิท่ียดืออกไป คือ ความผดิท่ีมีหลายการกระท า  และกระท าโดย
ผูก้ระท าผิดคนเดียว มีการละเมิดกฎหมายฐานเดียวกนั และมีจุดประสงค์เดียวกนัในการกระท า
หลายการกระท าดงักล่าว 
                 ค. ความผดิเป็นปกติธุระ คือ ความผดิท่ีตอ้งมีการกระท าซ ้ า ๆ จึงจะเป็น
ความผดิ  เช่น  การประพฤติตนเป็นปกติธุระ เป็นผูจ้ดัหาท่ีพ  านกั ท่ีซ่อนเร้นหรือท่ีประชุมให้บุคคล
ซ่ึงตนรู้ว่าเป็นผูก้ระท าความผดิตามมาตรา  214  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
                ง. ความผดิซอ้น  มีไดห้ลายประการ เช่น การกระท ากรรมเดียวโดยการ
กระท าหลายการกระท า  การกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท การกระท าความผิดเดียวเกิด
จากการกระท าหลายการกระท า  ความผดิท่ีเกิดข้ึนจากการรวมการกระท าท่ีเป็นความผิดในตวัเอง 
เขา้ดว้ยกนั 
  (3) การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่ของเจตนา69 
 การกระท าความผดิอาญาในแง่ของเจตนาแบ่งออกไดเ้ป็น  5  ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
            (3.1) ความผดิท่ีกระท าโดยเจตนา  เช่น  ความผิดฐานฆ่าคนตายตามมาตรา  
288  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
            (3.2) ความผดิท่ีกระท าโดยประมาท  เช่น  ความผดิฐานกระท าโดยประมาท
และการกระท านั้นเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตายตามมาตรา  291  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
            (3.3) ความผิดท่ีไม่ต้องมีเจตนาและไม่ตอ้งประมาท  เช่น  ความผิดฐาน  
ท าใหเ้กิดส่ิงปฏิกูลแก่น ้ าในบ่อ  สระ  หรือท่ีขงัน ้ าอนัมีไวส้ าหรับประชาชนใชส้อย  ซ่ึงเป็นความผิด
ลหุโทษตามมาตรา  380  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
            (3.4) ความผดินอกเหนือเจตนา เช่น ความผิฐานมิไดม้ีเจตนาฆ่า  แต่ท าร้าย
ผูอ่ื้นจนเป็นเหตุใหผู้น้ั้นถึงแก่ความตายตามมาตรา  290  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
                                                             
69เกียรติขจร  วจันะสวสัด์ิ.  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 60. หนา้ 79. 
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             (3.5) ความผิดท่ีต้องรับผิดในผลสุดท้ายแห่งเจตนา  เช่น  ความผิดฐาน
วางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอ่ื้นจนเป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนถึงแก่ความตายตาม  224  แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 
  (4) การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่ผูก้ระท า70 
 การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่ของผูก้ระท า  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
            (4.1) ความผดิทัว่ไป หมายถึง  ความผดิท่ีบุคคลทัว่ไปเป็นผูก้ระท าความผิด
ได ้ สงัเกตไดจ้ากบทบญัญติัความผิดจะเร่ิมตน้ดว้ยค าว่า  “ผูใ้ด”  เช่น  มาตรา  288  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 
           (4.2) ความผดิท่ีก  าหนดคุณสมบติัของผูก้ระท า หมายถึง ความผิดท่ีก  าหนด
ไวโ้ดยเฉพาะว่าผูก้ระท าจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ เช่น มาตรา 147  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
เร่ิมตน้ดว้ยค าว่า “ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน” หรือมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ใชค้  าว่า 
“หญิงใด”  เป็นตน้ 
  (5) การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่โทษ 
การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่โทษ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
          (5.1)  ความผิดลหุโทษ ได้แก่  ความผิด ท่ีมีโทษเบาตามมาตรา 102  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยความผิดลหุโทษมีบทบัญญัติท่ีให้ใช้เป็นพิเศษแตกต่างจาก
ความผดิทัว่ไปตามมาตรา 104 มาตรา 105 และมาตรา 106 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
          (5.2) ความผดิทัว่ไป ไดแ้ก่ ความผดิท่ีมีอตัราโทษสูงกว่าความผดิลหุโทษ 
  (6.) การแบ่งแยกความผดิอาญาในแง่ของการด าเนินคดี 
ความผดิอาญาในแง่ของการด าเนินคดี แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
          (6.1) ความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นตามมาตรา 288  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
          (6.2) ความผิดอนัยอมความกันได้  เช่น ความผิดฐานหม่ินประมาทเป็น
ความผดิอนัยอมความไดต้ามมาตรา  333  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
  2.6.4.3 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดความผดิทางอาญา71 
   โดยท่ีจารีตประเพณี  ศาสนา (Religion) และศีลธรรม  มีส่วนส าคัญก่อให้เกิด
กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายอาญาและศีลธรรมนั้ นมีความเก่ียวพันกัน 
ความผิดอาญาท่ีร้ายแรง เช่น ฆ่าคน ชิงทรัพย ์ เป็นส่ิงท่ีผิดศีลธรรม แต่มีหลายกรณีท่ีถือว่าผิด
                                                             
70 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 60. หนา้ 80. 
71 เร่ืองเดียวกนั, หนา้  10. 
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ศีลธรรมแต่ไม่ผดิกฎหมายอาญา เช่น การพูดโกหก การด่ืมสุรา และมีการกระท าบางอย่างท่ีไม่ผิด
ศีลธรรมแต่ผิดกฎหมายอาญา เช่น กรณีความรับผิดโดยเด็ดขาดในทางอาญา กล่าวคือ ไม่เจตนา  
ไม่ประมาท แต่กฎหมายบญัญติัใหก้ารกระท านั้น ๆ  เป็นความผดิ จึงเห็นไดว้่าศีลธรรมและกฎหมาย
อาญาไม่ไดส้อดคลอ้งกนัทุกกรณี ซ่ึงเห็นไดช้ดัในหลายประเทศท่ียอมให้มีการกระท าซ่ึงเห็นไดข้ดั
ว่าเป็นการผดิศีลธรรม เช่น การท าแทง้ (Abortion) เป็นตน้ 
  Herbert L. Packer ไดใ้หห้ลกั 6 ประการ ในอนัท่ีจะถือว่าการกระท าเร่ืองนั้นควร
เป็นความผดิอาญาหรือไม่ ดงัต่อไปน้ี 
  1) การกระท านั้ นเป็นท่ีเห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่า เป็นการกระท าท่ี
กระทบกระเทือนต่อสงัคม และหมู่ชนส่วนมากมิไดใ้หอ้ภยัแก่การกระท าเช่นนั้น 
  2) ถา้การกระท าดงักล่าวเป็นความทางอาญาแลว้ จะไม่ขดักบัวตัถุประสงค์ของ  
การลงโทษประการต่าง ๆ 
  3) การปราบปรามการกระท าเช่นนั้น กล่าวคือ การถือว่าการกระท านั้นเป็น
ความผดิทางอาญา จะไม่มีผลเป็นการลดการกระท าท่ีสงัคมเห็นว่าถูกตอ้งใหน้อ้ยลงไป 
  4) หากเป็นความผิดอาญาแลว้ จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั 
  5) การใชก้ระบวนการยุติธรรมทางอาญากบัการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลท าให้
เกิดการใชก้ระบวนการนั้นอยา่งเกินขีดความสามารถทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ 
  6) ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอ่ืน ๆ แลว้ นอกจากการใชก้ฎหมาย
อาญากบักรณีท่ีเกิดข้ึน 
  หลกัเกณฑใ์นการก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดงักล่าวน้ีจะช่วยแกปั้ญหา
การเกิดกฎหมายอาญาเฟ้อ (Overcriminalization) 72 ข้ึนได้  เพราะหากรัฐมุ่งแต่จะควบคุม 
ความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือ  โดยไม่พิจารณาถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถของกลไกของรัฐท่ีจะใชบ้งัคบักฎหมายอาญาแลว้  กฎหมายจะไร้
ความหมาย  ขาดความศกัด์ิสิทธ์ิ  และเป็นการเปิดโอกาสให้เจา้พนักงานของรัฐท่ีประพฤติมิชอบมี
โอกาสแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองจากกฎหมายเหล่าน้ี  หรือหากมีการใชบ้งัคบักฎหมายซ่ึงมิไดมี้
การใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ผูถู้กใช้จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือว่าถูกเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้งัคบักฎหมายและชุมชนเสียไป 

