
สวนท่ี ๔ 
การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย 

    
 

๔.๑  การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 
 

  มาตรา ๒๑  หนวยงานของรัฐตองตรวจสอบและพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๕) ไมใชระบบอนุญาต เวนแตมีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือมีกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีจําเปนตองมีระบบอนุญาต 
การกําหนดระยะเวลาหรือข้ันตอนในการพิจารณายื่นคําขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตองคํานึงถึง 
หลักการและสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ 

 
๑. หนวยงานของรัฐควรกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนในการพิจารณาคําขออนุญาตอยางไร 
จึงจะสอดคลองกับหลักเกณฑการตรวจสอบและพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย ตามมาตรา ๒๑ (๕)  
แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ตอบ  การกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดใหตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการนั้น หลักการท่ีกําหนดไวในกฎหมายดังกลาวคือ การกําหนดระยะเวลาและข้ันตอน
ของการอนุญาตตองมีความชัดเจน รวดเร็ว ไมกอภาระแกประชาชนเกินจําเปน และมีระบบท่ีจะ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขออนุญาต เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
 
๒. ระบบการควบคุมหรือกํากับดูแลการทํากิจกรรม เชน คําวา การอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร  
มีความหมายอยางไร มีระดับความเครงครัดแตกตางกันอยางไร และควรนําระบบดังกลาวไปใช
เม่ือใด  ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมตามความ 
จําเปน 
  ตอบ  โดยท่ีมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหรัฐพึงใชระบบอนุญาตใน
กฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเปน โดยจะใชระบบอนุญาตในรูปแบบใดเพ่ือควบคุมหรือกํากับดูแลการทํา
กิจกรรมนั้นตองพิจารณาตามระดับความสําคัญของกิจกรรม ประโยชนสาธารณะ และผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนแกประชาชน รวมท้ังความคุมคาของระบบการควบคุมหรือกํากับดูแลท่ีเลือกใชใหมีความ
เหมาะสม และไดสัดสวนกับมาตรการท่ีเลือกใช สําหรับรายละเอียดของระบบการควบคุมหรือกํากับ
ดูแลแตละประเภทจะนําไปอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในคูมืออธิบายเก่ียวกับการใชระบบอนุญาตใน
กฎหมายตอไป 
 



๓. กรณีการนําระบบอนุญาตมาใชในกฎหมาย มาตรการลงโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ควรกําหนดเปนโทษทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง จึงจะเหมาะสม 
  ตอบ  การกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพแหง 
ความรายแรงแหงการกระทําความผิดในแตละกรณี และบทกําหนดโทษนั้นควรตองมีความรุนแรง 
เพียงพอท่ีจะสามารถยับยั้งหรือเยียวยาความเสียหายจากการกระทําดังกลาวได ซ่ึงหากพิจารณาแลว  
การฝาฝนระบบการควบคุมหรือกํากับดูแลของการทํากิจกรรม มิไดสงผลกระทบหรือกอใหเกิดผลรายแรง
ตอประโยชนสาธารณะหรือประชาชนในวงกวาง การกําหนดบทลงโทษอาญาอาจไมเหมาะสม ซ่ึงอาจใช
โทษทางปกครองหรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนก็เปนการเพียงพอ ฉะนั้นจึงไมสามารถกําหนดไวโดย 
ชัดแจงไดวา กรณีมีการฝาฝนระบบควบคุมกํากับดูแลตามท่ีกฎหมายกําหนดควรใชบทลงโทษ 
ในลักษณะใด เพราะตองพิจารณาความเหมาะสมในแตละกรณีตามสภาพความรายแรงแหงการกระทําผิด
ท่ีเกิดข้ึน  อยางไรก็ดีหนวยงานของรัฐสามารถนําหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําข้ึน มาใชเปนแนวทางในการพิจารณากําหนดโทษอาญาได 
 
๔. ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหหนวยงานปฏิบัติเปนผูดําเนินการอนุญาตแทน มีหลักเกณฑ
สําหรับการพิจารณาอนุญาตอยางไร เพราะหากไมมีเกณฑสําหรับการพิจารณาอนุญาตแลว 
จะเปนการสรางภาระในการใชดุลพินิจใหแกผูรับมอบอํานาจนั้น และอาจเกิดกรณีท่ีมีการใช
ดุลพินิจท่ีแตกตางกันได 
  ตอบ  การใชดุลพินิจในการใหอนุญาตตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนวยงานของรัฐผูบังคับใชกฎหมายตองจัดทําแนวทางปฏิบัต ิ
ในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๒๔ และตองเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 
โดยจะมิใหใชบังคับในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาจะมีการเผยแพรใหประชาชนทราบ  
 
