
ทำไมต้องปรับเป็นพินัย?*

 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ยกร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบการกำหนดโทษ 
ในระบบกฎหมายไทยตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่กำหนดให้จัดทำกฎหมายที่เปลี่ยน
โทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้เป็นโทษปรับทางปกครอง และสอดคล้องกับมาตรา ๗๗ 
ที่กำหนดให้ในการตรากฎหมายพึงกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง และมาตรา ๒๕๘ 
ที่กำหนดให้มีการปฏิรูปกฎหมายโดยมีกลไกในการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรา ๗๗ 

ในการยกร่างพระราชบัญญัต ิฉบ ับน ี ้ ได ้ม ีการศ ึกษาระบบการกำหนดโทษ 
ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะระบบกฎหมายในภาคพื้นยุโรป ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 
โปรตุเกส อิตาลี และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่เช่นเดียวกับระบบกฎหมายไทย รวมทั้ง
ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยได้มีการเผยแพร่ 
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) และส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้พิจารณาเพื่อให้ความเห็น รวมทั้งการจัดสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาใช้
ในการพิจารณาอย่างรอบด้าน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติไว้ ซึ่งจากการจัดรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่าคำถามที่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปถามมา คือ “ปรับ
เ ป ็ น พ ิ น ั ย ”  ค ื อ อ ะ ไ ร  ต ่ า ง จ า ก ป ร ั บ ท า ง อ าญ า  แ ล ะ ป ร ั บ ท า ง ป ก ค ร อ ง อ ย ่ า ง ไ ร  
และทำไมถึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเช่นกรณีของโทษปรับทางปกครอง จึงขออธิบายถึงกรอบ
แนวคิด เหตุผล และหลักการของการใช้มาตรการปรับเป็นพินัยในการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 

 
๑. แนวคิดในการกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรง 
ก่อนที่จะอธิบายว่าปรับเป็นพินัยคืออะไร ผู้เขียนขออธิบายแนวคิดหรือที่มาของการ

สร้างมาตรการเพื่อใช้ในการกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงแทนโทษทางอาญา 
ที่เรียกว่า “ปรับเป็นพินัย ” แทนการใช้โทษ “ปรับทางอาญา” และ“ปรับทางปกครอง” ที่เคยใช้มา
ในระบบกฎหมายไทย 

ดังที ่ได้กล่าวมาตอนต้นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้เป็นการดำเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ที ่กำหนดให้การตรากฎหมายพึงกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิด 
ที่ร้ายแรง ซึ่งแนวความคิดนี้นานาประเทศได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากประสบ
ปัญหากรณีที่มีการตรากฎหมายเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
ความผิด (mala prohibita) เพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน 

 
* ธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๒ 
 

และส่งผลให้การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำความผิดของประชาชนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย อันเป็นที่มา
ของปัญหาที่เรียกว่าโทษอาญาเฟ้อ (overcriminalization) ในหลายๆประเทศจึงได้มีการปรับเปลี่ยน
บทลงโทษเป็นมาตรการอื่นที่ไม่ใช่โทษทางอาญามาใช้สำหรับการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่ไม่ร้ายแรง สำหรับประเทศไทยได้มีการบัญญัติหลักการนี้ไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม ก่อนที ่จะมีการบัญญัติหลักการนี ้ไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการตรากฎหมายได้มีการนำมาตรการอื่นมาใช้แทนโทษทาง
อาญาเพื่อแก้ไขปัญหาโทษอาญาเฟ้อ เช่น ใช้โทษทางปกครองในการพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต และ
โทษปรับทางปกครอง  ซึ่งหลังจากที่มีการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้ในระบบกฎหมายไทยได้ระยะ
หนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ ดำเนินการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้โทษทางปกครองเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายโดยเฉพาะกรณีที่จะ
นำมาใช้แทนโทษทางอาญา และนายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในการสัมมนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย๒ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ ต่อมาเมื่อคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการ
ปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับทางปกครองเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอนุ
กรรมการฯ ได้นำผลการศึกษาดังกล่าวรวมทั ้งได้นำผลการศึกษารัฐบัญญัติว่าด้วยการฝ่าฝืน
กฎระเบียบของประเทศเยอรมนี ที่นายคนันท์ ชัยชนะ๓ จัดทำเสนอคณะอนุกรรมการฯ มาพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและลงโทษอาญาตามระบบกฎหมายไทย ในการยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑ ประเทศเยอรมนี มีการแก้ไขปัญหาโทษอาญาเฟ้อโดยแยก “การฝ่าฝืน
กฎระเบียบในทางเศรษฐกิจ” ออกจาก “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” โดยการตรารัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยการลดความซับซ้อนของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน  
ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ตามแนวคิดว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นการกระทำที่เป็นภัยอันตราย
ร้ายแรงต่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งของสังคม โดยบั่นทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ  
จึงสมควรกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา (Straftat) ในขณะที่การกระทำที่เป็นเพียง “การฝ่าฝืน
กฎระเบียบในทางเศรษฐกิจ” ไม่สมควรกำหนดให้อยู่ในแดนของกฎหมายอาญา แต่ควรกำหนดให้
เป็น “ความผิดต่อกฎระเบียบ” (Ordnungswidrigkeit) ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องชำระ “ค่าปรับ” 
(Geldbuße) ซึ่งไม่ใช่โทษปรับทางอาญา (Geldstrafe) และเป็นมาตรการที่ไม่มีลักษณะเป็นการ
ประณามผู้กระทำความผิด  ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ได้มีการตรารัฐบัญญัติเพื่อใช้ในการพิจารณา 
และกำหนดโทษสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง คือ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten / Act on 
Regulatory Offences ค.ศ. ๑๙๕๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) แปลตามตัวอักษรว่ารัฐบัญญัติว่าด้วยความผิด 
ต่อกฎระเบียบ หรือหากจะแปลเอาความคือ “กฎหมายว่าด้วยความผิดทางปกครอง”๔ ซึ่งเป็น