                                                             
72 คเณศ  เตง็สุวรรณ์. (2558). ปัญหาการจัดระบบกฎหมายที่ก าหนดความผิดอาญาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 120. 
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  ปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายอาญาต่อการกระท าหรือไม่กระท าต่าง ๆ อย่าง
มากมาย  แมเ้ร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ ก็ตาม  หรือแมแ้ต่การกระท าท่ีไม่เจตนาและไม่ประมาทท่ีเรียกว่า
ความรับผิดเด็ดขาด (Strict  Liability) หรือความรับผิดในการกระท าของบุคคลอ่ืน (Vicarious 
Liability) ก็เป็นความผดิทางอาญาหลายกรณีดว้ยกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแมผู้ก้ระท าจะมิไดม้ีความ
ชัว่ในการกระท านั้นๆ ผูก้ระท าก็อาจตอ้งรับผดิทางอาญา  นอกจากน้ี  ตอ้งค านึงอยู่เสมอว่าการใช้
บงัคบักฎหมายอาญานั้นส้ินเปลืองกว่ากฎหมายแพ่ง เพราะรัฐตอ้งจัดหาต ารวจ อยัการ ศาลและ
ราชทณัฑใ์หเ้พียงพอ  เพื่อใหก้ารใชบ้งัคบักฎหมายเป็นไปอยา่งเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ 
  2.6.4.4 การพิจารณาความผดิในทางปกครองและโทษทางปกครองท่ีเก่ียวกบัการ
ฝ่าฝืนการชุมนุมสาธารณะ 
  ในการด าเนินกิจรรมทางปกครองเพ่ือใหว้ตัถุประสงคใ์นทางปกครองบรรลุผลนั้น  
องค์การฝ่ายปกครองในฐานะท่ีเป็นองค์กรซ่ึงบงัคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ย่อมต้องอาศยั
เคร่ืองมือหลายอยา่งเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน  ซ่ึงในบรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ั้งปวงท่ีองค์กรฝ่าย
ปกครองใช้เพ่ือให้การปฏิบติัภารกิจบรรลุผลนั้น  “ค  าสั่งทางปกครอง”  นับเป็นเคร่ืองมือหรือ
รูปแบบการกระท าท่ีส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ี  เพราะค าสั่งทางปกครองเป็นการใช้อ  านาจทางมหาชนท่ี
เหนือกว่าขององคก์รฝ่ายปกครองในการก าหนดกฎเกณฑใ์หเ้อกชนตอ้งปฏิบติั  ค  าสั่งทางปกครอง
จึงมีลกัษณะเป็นการท าให้สิทธิหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายและเป็นนามธรรมกลายเป็น
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจนส าหรับบุคคลเฉพาะราย  เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บค าสัง่ทางปกครอง  บุคคล
นั้นยอ่มรู้ไดท้นัทีว่าตอ้งปฏิบติัอย่างไร  หรือสิทธิหน้าท่ีของตนด ารงอยู่อย่างไร  ในกรณีท่ีบุคคล
ไดรั้บค าสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง โดยหลกัแลว้องค์กรฝ่ายปกครองอาจ
บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ทางปกครองไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จ  าตอ้งฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาล
ออกค าบงัคบั73  ทั้งน้ีเพ่ือรักษาหรือคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะอนัไดแ้ก่  
การด าเนินการของรัฐท่ีมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วน
ใหญ่ในสังคม  ไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม  อ  านาจพิเศษหรืออ านาจมหาชนท่ีกล่าวถึง  
จึงหมายถึงเอกสิทธ์ิ (Privilege) และอ านาจทั้งหลายท่ีกฎหมายไดใ้ห้ไวแ้ก่ฝ่ายปกครอง  ซ่ึงเอกชน
ไม่มี  เพื่อใหด้  าเนินการรักษาหรือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะใหลุ้ล่วงไปได้74 แต่ถา้หากผูรั้บค าสั่ง
ทางปกครองเห็นว่าเป็นค าสัง่ทางปกครองนั้นเป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบก็อาจน าคดีไปสู่ศาล

                                                             
73 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  (2546).  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง
และการกระท าทางปกครอง (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หนา้ 143. 
74 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ. (2540). แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายปกครอง.  บทความเน่ืองในโอกาสครบรอบ 84 ปี  
ศาตราจารย ์ดร.ประยรู กาญจนดุล. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้ 24. 
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ปกครองเพ่ือขอใหศ้าลเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง75 

1) ความผดิทางปกครอง (Administrative  Offense)   
  เป็นความผิดท่ีมุ่งคุ ้มครองประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดระเบียบ  
ความเรียบร้อยในรัฐ เพ่ือประโยชน์ในทางปกครองบริหาร ความผิดเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบักิจการต่าง ๆ  
ท่ีคนในสังคมตอ้งประสบอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยมีความมุ่งหมายเพื่อท่ีจะยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภยั ป้องกนัความไม่สุจริตระหว่างกนั รวมทั้งระงบัการใชค้วามรุนแรงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการอยูร่่วมกนั76  เช่น ความผดิตามกฎหมายจราจร ความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ความผิดเหล่าน้ีเม่ือมีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวรัฐเป็นผูเ้สียหาย ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าท่ี
โดยตรงท่ีจะด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  เช่น  กฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั  และค าสั่งทางปกครอง77  

                                                             
75 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. 

 มาตรา  9  วรรคหน่ึง   บัญญัติว่า   ศาลปกครองมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี    

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเน่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ  านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหนา้ท่ีหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีก  าหนดไวส้ าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมี
ลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ        
 (2) คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร    
 (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือจากการ
ละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 
 (4) คดีพิพาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง     
 (5) คดีที่มีกฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบงัคบัให้
บุคคลตอ้งกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด     
  ฯลฯ    ฯลฯ 
76 Glanville Williams. (1978). Text book of Criminal law. London: Stevens & Sons 1978. pp 8-9. 
77 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.   

“มาตรา  5  บญัญติัว่า ค  าสั่งทางปกครอง  หมายความว่า 
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เพื่อคุ ้มครองประโยชน์ในการบริหารงานของรัฐ ซ่ึงรัฐควรก าหนดวิ ธีการท่ีสะดวกและ  
มีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่าน้ีอยา่งทัว่ถึง 
  2.6.2.2 โทษทางปกครอง 
  โทษทางปกครองเป็นมาตรการลงโทษรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีว ัตถุประสงค์ 
เป็นการลงโทษผูฝ่้าฝืน หรือผูไ้ม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการลงโทษ 
ในรูปแบบอ่ืนอย่างไรก็ตาม โทษทางปกครองมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากโทษทางอาญา 
บางประการ เช่นการก าหนดโทษทางปกครองเป็นอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองมิใช่  
เป็นอ านาจขององค์กรตุลาการ  แต่หากเป็นกรณีการลงโทษทางอาญาศาลเท่านั้ นท่ีมีอ  านาจ 
ในการลงโทษดงักล่าวโทษทางปกครองจะอยูใ่นลกัษณะของการออกนิติกรรมทางปกครองมิใช่ใน
รูปค าพิพากษาของศาลหรือกฎหมายท่ีน ามาใชก้ับกระบวนทางปกครองจะแยกจากกฎหมายท่ี
น ามาใชก้บัการก าหนดในลกัษณะอ่ืน   
  ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการใหค้วามหมายของโทษทางปกครองไว ้ ดงัน้ี 
  หนงัสือศพัทก์ฎหมายปกครองใหค้วามหมายของโทษทางปกครอง สรุปไดว้่า 
โทษทางปกครองเป็นมาตรการลงโทษท่ีองค์กรฝ่ายปกครองก าหนดข้ึนเพ่ือลงโทษประชาชน 
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้  านาจไว ้ ซ่ึงองคก์รท่ีมีอ  านาจในการก าหนดโทษดงักล่าว  อาจ
เป็นองค์กรอิสระทางปกครอง (Autorité administrative indépendante)หรือฝ่ายปกครองในระบบ
การบงัคบับญัชาตามปกติ  เช่น โทษทางปกครองน้ีอาจเป็นมาตรการท่ีก  าหนดเพ่ิมข้ึนจากโทษทาง
อาญา หรือใช้แทนโทษทางอาญา แต่ทั้ งน้ีจะต้องไม่มีลักษณะของการลิดรอนเสรีภาพของ
ประชาชน78 
  ศาสตราจารยเ์รอเน่ ชาปูส์ (René Chapus ค.ศ.1596-1650) และศาสตราจารย ์
ฌอง  ริเวโร่ (Jean Rivero ค.ศ.1910-2001) อธิบายความหมายของ “โทษทางปกครอง” ไวว้่าโทษ
ทางปกครองเป็นวิธีการหน่ึงในการท าใหป้ระชาชนปฏิบติัตามค าสัง่ทางปกครองโดยนอกเหนือจาก

                                                                                                                                                                              