 



๔.๒  การกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย 
 

  ขอ ๑  การกระทําท่ีเปนความผิดรายแรงนั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอความ
ม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือกระทบ 
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง  

หนวยงานของรัฐตองพิจารณาวัตถุประสงคของการตรากฎหมาย หากเปนไป 
เพ่ือคุมครองสิ่งตอไปนี้ อาจกําหนดเปนโทษอาญาได 

 (๑) เปนการกระทําท่ีกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัย 
ของประเทศ ไดแก การกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
การปกครอง หรือเปนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน  
อาจกําหนดเปนความผิดอาญาไดตามความรายแรงของการกระทํานั้น ๆ 

 (๒) เปนการกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน (public 
order) หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง (good morals) หรือมีผลกระทบ
ตอสวนรวมในวงกวาง ซ่ึงตองคํานึงถึงสภาพสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ในการพิจารณาดังกลาวใหถือหลักดังตอไปนี้ 
 ความสงบเรียบรอยของประชาชน (public order) คือ กฎเกณฑเพ่ือรักษา 

ความสงบเรียบรอย มุงคุมครองการอยูรวมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพ่ือใหเกิด 
ความม่ันคง (security) ความสงบสุข (tranquility) สันติภาพ (peace) และสุขภาวะ (public health) 
รวมกันของคนในสังคม การกระทําใดท่ีทําใหเกิดความไมม่ันคง ความไมสงบสุข ความวุนวาย 
หรือบอนทําลายสุขภาวะ อันจะมีผลตอการอยูรวมกันของคนในสังคม การกระทําท่ีกระทบตอ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนนั้นยอมกําหนดเปนความผิดอาญาไดตามความรายแรง 
แหงการกระทําและเจตนา  

 ศีลธรรมอันดีของประชาชน (good morals) คือ กฎเกณฑท่ีคนในสังคมสวนใหญ 
ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือวาเปนเครื่องวินิจฉัยความประพฤติวา
ถูกตองหรือไม ปกติการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนยอมทําใหนิติกรรมเสียไป  
แตการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเปนความผิดอาญาก็ตอเม่ือการกระทํานั้น 
เปนเรื่องรายแรงและกระทบตอการอยูรวมกันของคนในสังคมอันอาจทําใหเกิดความไมม่ันคง  
ความไมสงบสุข ความวุนวายในสังคมได ศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้อาจมีวิวัฒนาการไดตามยุค
สมัยและตามพ้ืนท่ี การกระทําท่ีกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงยอมกําหนด
เปนความผิดอาญาไดตามยุคสมัย 

 การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม คือ การกระทําท่ีสงผลรายตอประชาชน 
ในวงกวาง ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือสิ่งแวดลอม หรือผลกระทบท่ีเปน
ผลรายอ่ืนท่ีไมเพียงแตเปนการกระทบตอปจเจกบุคคลเปนการสวนตัว  

 ท้ังนี้  ในการพิจารณาหลักเกณฑตาม (๑) และ (๒) หนวยงานของรฐัตองตระหนัก
วาเกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนพลวัตจึงตองพิจารณาใหสอดคลองกับยุคสมัย สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึงความกาวหนา 
ของเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืน ๆ 

 
 



๑. คําวา “ความผิดรายแรง” มีลักษณะความผิดอยางไร 
  ตอบ  ในคําแนะนําฯ ไดใหคําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของความผิดอาญารายแรง 
รวมท้ังตัวอยางฐานความผิดท่ีเปนอาญารายแรงไวแลว โดยหนวยงานสามารถนํามาใชเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาตามลักษณะของการกระทําโดยการชั่งน้ําหนักเปนรายกรณี และตามความเห็น 
ของวิญูชนท่ัวไป 
 
๒. คําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง” เปนเนื้อความ 
ท่ีเช่ือมโยงหรือแยกออกจากกันหรือไม อยางไร 
  ตอบ  คําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง”  
แยกไดเปน “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” หรือ “ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง” 
ท้ังนี้ เนื่องจากการกระทําท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนมีความรายแรงในตัวเองท่ีสมควร
กําหนดโทษอาญา โดยไมตองใชคําวา “อยางรายแรง” มาขยายความอีก แตการกระทําท่ีขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน บางกรณีไมรายแรงถึงข้ันท่ีตองกําหนดโทษอาญา เฉพาะกรณีขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น ท่ีสมควรกําหนดโทษอาญา จึงตองใชคําวา  
“อยางรายแรง” ขยายความไว 
 