 (1) การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น  
การถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่
ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (2) การอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
  ฯลฯ    ฯลฯ” 
78 กฤษณ์ วสีนนท.์  (2547).  มาตรการบังคบัทางปกครอง : ศึกษากรณีการแยกการปรับทางปกครองออกจากโทษ
ปรับทางอาญาของประเทศฝร่ังเศส. ร่างรายงานการวิจยัเสนอส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา้ 20. 
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การด าเนินการทางอาญาแลว้ฝ่ายปกครองอาจก าหนดโทษทางปกครองและใช้การบังคับทาง
ปกครองเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองได้ ซ่ึงการก าหนดโทษทางปกครอง ได้แก่  
การท่ีฝ่ายปกครองเองไดก้  าหนดโทษทางปกครองแก่ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งแทนหรือเพ่ิมเติมจาก
การด าเนินคดีอาญา 
  สภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ไดว้างแนวค าวินิจฉยัเก่ียวกบัความหมาย
ของโทษทางปกครองว่า หมายถึง  ค  าสั่งทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดท าข้ึนภายในเอกสิทธ์ิของ 
ฝ่ายปกครอง  เพื่อลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นกรณีการละเมิดหน้าท่ีทางปกครอง (Obligations Administratives) อนัไดแ้ก่  หน้าท่ี 
ตามกฎหมายท่ีบุคคลพึงกระท าหรืองดเวน้กระท าเพื่อประโยชน์แห่งการจดัท าบริการสาธารณะ79 
  โทษทางปกครอง หมายถึง โทษท่ีกฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองลงแก่
ผู ้ก ระท าอัน เ ป็นการฝ่ า ฝืนกฎหมาย  กฎ ระ เบี ยบ  ข้อบังคับ  และค าสั่ งทางปกครอง  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการสาธารณะสามารถด าเนินการต่อไปได้80 
  ในสหพนัธรัฐเยอรมนี โทษทางปกครอง จะใชอ้ยู่ในบริบทของการลงโทษ
ส าหรับการกระท าความผดิทางปกครองตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ และท่ีก  าหนดไว้
ในรัฐบญัญติัว่าดว้ยการละเมิดต่อกฎ ระเบียบ ค.ศ. 1987 โดยมาตรา 1 แห่งรัฐบญัญติัดงักล่าวให้
ความหมายของ การกระท าความผดิทางปกครอง ว่า หมายถึง การกระท าผิดกฎหมายท่ีตอ้งระวาง
โทษทางการเงิน หรือโทษปรับ (Geldbusse) ดงันั้น โทษทางปกครองจึงหมายถึงโทษทางการเงิน
หรือโทษปรับท่ีก  าหนดข้ึนส าหรับการกระท าผดิทางปกครอง81 
  แมจ้ะมีการให้ความหมายของโทษทางปกครองแตกต่างกนัดังกล่าวข้างต้น  
แต่หากพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของโทษทางปกครองดงัต่อไปน้ีแลว้ในทุกระบบกฎหมาย  อาจสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี82 

                                                             
79 ศุภวฒัน์ สิงห์สุวงษ์.  (2547).  บันทึกเสนอผลการศึกษาค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ การใช้โทษทางปกครอง
และโทษทางอาญาควบคู่กันในระบบกฎหมายฝร่ังเศส. เอกสารเสนอคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
เพื่อพิจารณาในการประชุมวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2547. 
80 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันาประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). รายงาน
การศึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษอาญา.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. หนา้ 12. 
81 อรรถสิทธ์ิ กนัมล. (2549). ปัญหาการน าโทษทางปกครองมาใช้ควบคู่กับโทษทางอาญา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 15. 
82 อรรถสิทธ์ิ กนัมล. อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 81. หนา้ 18. 
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  1) ลกัษณะของการฝ่าฝืน : โทษทางปกครองเป็นมาตรการลงโทษ เน่ืองจากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ทางปกครอง 
  2) ระดับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน : ความผิดท่ีจะก าหนดให้มีโทษทาง
ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกรณีท่ีมีการละเมิดหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีบุคคลตอ้งกระท าหรือละเวน้
กระท าเพื่อประโยชน์แห่งการจัดท าบริการสาธารณะ โดยลกัษณะของความผิดดังกล่าวจะไม่มี
ลกัษณะเป็นความชัว่ร้ายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 
  3) องคก์รผูม้ีอ  านาจลงโทษ : เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาและ 
ก าหนดโทษทางปกครอง ซ่ึงจะอยูใ่นรูปแบบของการออกค าสัง่ทางปกครอง 
  4) วตัถุประสงคข์องการลงโทษ : การก าหนดโทษทางปกครองมีวตัถุประสงค์ 
เพื่อประโยชน์แห่งการบริการสาธารณะซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง 
  ความเป็นมาของโทษทางปกครอง83   เดิมประเทศต่าง ๆ ไม่มีแนวความคิด
เร่ืองโทษทางปกครอง  เพราะทฤษฎีการลงโทษส่วนใหญ่จะเร่ิมพฒันาจากโทษในทางอาญา ต่อมา
เมื่อสภาพเศรษฐกิจสงัคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปการบงัคบัใชโ้ทษทางอาญาบางกรณีอาจไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพของการกระท าความผดิ  จึงเร่ิมมีการน ามาตรการลงโทษในลกัษณะอ่ืน  เช่น  การก าหนด
โทษทางแพ่ง (Civil Penalty) หรือการก าหนดโทษทางปกครองมาใชบ้งัคบัมากข้ึน  ส าหรับประวติั
ความเป็นมาของโทษทางปกครองเร่ิมตน้ใชใ้นประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศแรก ๆ โทษทางปกครอง
เร่ิมตน้ใชเ้ป็นคร้ังแรกในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  โดยในช่วงเวลาดงักล่าวน้ียงัมีขอ้ถกเถียง
ในทางวิชาการว่า การใหอ้  านาจแก่ฝ่ายปกครองในการลงโทษส าหรับการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายได้
เอง โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการยุติธรรมนั้น จะเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
ท่ีก  าหนดใหอ้  านาจในการพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลเป็นขององคก์รตุลาการหรือไม่84 
  ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แนวความคิดเก่ียวกบัโทษทางปกครองเร่ิมมี
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน จึงมีการน าโทษทางปกครองมาใชใ้นกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ
ต่าง ๆต่อมาในปลายทศวรรษท่ี 1970 โทษทางปกครองเร่ิมเข้าสู่รูปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
โดยน ามาใช้ควบคู่กบัการให้อ  านาจแก่คณะกรรมการตามกฎหมายในการก าหนดโทษรูปแบบ  
ต่างๆ เช่น  การระงบัหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการก าหนดค่าปรับ 
  หลงัจากท่ีมีการน าโทษทางปกครองมาใชใ้นกฎหมายมากยิ่งข้ึน ก่อนท่ีหลกั
กฎหมายเก่ียวกับโทษทางปกครองจะมีความชัดเจน ในทางวิชาการได้มีข้อโต้แยง้เก่ียวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของโทษทางปกครอง โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับความสอดคลอ้ง
                                                             
83 กฤษณ์ วสีนนท.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 78. หนา้ 16. 
84 เร่ืองดยัวกนั, หนา้ 18. 
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ระหว่างโทษทางปกครองกบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจ  นกัวิชาการบางฝ่ายเห็นว่า  การมีอยูข่องหลกั
ความยุติธรรมโดยปราศจากผูพ้ิพากษาเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจยอมรับได้85  เน่ืองจากผูถู้กลงโทษทาง
ปกครองยงัไม่มีหลกัประกันสิทธิท่ีเพียงพอ เช่นเดียวกับสิทธิในการต่อสู้คดีในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาประกอบกับในการลงโทษทางปกครองนั้น ผูพิ้จารณาค าสั่งทางปกครองและ 
ผูอ้อกค าสัง่ลงโทษทางปกครองอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนั  ซ่ึงน่าจะขดัต่อหลกัประกนัความเป็น
ธรรม  อย่างไรก็ตาม  นักวิชาการอีกฝ่ายกลบัยอมรับโทษทางปกครองได ้ แต่ก็อยู่ในขอบเขตท่ี
จ  ากัด  โดยเห็นว่า หากจะไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญโทษทางปกครองต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสมัพนัธเ์ฉพาะบุคคลระหว่างฝ่ายปกครองกบัผูท่ี้ก่อตั้งนิติสัมพนัธ์กบัฝ่ายปกครองแลว้  เช่น 
ขา้ราชการ  ผูรั้บสมัปทาน เท่านั้น 
  อย่างไรก็ตาม  ในท้ายท่ีสุดข้อถกเถียงดงักล่าวก็ส้ินสุดลง  เม่ือตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไดมี้ค  าวินิจฉยัไปในแนวทางท่ียอมรับโทษทางปกครองในขอบเขตท่ีกวา้งมากข้ึน โดย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า โทษทางปกครองเป็นการใชอ้  านาจตามปกติของฝ่าปกครอง
และไม่จ  ากดัอยู่เฉพาะกรณีท่ีฝ่ายปกครองกบัเอกชนจะต้องมีความสัมพนัธ์กนัมาก่อนล่วงหน้า
เท่านั้น  แนวความคิดท่ีจะมีการยอมรับเร่ืองโทษทางปกครองน้ีก่อให้เกิดผลท่ีส าคญั คือ โทษทาง
ปกครองจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัรัฐธรรมนูญท่ีใชบ้งัคบักบัการลงโทษ  โดยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัเป็นบรรทดัฐานไวเ้มื่อโทษทางปกครองมีลกัษณะเป็นการลงโทษประเภท
หน่ึง  จึงตอ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของความผิด (nullum crimen sine 
lege) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของโทษ (nulla poena sine lege) หลกัการไม่มีผลยอ้นหลงัของ
โทษท่ีรุนแรงกว่า  หลกัความจ าเป็นของโทษ และหลกัความไดส้ดัส่วนของโทษ86 
  2) วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางปกครอง 
  วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางปกครองกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษทาง
อาญามีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ เป็นการลงโทษส าหรับการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนดไว้87  โดยผูม้ีอ  านาจลงโทษจะตอ้งมีอ  านาจตามท่ีก  าหนดและผลร้ายจากการ
ลงโทษนั้น เป็นการตอบแทนการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีผ่านพน้ไปแลว้ โดยทัว่ไปโทษทางปกครองจะ
น ามาใชก้บัการกระท าความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
แผน (Norm) ท่ีมีผลใช้บังคบัเป็นการทั่วไป หรือการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง และการกระท า

                                                             
85 กฤษณ์ วสีนนท.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 78. หนา้ 19. 
86 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 19. 
87 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2548). รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมาย
เยอรมัน.  กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา้ 99. 
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ความผดินั้นไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ความผดิท่ีก  าหนดให้
มีโทษทางปกครองส่วนใหญ่จึงเป็นความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติั (mala prohibita) มากกว่าท่ีจะ
เป็นการกระท าความผดิในตวัเอง (mala in se) ซ่ึงมีความชัว่ร้ายหรือผูก้ระท าความผดิเป็นอาชญากร
เช่นเดียวกบัลกัษณะของการกระท าความผดิท่ีก  าหนดใหม้ีโทษทางอาญา 
  นอกจากวตัถุประสงค์ของการก าหนดโทษทางปกครองดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
หลกัการลงโทษทางปกครองของบางประเทศ  เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศสเห็นว่าการก าหนดโทษทาง
ปกครองในบางกรณีอาจมีวตัถุประสงค์เป็นการก าหนดมาตรการเพื่อความสงบเรียบร้อยรวมอยู่
ดว้ย88 เช่น การออกค าสั่งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท่ีปล่อยมลพิษ 
นอกจากจะเป็นการลงโทษการฝ่าฝืนผูป้ระกอบการท่ีกระท าผิดกฎหมายแลว้  โทษดงักล่าวยงัเป็น
มาตรการหา้มมิใหม้ีการกระท าผดิซ่ึงส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชน  เป็นการควบคุม
พฤติกรรมในอนาคตไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาวตัถุประสงค์ของโทษทาง
ปกครองท่ีก  าหนดข้ึนเพ่ือเป็นการลงโทษบุคคล  โทษทางปกครองอาจมีความคล้ายคลึงกับ
มาตรการลงโทษของฝ่ายปกครองในลกัษณะอ่ืนอีก  เช่น  การลงโทษคู่สัญญาทางปกครอง  การ
ลงโทษทางวินัยหรือโทษทางวิชาชีพ แต่ขอบเขตของหลกัเร่ืองโทษทางปกครองจะไม่รวมไปถึง
มาตรการลงโทษของฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะกวา้ง ๆ ดงักล่าวดว้ย เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองโทษทาง
ปกครองจะจ ากดัอยูท่ี่การกระท าความผดิซ่ึงเกิดจากการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นค าสั่งทัว่ไป
เท่านั้น  จึงท าใหโ้ทษทางปกครองแตกต่างจากมาตรการลงโทษบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายปกครอง  
โดยมีความสมัพนัธก์นัเป็นการล่วงหนา้เฉพาะเจาะจง  เช่น  กรณีของการลงโทษคู่สัญญาเน่ืองจาก 
มีการผดิขอ้ตกลงในสญัญาทางปกครอง (le cocontractant) และดว้ยเหตุผลเดียวกนัน้ี จึงไม่น าโทษ
ทางปกครองไปพิจารณา ปนกบัรูปแบบต่าง ๆ ของโทษทางวินัยหรือโทษทางวิชาชีพท่ีมิใช่ค  าสั่ง 
ในลกัษณะทัว่ไปแต่เป็นค าสัง่เฉพาะเร่ือง89 
 3) รูปแบบของโทษทางปกครองและการน าโทษทางปกครองไปใช ้
  ก. รูปแบบของโทษทางปกครอง 
  การก าหนดประเภทของโทษทางปกครองจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันตาม
วตัถุประสงคข์องการลงโทษและจะสอดคลอ้งกบัสภาพของบริการสาธารณะท่ีมุ่งคุม้ครอง ปัจจุบนั
ประเทศต่าง ๆ  น าโทษทางปกครองไปก าหนดไวใ้นกฎหมายหลายดา้นไดด้งัน้ี90 
 

                                                             
88กฤษณ์ วสีนนท.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 78. หนา้ 28. 
89เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 40. 
90ศุภวฒัน์ สิงห์สุวงษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 79. หนา้ 4. 
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  1) โทษทางการเงิน 
  โทษทางการเงินเป็นโทษทางปกครองท่ีมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง  
โดยกระท าในรูปของโทษปรับทางปกครอง หรือการมีค าสัง่ระงบัการจ่าย หรือให้หักเงินช่วยเหลือ
ตากฎหมายก็ได้ การก าหนดโทษปรับทางปกครองมักจะก าหนดโทษปรับให้มีอตัราสูง เพื่อให้ 
ผูท่ี้คิดจะฝ่าฝืนกฎหมายเกรงกลวั และมกัจะก าหนดโทษขั้นต ่ าสุดจนถึงสูงสุดเอาไว ้เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีใชดุ้ลพินิจตามความเหมาะสมแก่ขอ้เท็จจริงในแต่ละกรณี 
  2) โทษท่ีเป็นการเพิกถอนสิทธิ 
  โทษในลกัษณะน้ีจะก าหนดควบคู่ไปกบัการประกอบกิจการประเภทท่ีตอ้งมี
การควบคุมหรือตรวจสอบโดยฝ่ายปกครอง และการเร่ิมตน้ประกอบกิจการนั้นจะตอ้งมีการขอ
อนุญาตขอจดทะเบียน หรือเมื่อไดป้ระกอบกิจการแลว้จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้พนกังานตามกฎหมายรับรู้
ส าหรับโทษทางปกครองประเภทน้ีอาจแบ่งรูปแบบออกไปตามความรุนแรงของโทษท่ีจะก าหนด  
โดยเร่ิมจากมีค าสัง่จ  ากดัการประกอบการ การพกัใชใ้บอนุญาต  หรือการจดทะเบียน  หรือการให้
ความเห็นชอบ หรือการตัดสิทธิในการประกอบการ ซ่ึงได้แก่ ค  าสั่งห้ามด าเนินการห้าม
ประกอบการ ค  าสัง่ยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาต หรือการจดทะเบียน หรือการใหค้วามเห็นชอบแต่การ
ออกค าสั่งเพิกถอนสิทธิในลกัษณะน้ีจะไม่รวมถึงกรณีท่ีมีการเพิกถอนสิทธิ เพราะค าสั่งท่ีก่อตั้ง
สิทธิในการประกอบกิจการนั้นออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
  3) โทษท่ีกระทบต่อช่ือเสียง 
  การประกอบกิจการบางประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัความน่าเช่ือถือช่ือเสียงของ
ผูป้ระกอบการเป็นส าคญั เพราะฉะนั้น การก าหนดโทษทางปกครองท่ีจะท าให้ช่ือเสียงหรือความ
น่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการตอ้งเสียไป  จึงน ามาใชก้บักรณีน้ีก็ได ้ เช่น กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้
ฝ่ายปกครองประกาศ หรือแจง้ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียหรือสาธารณชนทราบถึงการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายของผูก้ระท าผดิ หรือการต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  4) การเปรียบเทียบคดีตามใบสัง่ 
  เป็นกรณีท่ีกฎหมายใหอ้  านาจแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะเปรียบเทียบคดีเพื่อ
ลงโทษผูก้ระท าความผดิโดยไม่ตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาล ทั้งน้ี เพ่ือลดภาระของศาลในการพิจารณาคดี
เล็กน้อย โดยเมื่อมีผูก้ระท าการอันกฎหมายห้ามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีอ  านาจออกใบสั่ง 
(Infringement notice) แจง้ขอ้กล่าวหาให้บุคคลดงักล่าวทราบ และให้มาช าระค่าปรับตามจ านวน  
ท่ีเปรียบเทียบซ่ึงต้องไม่เกินเพดานท่ีกฎหมายก าหนด หากบุคคลดงักล่าวไม่ช าระค่าปรับตามท่ี 
เปรียบเทียบเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งฟ้องบุคคลดงักล่าวเป็นคดีต่อศาล   
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  นอกจากรูปแบบของโทษท่ีกล่าวไปแลว้นั้นโทษทางปกครองอาจก าหนดใหอ้ยู่
ในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกได้เช่นกัน เช่น การหักคะแนนใบขบัข่ีรถยนต์91การจ ากัดสิทธิทางการเงิน92