๓. ขอบเขตของคําวา “อยางรายแรง” เพียงใดจึงจะถือวาอยางรายแรง และหากการกระทํานั้น
ไมใชเรื่องรายแรงจะตองพิจารณาถึงความมีผลกระทบตอสวนรวมใชหรือไม และถอยคําวา  
“หรือมีผลกระทบตอสวนรวม” หมายความรวมถึงกรณี “และมีผลกระทบตอสวนรวม”  
ดวยหรือไม 
  ตอบ  ขอบเขตของคําวา “อยางรายแรง” ข้ึนอยูกับลักษณะของการกระทําในแตละ
กรณี บางกรณีเปนเรื่องรายแรงในตัวเอง เชน การฆาคนตายโดยเจตนา แมจะไมมีผลกระทบตอ
สวนรวม ยอมถือเปนอาญารายแรง ดังนั้น คําวา “หรือมีผลกระทบตอสวนรวม” จึงใชเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณาสําหรับแตละกรณี โดยอาจมีความหมายไดท้ัง “และ” และ “หรือ” ซ่ึงจะ
พิจารณาประกอบกับการกระทําอยางรายแรงรวมดวยหรือไมก็ได 
  ท้ังนี้ ถอยคําวา “หรือมีผลกระทบตอสวนรวม” เปนถอยคําท่ีใชในพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงนํามาใชให
สอดคลองกัน 
 
๔. คําวา "มีผลกระทบตอสวนรวม" มีความหมายเพียงใด จะตองเปนเรื่องกระทบตอสวนรวม
อยางรายแรงดวยหรือไม 
  ตอบ  ในคําแนะนําฯ ไดอธิบายขอบเขตของคําวา “มีผลกระทบตอสวนรวม” ไวแลว
วา เปนการกระทําท่ีสงผลรายตอประชาชนในวงกวางท่ีไมเพียงแตกระทบตอปจเจกบุคคลเปนการ
สวนตัว ซ่ึงมีความหมายโดยนัยถึงความรายแรงในตัวเอง โดยไมจําเปนตองมีคําขยายเพ่ิมเติม 
 
 
 



๕. คําวา "สงผลรายตอประชาชน" มีขอบเขตเพียงใด หากประชาชนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีไดรับ 
ผลรายแลวจะถือวาการกระทําเชนนั้นเปนผลรายตอประชาชนของคนท้ังประเทศดวยหรือไม 
  ตอบ  การวางขอบเขตใหการกระทําท่ีมีผลกระทบตอสวนรวมเปนการกระทํา 
ท่ีสงผลรายตอประชาชนในวงกวาง เปนเพียงการใหแนวทางในการพิจารณา โดยไมสามารถกําหนด
ขอบเขตท่ีแนนอนตายตัวได เพราะจะตองใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของแตละสถานการณท่ีมี 
ความมุงหมายหรือบริบทท่ีแตกตางกันดวย 
 
๖. หากผลของการกระทําเกิดผลลัพธหรือมีจํานวนคาเสียหายท่ีไมมาก สมควรจะกําหนดโทษ
อาญาหรือไม และการกระทําลักษณะใดถือวารายแรงหรือตอเนื่อง เชน หากมีการกระทําใน
ลักษณะดังกลาวเปนระยะเวลา ๒ ป แลว เวน ๓ เดือน จากนั้นมีการกระทําดังกลาวตออีก ๓ ป 
จะถือวามีลักษณะตอเนื่องหรือไม 
  ตอบ  การพิจารณากําหนดใหการกระทําใดควรเปนความผิดอาญาจะตองคํานึงถึง
ความรายแรงของลักษณะของการกระทํานั้น ๆ สวนผลของการกระทําเกิดผลลัพธหรือความเสียหาย
ในระดับใด จะเปนปจจัยท่ีใชในการพิจารณาลงโทษวาผูกระทําสมควรไดรับโทษในอัตราเทาใด  
อันเปนคนละข้ันตอนกับการกําหนดใหการกระทํานั้นเปนความผิดอาญาหรือไม ซ่ึงคงตองพิจารณา
เปนรายกรณีไป เชน หากการกระทําท่ีแมผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะเสียหายไมมาก แตอาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอชีวิต สมควรกําหนดโทษอาญาเพ่ือปองกันยับยั้งการกระทําดังกลาว แตการกระทําท่ีกระทบ 
ตอชื่อเสียงหรือทรัพยสิน และเปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวาไมถึงข้ันกระทบตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมถึงข้ันมีผลกระทบตอสวนรวม ไมวาผลของการกระทํานั้น 
จะสรางความเสียหายใหแกผูถูกกระทํารุนแรงหรือไม อาจพิจารณาไมใชโทษอาญาก็ได  ท้ังนี้  
การกําหนดขอบเขตท่ีแนนอนตายตัวของคําวา “รายแรง” หรือ “ตอเนื่อง” ไวในรางหลักเกณฑเปน
เรื่องยากและอาจทําใหขาดความยืดหยุนในการนําไปปรับใชใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของแตละ
สถานการณท่ีมีความมุงหมายหรือบริบทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองพิจารณาเปนรายกรณี 
 