(Withholding financial benefits)  ซ่ึงเป็นกรณีกฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองหัก หรือหยุด  
การจ่ายเงินประกนัสงัคมใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิตามอตัราและในช่วงเวลาท่ีก  าหนดหรืออาจอยู่ใน
ลกัษณะของขอ้ตกลงท่ีมีผลบงัคบัได ้(Enforcement undertakings หรือท่ีเรียกว่า Consentdecrees  
ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา) เป็นตน้ 
  ข.การน าโทษทางปกครองไปใช ้
  โทษทางปกครองปรากฏอยู่ในรูปของค าสั่งทางปกครอง โดยการน าโทษ 
ทางปกครองไปใช ้ มีกระบวนการท่ีควรพิจารณา 2  ประการ ดงัต่อไปน้ี 
  1)  องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก  าหนดโทษทางปกครอง 
  โดยปกติแลว้อ  านาจตามกฎหมายในการก าหนดโทษทางปกครองส าหรับ  
การกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎ  หรือค าสัง่ทางปกครองของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  
โดยเจ้าหน้าท่ีผูก้  าหนดโทษอาจเป็นปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น หรือจะกระท าในรูปของกลุ่มบุคคลในลกัษณะของคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก้็ได ้
  2) ระบบกฎหมายท่ีน ามาใชก้บักระบวนพิจารณาโทษทางปกครอง 
  การท่ีเจา้หน้าท่ีทางปกครองสั่งลงโทษทางปกครองเป็นการออกค าสั่งทาง
ปกครองประเภทหน่ึง  กระบวนการท าค  าสั่งจึงอยู่ภายใต้บังคับหลกักฎหมายทั่วไปเก่ียวกับ 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เช่น หลกัความเป็นกลางของเจา้หน้าท่ี หลกัการฟังความสองฝ่าย    
หลกัการระบุเหตุผลประกอบค าสัง่ หลกัให้อุทธรณ์โตแ้ยง้ค  าสั่ง  แต่ในบางประเทศท่ีมีการพฒันา
หลักเร่ืองโทษทางปกครองไปมากแล้ว  จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับโทษ  
ทางปกครองข้ึนบังคับใช้เป็นการเฉพาะ  เช่น สหพนัธรัฐเยอรมนัมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วย 
การละเมิดต่อกฎระเบียบข้ึนใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952  โดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 1968  และ
ใน ค.ศ.1987  ประเทศอิตาลี  มีการตรารัฐบญัญัติลงวนัท่ี  24  พฤศจิกายน ค.ศ.1981 ว่าดว้ย 
การปรับเปล่ียนระบบการลงโทษอาญา (Legge  Modifiche  al  sisterma  penale) ประเทศโปรตุเกส
มีการตรารัฐบญัญติัฉบบัท่ี  433/82  ลงวนัท่ี  27  ตุลาคม  ค.ศ. 1982  ว่าดว้ยการกระท าความผิดทาง

                                                             
91 ศุภวฒัน์ สิงห์สุวงษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 79. หนา้ 2. 
92 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันาประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2547).  รายงาน
การศึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษทางอาญา. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. หนา้ 15. 
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ปกครองและวิธีพิจารณาโทษ (Decreto-Lei instituioiticito  de  mera  ordinagao  social  e  
respective  rocesso)93 
           4) เปรียบเทียบการลงโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง 
           ก. ความผดิทางอาญาในระบบกฎหมายไทย 

          กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะก าหนดว่า การกระท าหรือการไม่กระท า
โดยงดเวน้หรือละเวน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นความผดิอาญา (Crime) และก าหนดมาตรการทางอาญา 
(Criminal Sanction) เพื่อใชบ้ังคับกับผูฝ่้าฝืนกระท าความผิดดงักล่าว  ความผิดอาญาในระบบ
กฎหมายไทยสามารถแบ่งประเภทตามอตัราของโทษไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  ความผิดอาญาทัว่ไป 
และความผดิลหุโทษ  โดยความผดิลหุโทษเป็นความผดิท่ีมีบทระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 102  แห่งประมวลกฎหมายอาญา94  นอกจาก
การแบ่งแยกความผิดอาญาโดยพิจารณาจากบทระวางโทษดงักล่าวแลว้นั้น  ยงัสามารถจ าแนก
ความผดิทางอาญาตามท่ีปรากฏในระบบกฎหมายไทยไดอี้ก  2  ประเภท  คือ   
  1) ความผิดทางอาญาท่ีบัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอนัเป็นกฎหมายหลกั และ 
  2) ความผดิทางอาญาท่ีปรากฏอยู่ในพระราชบญัญติัต่าง ๆ จากการท่ีความผิด
ทางอาญาปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายไทยมีการก าหนดโทษไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยปรากฏ  
ในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายหลกั และพระราชบญัญติัต่าง ๆ  ย่อมท าให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้รับการกระทบกระเทือน  เน่ืองจากกฎหมายอาญาเป็นมาตรการ  
ทางกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบัทางอาญามีความรุนแรง  ดงันั้น  การใชก้ฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือ 
ในการควบคุมสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ค  านึงถึงว่าการกระท าหรืองดเวน้
กระท าอนัเป็นความผดินั้นเหมาะสมหรือสมควรท่ีจะใชส้ภาพบงัคบัทางอาญาหรือไม่ ยอ่มเป็นเร่ือง
ท่ีไม่เหมาะสม 
 ข.ความผดิทางปกครองในระบบกฎหมายไทย 
 ความผิดทางปกครอง (Administrative Offense) ในระบบกฎหมายไทย ไม่มีการ
ใหค้  านิยามความผิดดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน และไม่มีการอธิบายถึงลกัษณะของความผิดดงักล่าว
เท่าท่ีควร  อย่างไรก็ตาม  ความผิดทางปกครองมีอยู่ในระบบกฎหมายไทยมาช่วงระยะเวลาหน่ึง
                                                             
93 ศุภวฒัน์ สิงห์สุวงษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถที่ 79 . หนา้ 10. 
94 ประมลกฎหมายอาญา   

“มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่ามาน้ีดว้ยกนั” 
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แลว้  โดยอาจพิจารณาได้จากเน้ือหาของความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติแนวความคิดเก่ียวกับ
ความผดิทางปกครอง สามารถสรุปไดด้งัน้ี95 
 1) ก่อน พ.ศ. 2535 ในช่วงเวลาดังกล่าวความผิดทางปกครองยงัคงมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัความผดิทางอาญาอยู ่ โดยยงัไม่มีการแบ่งแยกความผิดทั้งสองออกจากกนั โดยเฉพาะ
ในส่วนของโทษปรับและโทษจ าคุก เน้ือหาของความผิดทางปกครองจะก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไวเ้พื่อบงัคบัใหป้ระชาชนกระท าหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
เน่ืองจากในการพิจารณาในระบบกฎหมายไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่า โทษจ าคุกและโทษปรับเป็น
เร่ืองของมาตรการทางอาญา (Criminal Sanction) เท่านั้น  และเม่ือมีการใช้บงัคบัโทษทางอาญา
ดงักล่าว  นักกฎหมายไทยก็ถือว่า  กฎหมายท่ีบัญญติัโทษดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายอาญา  การ
กระท าความผิดดังกล่าวจึงมีลกัษณะเป็นความผิดทางอาญา  การพิจารณาดังกล่าวจึงเป็นการ
พิจารณาจากโทษเท่านั้น  ไม่ไดพิ้จารณาถึงเน้ือหาของการกระท าความผิดดงักล่าวเลย แต่หากการ
กระท าความผิดใดท่ีก  าหนดมาตรการบงัคบัอ่ืนนอกเหนือจากโทษทางอาญาตามมาตรา  18 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา  ก็จะถือว่าไม่ใช่โทษทางอาญา  เช่น  มาตรา   8  แห่งพระราชบญัญติัโทร
เลขและโทรศพัท์ พุทธศกัราช  247796 ท่ีบญัญติัให้อ  านาจอธิบดีสามารถเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ 
มีการกระท าผิดต่อเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือเมื่อขาดส่งค่าธรรมเนียม  การเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าวจึงเป็นมาตรการทางปกครอง  ในทางกลับกันหากเป็นกรณีท่ีย ังไม่ได้รับอนุญาต  
ตามพระราชบญัญติัน้ี  จึงเป็นกรณีท่ียงัไม่เขา้สู่ระบบอนุญาต (license System) การกระท าดงักล่าว 
ถือว่าเป็นความผดิทางอาญามีโทษใหจ้  าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท  หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ  นอกจากน้ี  ยงัใหป้รับเป็นรายสปัดาห์ ๆ ละไม่เกินสองร้อยห้าสิบบาท ตลอดเวลาท่ียงัคง
บ ารุงหรือใชแ้นวสายหรือสายลวดอยู ่ หรือยงัท าผดิเง่ือนไขอยูต่ามมาตรา  22  แห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าว  สาเหตุของแนวความคิดดงักล่าว อาจเป็นเพราะแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง
ไม่ไดม้ีการพฒันาในระบบกฎหมายไทยเท่าท่ีควรจึงไม่มีการแยกกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครอง
ออกไป  แมว้่าความผดิตามกฎหมายบางฉบบัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมายปกครองก็ตาม 
  2) ภายหลงั พ.ศ. 2535 ระบบกฎหมายไทยเร่ิมมีแนวความคิดในการแยกโทษ
ปรับทางอาญาและโทษปรับทางปกครองออกจากกนั  ดงัเช่น  การก าหนดค่าปรับทางปกครองไว้
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยไดบ้ญัญติัเร่ือง 

                                                             
95 สุขุม ทองศิริ. (2545). การเปรียบเทียบคดี : ศึกษาเฉพาะปัญหาเก่ียวกับเกณฑ์ในการก าหนดความผิดที่อาจ

เปรียบเทียบคดีได้ตามกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 77. 
96 ปัจจุบนัถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544. 
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ค่าบริการและค่าปรับไวใ้นหมวด  4  ส่วนท่ี  8  มาตรา  9297 โดยแยกออกจากหมวด  7  ซ่ึงเป็น 
บทก าหนดโทษ โดยมีโทษจ าคุกและโทษปรับ  การปรับดงักล่าวเป็นการปรับในกรณีท่ีบุคคลผูเ้ป็น
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษละเวน้ไม่ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือหรือระบบบ าบัด
มลพิษน ้ าเสีย หรือของเสียของตนท่ีมีอยู่และลกัลอบปล่อยมลพิษ น ้ าเสีย  หรือของเสียนั้นออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ค่าปรับดังกล่าวน้ี  มีลกัษณะเป็นการปรับทางปกครอง  จากบทบัญญัติ
กฎหมายดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นถึงแนวความคิดเก่ียวกบัความผิดทางปกครองเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย
มากข้ึน โดยอาจสรุปลกัษณะของความผิดทางปกครองไดป้ระการหน่ึงว่า โทษทางปกครองเป็น
มาตรการบังคับส าหรับผู ้ท่ีฝ่าฝืนกระท าความผิดทางปกครอง ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่า  
เมื่อมกีารบญัญติัโทษทางปกครองส าหรับการกระท าความผดิใด ความผดิดงักล่าว ยอ่มเป็นความผดิ
ทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะมีแนวความคิดน้ี  มีการน ามาตรการทางอาญาไปใชส้ าหรับ
ความผดิทางปกครอง  ความผดิดงักล่าวจึงถูกมองว่าเป็นความผิดทางอาญา เน่ืองจากมีการใชโ้ทษ
ทางอาญาส าหรับผูฝ่้าฝืนความผิดนั้นเช่นกนั ดงันั้น ในการพิจารณาว่า ความผิดใดมีลกัษณะเป็น
ความผดิทางอาญาหรือความผดิทางปกครองควรพิจารณาเน้ือหาของความผดิประกอบดว้ย 
 ความผดิทางปกครองในกฎหมายไทยในปัจจุบนัสามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 
 (1) ความผดิทางปกครองท่ีบญัญติัเป็นความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา เช่น  
มาตรา  369  บญัญติัว่า ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใด ๆ ให้ประกาศ ภาพโฆษณา  หรือเอกสารใดท่ี  
เจ้าพนักงานผูก้ระท าการตามหน้าท่ีปิดหรือแสดงไว ้ หรือสั่งให้ปิดหรือแสดงไว ้หลุดฉีกหรือ 
ไร้ประโยชน์  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 (2) ความผดิทางปกครองท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัต่าง ๆ โดยอาจจ าแนกตามเน้ือหา
ของกฎหมายไดด้งัต่อไปน้ี  เน่ืองจากพระราชบญัญติัในระบบกฎหมายไทยมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
ดงันั้น  เพ่ือความสะดวกจึงอาจแบ่งกฎหมายออกเป็นกลุ่มตามเน้ือหาของกฎหมายไดเ้ป็นประเภท
ต่าง ๆ เช่น 

                                                             
97 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 109  
(ตอนที่ 37). หนา้ 44 . 

“มาตรา 92 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก  าเนิดมลพิษตามมาตรา  68 หรือมาตรา 70 ผูใ้ดละเวน้ไม่
ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือของตนท่ีมีอยูส่ าหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเวน้ไม่
ท าการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจัดของเสียโดยใชร้ะบบบ าบัดน ้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนท่ีมีอยู่ และ
ลกัลอบปล่อยท้ิงมลพิษ น ้ าเสีย หรือของเสียดงักล่าวออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกเขตแหล่งก  าเนิดมลพิษของตน 
จะตอ้งเสียค่าปรับรายวนัในอตัราส่ีเท่าของจ านวนเงินค่าใชจ่้ายประจ าวนัส าหรับการเปิดเดินเคร่ืองท างานของ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือระบบบ าบดัน ้าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียของตนตลอดเวลาท่ีด  าเนินการเช่นว่านั้น” 



60 
  

 2.1) ความผดิทางปกครองในกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
 ก) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535  การประกอบกิจการ
โรงงานจ าเป็นต้องอาศัยพลังงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลผลิตตามท่ีต้องการในปัจจุบันได้มี  
การประกอบกิจการโรงงานเป็นจ านวนมาก  จึงมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเป็นจ านวนมาก หากรัฐ
ไม่ด าเนินการควบคุมยอ่มเป็นปัญหาท่ีรัฐตอ้งด าเนินการจดัหาพลงังานทั้งในและนอกประเทศไวใ้ช้
ตามความตอ้งการ  จึงมีการตราพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือให้เกิดการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกฎหมายฉบับน้ีให้อ  านาจแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายน้ี  รวมทั้งยงัก  าหนดให้อ  านาจแก่เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะลงโทษได้
อีกดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายปกครองบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว  เช่น  
 มาตรา  54  บญัญติัว่า เจา้ของโรงงานควบคุมผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีท่ีสั่งตาม
มาตรา  10  หรือเจา้ของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของอธิบดีท่ีสั่งตามมาตรา  10  ซ่ึงได้
น ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา  21  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท   
 2.2) ความผดิทางปกครองในกฎหมายเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคม เช่น 
 ก) พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2528  ในสงัคมปัจจุบนั การประกอบอาชีพผูใ้ช้
แรงงานมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง  โดยนายจา้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีอ  านาจเหนือกว่าผูใ้ชแ้รงงานหรือ
ลูกจา้ง  หากรัฐไม่เขา้ด าเนินการแทรกแซงการด าเนินงานของนายจา้ง  ลูกจา้งอาจจะไดรั้บการเอา
รัดเอาเปรียบจากนายจา้งได ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดและควบคุมนายจา้งไม่ใหก้ระท าการอนัอาจ
มีลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกจา้งได ้ โดยก าหนดหนา้ท่ีของนายจา้งไวแ้ละก าหนดมาตรการบงัคบั
ในกรณีท่ีฝ่าฝืน ตาม 
 มาตรา  152  บญัญติัว่า  นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 96 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
หา้หมื่นบาท 
 สรุปแนวความคิดทัว่ไปเก่ียวกบัความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองในระบบ
กฎหมายไทย98  เม่ือไดท้ าการศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของความผิดทางอาญา (Crime) และความผิด
ทางปกครอง (Administrative Offense) แล้วพบว่า  ในระบบกฎหมายของไทยมีการก าหนด
ความผดิทางอาญาและความผดิทางปกครองใชบ้งัคบัควบคู่กนั โดยไม่มีการแบ่งแยกอยา่งชดัเจนว่า
ความผิดนั้นๆ เป็นความผิดแบบใด  แมว้่าในปัจจุบนัความผิดทางปกครองเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน
อยา่งไรก็ตาม  แนวความคิดของความผดิทางปกครองก็ยงัขาดการศึกษากนัอยา่งจริงจงั 