  ขอ ๒  เปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 
  การกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดและโทษอาญาเปนการจํากัดสิทธ ิ
และเสรีภาพของบุคคลอยางยิ่ง จึงตองใชในกรณีท่ีไมมีมาตรการอ่ืนเพ่ือใหประชาชนปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได หรือการลงโทษอยางอ่ืนท่ีไมใชโทษอาญาไมทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว 
เพราะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจคุมคากวาโทษท่ีไดรับ หากมีมาตรการอ่ืนท่ีทําใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายได เชน มาตรการจูงใจเพ่ือใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอํานวย 
ความสะดวกใหกระทําการท่ีรัฐอยากใหกระทํา การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง การ
กําหนดสภาพบังคับทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนดโทษปรับเปนพินัย หรือการกําหนดใหเอกชน
ฟองรองดําเนินคดีไดเอง เห็นสมควรใชมาตรการดังกลาว แตถามาตรการดังกลาวไมอาจทําให
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กรณีนี้จึงกําหนดใหการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวเปนความผิดและมีโทษอาญา 

 
๑. กรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียง
พอท่ีจะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหากใชโทษอยางอ่ืนท่ี
ไมใชโทษอาญาอาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวและเห็นวา
ประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีไดรับคุมคาตอการยอมรับโทษจากการฝาฝนกฎหมาย กรณีเชนนี้สมควร
กําหนดเปนโทษอาญาหรือไม  
  ตอบ  กรณีความผิดท่ีผูกระทําไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สมควรกําหนด
บทลงโทษท่ีเพียงพอท่ีจะทําใหมีผลเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวได 
เชน กําหนดโทษปรับใหสูงมากกวาผลประโยชนท่ีผูกระทําความผิดไดรับ  อยางไรก็ดี หากเห็นวา 
การใชโทษอาญาเปนมาตรการท่ีใชบังคับอยางไดผลกวามาตรการอ่ืน ยอมสามารถกําหนดโทษอาญา
ได โดยไมขัดตอรางหลักเกณฑการกําหนด 
 
๒. การพิจารณาวาเรื่องใดไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผล 
หรือมีประสิทธิภาพหรือไม จําเปนตองอางอิงขอมูลสถิติหรือผลงานวิจัยท่ีนาเช่ือถือเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาจัดทํารางกฎหมายดวยหรือไม 
  ตอบ  การใชขอมูลสถิติท่ีถูกตองหรือผลงานวิจัยท่ีนาเชื่อถือ  ประกอบการพิจารณา
กําหนดความผิดท่ีสมควรมีโทษทางอาญาเปนเรื่องท่ีสมควรกระทํา เพ่ือท่ีหนวยงานจะไดมีขอมูล 
ท่ีนาเชื่อถือในการพิจารณาวา (๑) ยังมีการฝาฝนกฎหมายนั้น ๆ ในขอเท็จจริงหรือไม และ (๒) เนื้อหา
ของฐานความผิดนั้น ๆ มีความเหมาะสมหรือไม แตอาจมิใชเรื่องจําเปนในทุกกรณี  อยางไรก็ดี หากมี
ขอมูลสถิติหรือผลงานวิจัยประกอบการจัดทํารางกฎหมายได ก็ยอมจะทําใหไดรางกฎหมายท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน   
 
๓. กรณีท่ีกฎหมายไมมีการบังคับใช จะเปนเหตุใหตองพิจารณาความจําเปนในการคงโทษอาญา
นั้นหรือไม และจะพิจารณาอยางไรวาการท่ีกฎหมายไมมีการบังคับใชเปนผลมาจากการท่ี
มาตรการบังคับตามกฎหมายไดผลดีจนสามารถควบคุมไมใหมีผูกระทําความผิด หรือเปนเพราะ
กฎหมายนั้นไมมีความจําเปน จึงไมมีการบังคับใชและไมจําเปนตองกําหนดใหเปนโทษอาญาอีก  
ท้ังนี้ หากหนวยงานพิจารณาทบทวนกฎหมายดังกลาวแลวเห็นวามาตรการบังคับตามกฎหมาย



นั้นยังมีความจําเปนและควรจะคงไว จะตองเตรียมเอกสารหรือความเห็นเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาวินิจฉัยอยางไร 
  ตอบ  การพิจารณากําหนดโทษอาญาตามรางหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา  
มุงใหพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติท่ีกําหนดความผิดนั้น ๆ วาลักษณะการกระทําความผิด 
ท่ีกําหนดไวนั้นสมควรใหเปนโทษทางอาญาหรือไม โดยไมอาจพิจารณาจากขอมูลวามีการบังคับใช
หรือไมบังคับใชกฎหมายนั้นเพียงประการเดียวได เนื่องจากการท่ีไมมีการบังคับใชกฎหมาย  
อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เจาหนาท่ีไมดําเนินการบังคับใชกฎหมาย หรือมีการยอมความ
กอนนําคดีข้ึนสูศาล ซ่ึงเปนปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ี ไมใชปญหาจากเนื้อหาของตัวบทบัญญัติ
นั้นเอง  ท้ังนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หากเห็นวามาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น
ยังมีความจําเปนและควรจะคงไว จะตองแสดงเหตุผลและขอมูลสนับสนุนท่ีถูกตองและนาเชื่อถือ  
เชน ขอมูลสถิติคดีหรืองานวิจัยท่ีนาเชื่อถือ 
 
๔. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังเจาพนักงานสมควรกําหนดเปนโทษอาญาหรือไม 
  ตอบ  ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงาน หากพิจารณาตามคําแนะนําฯ 
การกําหนดโทษอาญาจะไมถือเปนความผิดรายแรง และสามารถพิจารณาเปลี่ยนเปนโทษปรับ 
เปนพินัยได และในอนาคตจะดําเนินการพิจารณาทบทวนความผิดฐานดังกลาวท่ีกําหนดอยู 
ภาคลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา โดยนําโทษปรับเปนพินัยมาใชแทนตอไป 
 
๕. การกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันสามารถกําหนดโทษสองลักษณะรวมกันโดยกําหนดเปน
ท้ังโทษอาญาและโทษปรับเปนพินัยไดหรือไม 
  ตอบ  การกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันควรกําหนดโทษเพียงประการเดียว  
ไมควรใหมีท้ังโทษปรับเปนพินัยและโทษอาญารวมกันมิเชนนั้นจะเปนการกําหนดโทษเกินสัดสวน 
ไปจากการกระทําความผิด อยางไรก็ดี ในการกระทําเดียวกัน กฎหมายตางฉบับกันท่ีมีความมุงหมาย
ตางกัน อาจกําหนดโทษตางกันได โดยฉบับหนึ่งอาจกําหนดเปนโทษอาญา อีกฉบับอาจกําหนด 
เปนโทษปรับเปนพินัยก็เปนได 



๔.๓ การกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีรางกฎหมายกําหนดใหออกกฎเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ 
การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ  กฎดังกลาวตองกําหนดใหการใชดุลพินิจเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(๑) ไมขัดหรือแยงตอหลักการสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง 
(๒) สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(๓) สอดคลองและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๔) ตองยึดหลักความพอสมควรแกเหตุ และหลักความไดสัดสวนระหวาง

ประโยชน 
ท่ีสวนรวมจะไดรับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชนท่ีบุคคลตองเสียไป 

(๕) ตองยึดหลักความเสมอภาคและตองไมเปนการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมตอ
บุคคล 

 

มาตรา ๒๔  เพ่ือใหการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได  
ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในมาตรา ๒๓ ใหทันสมัยอยูเสมอ และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

แนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในทางท่ีเปนผลราย
แกบุคคลจนกวาจะมีการเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการใชดุลพินิจในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ และการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการสอบสวน ไตสวน การบังคับคดี และการ
วางทรัพย 

 
๑. แนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจตามมาตรา ๒๔ ตองจัดทําเม่ือใด (มาตรา ๒๔) 
   ตอบ  แนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจตามมาตรา ๒๔ ตองดําเนินการทันทีท่ี
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ (วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
 
๒. จะทราบไดอยางไรวาดุลพินิจตามกฎหมายนั้นมีผลรายแกประชาชนหรือไม (มาตรา ๒๔) 
   ตอบ  หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบบังคับใชกฎหมายนั้นจะเปนผูพิจารณาดวย
ตนเองวา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการใหอํานาจแกเจาหนาท่ี
ของรัฐในการใชดุลพินิจในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลหรือไม 

 