                                                             
98 องคอ์าสน์  เจริญสุข. (2553). เกณฑ์การแบ่งแยกความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง.  วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 98. 
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 การพิจารณาว่า ความผดิดงักล่าวเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่  การหาค าตอบดงักล่าว 
ในระบบกฎหมายไทยจะพิจารณาจากโทษท่ีก  าหนดไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ   หากโทษดงักล่าวเป็น
โทษทางอาญา  ความผดิดงักล่าวก็ถูกพิจารณาว่า เป็นความผดิทางอาญา  อนัเป็นการพิจารณาในเชิง 
รูปแบบ โดยไม่พิจารณาในเชิงเน้ือหาของความผิดนั้นเลย  เช่น  ค  าวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ี
ระหว่างศาลท่ี  2/2551  ท่ีวินิจฉยัว่า  การตั้งวางแผงคา้ขายของโจทก์เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 
39  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีโทษปรับตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา  54  แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั  และก าหนด
ไวใ้นมาตรา  48  ใหโ้ทษปรับดงักล่าวเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนักงานทอ้งถ่ินแต่งตั้งและ
พนกังานสอบสวนมีอ  านาจเปรียบเทียบได ้ เมื่อผูต้อ้งหาช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสิบ
หา้วนัแลว้  ให้คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การใชอ้  านาจปรียบเทียบ
ดงักล่าวจึงเป็นขั้นตอนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  อย่างไรก็ดี  หากพิจารณาถึงเน้ือหาของ
การกระท าความผดิดงักล่าวแลว้ เป็นเพียงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบา้นเมืองอนัเป็น
ภารกิจของฝ่ายปกครอง  การกระท าความผดิดงักล่าวควรเป็นการกระท าความผิดทางปกครองและ
ควรใชโ้ทษทางปกครองลงโทษส าหรับความผดิดงักล่าว 
 ในระบบกฎหมายไทยยงัคงมีกฎหมายท่ีบัญญัติความผิดอนัมีลกัษณะเป็นความผิด  
ทางปกครอง  แต่ก  าหนดโทษทางอาญาส าหรับความผิดดงักล่าว  เน่ืองจากในช่วงเวลานั้นยงัไม่มี
แนวคิดเก่ียวกับความผิดทางปกครองหรือโทษทางปกครอง  การบญัญติัในลกัษณะดงักล่าวจึง
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ  เช่น  ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ (Overcriminalization) ปัญหาความล่าชา้
ของการด าเนินคดี  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้  ดงันั้น  จึงควรศึกษาหลกัเกณฑ์ในการ
แบ่งแยกความผดิทั้งสองประเภทออกจากกนั  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ได ้ 
 การควบคุมฝ่ายปกครอง  หมายถึง  การตรวจสอบฝ่ายปกครองท่ีอาจกระท าการ  
ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   และการแก้ไขความเสียหายแก่ประชาชนผูไ้ด้รับ  
ความเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจากการกระท าของฝ่ายปกครอง  ทั้งท่ีเป็นการควบคุมโดยฝ่ายปกครอง
เองและการควบคุมจากภายนอก  เช่น  โดยศาล  โดยรัฐสภาหรือโดยองคก์รพิเศษ  กล่าวอีกนัยหน่ึง
การควบคุมฝ่ายปกครองก็คือการคุ้มครองประชาชนจากการกระท าของฝ่ายปกครองนั้ นเอง  
โดยทัว่ไปแลว้การควบคุมฝ่ายปกครองและการคุม้ครองประชาชน  แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ  
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การควบคุมฝ่ายปกครองก่อนการกระท าทางปกครอง  และการควบคุมฝ่ายปกครองหลงัการกระท า
ทางปกครอง99 
 สาเหตุท่ีต้องมีการจ าแนกการควบคุมฝ่ายปกครองทั้งก่อนและหลงัการกระท าทาง
ปกครอง  เพราะว่าโดยสภาพของการควบคุมและการคุม้ครองนั้นไดย้ึดระยะเวลาเป็นหลกัในการ
จดัแบ่ง  เช่น  ในกรณีก่อนการกระท าทางปกครองนั้นจะมีวิธีการใดในการควบคุมและคุม้ครองให้
ไดผ้ลดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจต่างจากการควบคุมภายหลงัการกระท า  วิธีการควบคุมฝ่ายปกครองทั้งก่อน
และหลังการกระท าทางปกครองนั้นจะต้องท าควบคู่กันไป  จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้ 
กล่าวคือ  การควบคุมฝ่ายปกครองก่อน การกระท าทางปกครองเป็นด่านแรกท่ีจะช่วยระงบัก่อน 
ท่ีจะเกิดกรณีพิพาท  ซ่ึงมีผลดี  คือ  เป็นการสกัดกั้นมิให้มีการละเมิด (Violate) กฎหมายโดย 
ฝ่ายปกครองและเกิดคดีความกันมากยิ่งข้ึน  ถึงกระนั้นก็ตามก็ไม่เป็นการเพียงพอเพราะว่า 
ในบางคร้ังวิธีการควบคุมฝ่ายปกครองและคุ้มครองประชาชนก่อนการกระท าทางปกครอง   
ไม่สามารถสกดักั้นมิใหฝ่้ายปกครองละเมิดกฎหมายได ้ ดงันั้น  จึงตอ้งมีวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง
ประชาชนภายหลังการกระท าทางปกครองช่วยในการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน  และเยียวยา 
ความเสียหายท่ีเกิดจากการละมิดกฎหมายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ โดยไม่ถึงเป็นอุปสรรคต่อ
การกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะของฝ่ายปกครอง100 
 การควบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร จ  าแนกประเภทไดด้งัน้ี
 1) การจ าแนกประเภทตามระยะเวลา  ไดแ้ก่ การควบคุมก่อนด าเนินการ และการควบคุม
หลงัการด าเนินการ 
 2) การจ าแนกประเภทตามองคก์ร ไดแ้ก่ การควบคุมโดยองคก์รภายใน และ การควบคุม
โดยองคก์รภายนอก 
 รองศาสตราจารย ์ดร.โภคิน  พลกุล  ไดใ้หค้  าอธิบายในเร่ืองน้ีไว ้101 ว่าการควบคุมการใช้
อ  านาจขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารนั้น แบ่งไดอ้อกเป็น  2  ประเภท คือ 
 1) การควบคุมแบบป้องกนัหรือการควบคุมก่อนด าเนินการ  คือการควบคุมในขั้นตอน
ตระเตรียมการก่อนท่ีองคก์รของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายบริหารจะมีค าสั่งหรือการกระท าอย่าง
ใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงการควบคุมแบบน้ียงัสามารถแยกไดเ้ป็น  3  ประเภท  คือ 

                                                             
99 ณรงค์ฤทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ. (2560). การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง . กรุงเทพฯ: ส านักงานศาลยุติธรรม.  
หนา้  331. 
100 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์.  (2531).  องค์กรและวิธีการคุ้มครองประชาชนและควบคุมฝ่ายปกครองภายในฝ่าย
ปกครองในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้  3. 
101 โภคิน  พลกุล.  (2524).  “รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง”. วารสารนิติศาสตร์, 12(1). หนา้  86. 
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 1.1) การควบคุมโดยการปรึกษาหรือองค์กรท่ีปรึกษา  เช่น  การขอให้คณะกรรมการ  
( Council of State)กฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายหรือให้ค  าปรึกษา
ทางกฎหมาย   

1.2) การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  
อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  3  วิธี  คือ 
 ก. การโตแ้ยง้ (Argument) คดัคา้นก่อนท่ีองคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะมีค าสัง่ทางปกครอง 
 ข. การปรึกษาหารือกบัองคก์รหรือตวัแทนของกลุ่มบุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 ค. การรับฟังความเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยตรง 
 1.3) การควบคุมโดยการให้ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการและ
การใหเ้หตุผลในค าสัง่ทางปกครอง 
 2) การควบคุมแบบแก้ไขหรือการควบคุมภายหลงัการด าเนินการ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  
ประเภท  คือ   
 2.1) การควบคุมภายใน  ไดแ้ก่  การร้องเรียนต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายปกครองผูท่ี้ท าค  าสั่ง 
และ การขอให้ผูบ้งัคบับัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายปกครองผูท่ี้ท าค  าสั่งทางปกครองทบทวน
ค าสัง่ทางปกครองนั้น 
 2.2) การควบคุมภายนอก  ไดแ้ก่  การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท และ 
การฟ้องคดีต่อศาล   

เน่ืองจากการใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายมหาชนเป็นการใชอ้  านาจทางการบริหารและ
การปกครองในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะ ซ่ึงการบริการ
สาธารณะน้ีเป็นการใชอ้  านาจทางการปกครองในรูปแบบของการกระจายอ านาจและการบริหาร
เป็นส าคญั  อาทิเช่น  พระราชบญัญติับริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไดบ้ญัญติัให้อ  านาจและ
หน้าท่ีแก่หน่วยงานของรัฐ และแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  รวมทั้งมีการก าหนดระดับขั้นตอนต่าง ๆ  
ของการบริหารราชการแผน่ดิน  และการปกครอง ซ่ึงบญัญติัถึงเร่ืองของการปฏิบติัราชการแทนใน
การใชอ้  านาจในการอนุมติั อนุญาต ฯลฯ และเร่ืองของการรักษาราชการแทนว่ามีขั้นตอนและ 
การปฏิบติัอยา่งไร โดยบทบญัญติัดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายได้
บญัญติัไวท้ั้งส้ิน ซ่ึงนอกจากจะบญัญติัไวใ้นบทบญัญติัของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  แลว้  ยงัจะพบไดจ้ากพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อีก อาทิเช่น  พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2534  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  เป็นตน้  พระราชบญัญติัดงัท่ีกล่าวมาแลว้เหล่าน้ี ลว้น
แลว้แต่เป็นกฎหมายมหาชนทั้งส้ิน เพราะเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกบัการให้อ  านาจและหน้าท่ี 
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ในการปกครองบริหารประเทศและการบริการสาธารณะเป็นส าคญั  ซ่ึงเน้ือหาสาระท่ีบญัญติัไว ้
ในพระราชบญัญติัแต่ละฉบบันั้นเป็นการบญัญติัถึงอ  านาจและหน้าท่ีของแต่ละองค์กรเป็นส าคญั 
โดยการก าหนดใหอ้งคก์รต่างๆ  เหล่าน้ีมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล (Legal Entity)  การก าหนดหนา้ท่ี
และอ านาจ รวมทั้งการก าหนดขอบเขตของการกระท าการตามอ านาจและหน้าท่ีนั้น ๆ รวมทั้ง
บญัญติัถึงขั้นตอนการก ากบัดูแลในองค์กรดว้ย  ฉะนั้นการใชอ้  านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย
ดังกล่าว จึง เ ป็นเร่ือง ท่ีมีความเ ก่ียวข้องกับประชาชน ไม่ว่ าจะเป็นเ ร่ืองของการอนุมัติ   
การอนุญาต  การออกค าสั่งหรือการออกกฎหมายระเบียบ ฯลฯ  ตามท่ีกฎหมายให้อ  านาจไว ้  
เมื่อกฎหมายมอบหมายและใหอ้  านาจไวแ้ก่ผูป้กครอง รวมทั้งก  าหนดวิธีการควบคุมการใชอ้  านาจ
ดงักล่าวไวด้้วย  ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ  านาจและหน้าท่ีโดยมิชอบ  หรือขาดความ
ยติุธรรมท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือแมก้ระทัง่ผลของการใชอ้  านาจและหน้าท่ี
ของผูป้กครองนั้นไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีการควบคุมการใชอ้  านาจโดยองค์กร
ภายในองคก์ารของฝ่ายบริหารดงักล่าวน้ีมีอยู ่2 วิธีนั้น คือ การร้องทุกข ์และ การอุทธรณ์102 
 การร้องทุกข ์ ผูป้กครองหรือผูท่ี้มีอ  านาจและหนา้ท่ีในการบริหารกฎหมายไดม้อบหมาย
ให้นั้ นใช้อ  านาจและหน้าท่ีในทางท่ีไม่ชอบ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ 
ความไม่เป็นธรรม ประชาชนอาจจะใชว้ิธีการควบคุมการใชอ้  านาจโดยวิธีการ ร้องทุกข์ไดว้ิธีหน่ึง 
เช่น  ประชาชนด าเนินการขออนุญาตสร้างและต่อเติมบา้น โดยกระท าการถูกตอ้งตามระเบียบและ
ขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไวทุ้กประการ  แต่เจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผูม้ีอ  านาจและหน้าท่ีในเร่ือง
ดงักล่าวไม่อนุญาตให้ประชาชนสร้างและต่อเติมบา้น กรณีน้ีประชาชนผูข้ออนุญาตก่อสร้างและ 
ต่อเติมบา้นนั้นไดเ้กิดขอ้พิพาทกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ซ่ึงขอ้พิพาทดงักล่าวน้ีเรียกว่าเป็น กรณีพิพาท
ทางปกครอง คือกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใช้อ  านาจและหน้าท่ีทางปกครองของ
ผูป้กครองตามท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ  านาจและหน้าท่ีไว ้ และเม่ือเกิดกรณีพิพาททางการปกครองนั้น 
เน่ืองจากกรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกระท าความผิดในทางแพ่งหรือในทางอาญา  แต่เป็นกรณี
พิพาทท่ีเกิดข้ึนกบัหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีใชอ้  านาจและหนา้ท่ีทางการบริหารและ 
การปกครองรวมทั้งในการบริการสาธารณะ ฉะนั้นกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้น
กรณีพิพาททางการปกครองเช่นน้ี  จะตอ้งใชก้ระบวนการทางกฎหมายมหาชน   
 การร้องทุกข์  เป็นกระบวนการทางกฎหมายมหาชนอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการควบคุม 
การใช้อ  านาจของหน่วยงานของรัฐ และของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  วิธีการร้องทุกข์น้ีท าได้โดย 
การร้องเรียนไปยงัผูท่ี้มีอ  านาจเหนือกว่า  หรือท่ีเรียกว่าเป็นผูบ้งัคบับญัชาในล าดบัท่ีเหนือกว่าข้ึนไป 
                                                             
102 ยุติธรรม ปัทมะ.  (2557).  การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. หนา้ 20. 
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ซ่ึงจุดประสงค์ของการร้องทุกข์นั้น เพ่ือให้มีการยกเลิก เพิกถอน หรือมีการเปล่ียนแปลงค าสั่ง  
ท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐไดอ้อกไวโ้ดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบนั้น เช่น การขอ
อนุญาตปลูกสร้างและต่อเติมบา้นกบัหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีนั้น
แลว้ไม่ไดรั้บอนุญาตหากประชาชนผูท่ี้เกิดกรณีพิพาทนั้นเห็นว่า การกระท าของหน่วยงานของรัฐ  
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐดงักล่าวใชอ้  านาจและหน้าท่ีท่ีมีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรมสามารถท าการ
ร้องทุกขไ์ปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือกว่าข้ึนไปไดเ้พ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัยและสั่งการ
เสียใหม ่
 การอุทธรณ์ (Appeal) ในกรณีน้ีหมายถึง การอุทธรณ์ค าสั่ง และค าวินิจฉัยทางปกครอง
การอุทธรณ์และการร้องทุกขน์ั้นจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก  ผดิกนัแต่ว่าการอุทธรณ์ค าสัง่หรือค า
วินิจฉยัโดยทัว่ไปนั้นจะมีระยะเวลามาเก่ียวขอ้งดว้ย ตวัอยา่งเช่น ประชาชนด าเนินการต่อเติมบา้น
ตามท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  แต่เมื่อได้ท าการต่อเติมบ้าน
ดงักล่าวแลว้  หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นว่าการต่อเติมบา้นดงักล่าวนั้นไม่ไดเ้ป็นไป
ตามแบบท่ีขออนุญาตไว ้เจา้พนักงานอาจมีค าสั่งให้ประชาชนผูไ้ดรั้บอนุญาตนั้นท าการร้ือถอน
หรือให้ท าการแก้ไขให้ตรงตามแบบได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้เจา้พนักงานของรัฐนั้นจะแจง้ก  าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการดงักล่าวไว ้ซ่ึงหากประชาชนผูท้  าการต่อเติมบา้นเห็นว่า การด าเนินการ
ดงักล่าวของเจา้พนกังานของรัฐไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบ ประชาชนผูน้ั้นสามารถด าเนินการอุทธรณ์
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของเจา้พนักงานนั้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้แต่อย่างไรก็ดี ในกรณี
ดงักล่าวประชาชนผูเ้กิดกรณีพิพาทน้ี อาจจะด าเนินการ “ร้องทุกข”์ หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐซ่ึงตนเห็นว่าใช้อ  านาจและหน้าท่ีตามกฎหมายในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิด  
ความเดือดร้อนแก่ตนได ้
 ทั้งวิธีการร้องทุกขแ์ละวิธีการ103 อุทธรณ์ต่างเป็นวิธีการในการควบคุมการใชอ้  านาจของ
ฝ่ายบริหารดว้ยองคก์รภายในของฝ่ายบริหารเอง กล่าวคือ การร้องทุกข ์เป็นวิธีการใหผู้บ้งัคบับญัชา
ท่ีมีอ  านาจเหนือกว่าท าการพิจารณาและทบทวนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยทางการปกครองบริหารอีก
ชั้นหน่ึง  ส่วนการอุทธรณ์นั้ น เป็นวิ ธีการในการขอให้มีการทบทวนค าสั่งหรือค าวินิจฉัย 
ทางการปกครองบริหารเช่นเดียวกัน  แต่ต่างกันท่ีว่าการอุทธรณ์นั้นจะต้องท าในระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายไดก้  าหนดหรือบญัญติัไวเ้ป็นส าคญั 
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