 
๒ ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา 

เอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการสัมมนาเร่ือง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย 
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปรีดี  พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าถึงได้จาก 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c06.pdf 

๓ คนันท์ ชัยชนะ, มาตรการทางกฎหมายสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง : กรณีศึกษากฎหมายว่า
ด้วยการฝ่าฝืนกฎระเบียบของประเทศเยอรมนี (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) 

๔ ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๒, หน้า ๔. 



๓ 
 

กฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติในการพิจารณาและลงโทษการ
กระทำอันเป็นความผิดต่อกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ โดยกฎหมายฉบับน้ี 
มีเนื้อหาประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป เป็นบทบัญญัติสารบัญญัติ มีทั้งที่บัญญัติ 
ขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะและที่กำหนดให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ส่วนที่ ๒ 
วิธีพิจารณา เป็นบทบัญญัติวิธีสบัญญัติ กำหนดวิธีการพิจารณาความผิดต่อกฎระเบียบในช้ันเจ้าหน้าที่ 
ช้ันอัยการ ช้ันศาล การบังคับคำสั่งปรับ และความสัมพันธ์กับคดีอาญา๕  

ต ่อมาในป ี ค .ศ .  ๑๙๖๘ ได ้ม ีการประกาศใช ้ “กฎหมายว ่าด ้วยความผิด 
ต่อกฎระเบียบ ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑)” ซึ ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิด 
ต่อกฎระเบียบหลังจากที่ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาทั้งในส่วน
สารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากการบังคับใช้ รวมทั ้งได้มีการยกเลิก 
“ความผิดผสม” (ความผิดที่อาจเป็นได้ทั ้งความผิดอาญาหรือความผิดต่อกฎระเบียบ ขึ้นอยู่กับ
ผลกระทบของการกระทำความผิดในแต่ละกรณีซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ใช้กฎหมาย) โดยการกำหนดให้
ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าความผิดในแต่ละเรื่องเป็นความผิดอาญาหรือความผิดต่อกฎระเบียบ ไม่ปล่อยให้
เป็นอำนาจการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่หรือศาลซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมาย แต่ควรต้องเป็นหน้าที่ของฝ่าย 
นิติบัญญัติในการกำหนดให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่แรก  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความชัดเจน
แน่นอนของกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบได้ทำการยกร่างโดยใช้ประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นต้นแบบ แต่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของความผิดต่อกฎระเบียบ (ความผิดที่ไม่ร้ายแรง) โดยมีหลักคิด ดังน้ี๖ 

(๑) เมื ่อบุคคลกระทำความผิดที ่ไม่ร้ายแรง สิ ่งที ่ผู ้นั ้นสมควรได้รับจึงต้องเป็น
มาตรการที่ไม่รุนแรงเพื่อให้ได้สัดส่วนกับสิ่งบุคคลนั้นได้กระทำและสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน  
ดังนั ้น มาตรการบังคับที่จะใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายที ่ไม่ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยความผิด 
ต่อกฎระเบียบจึงมีเพียงมาตรการเดียว คือ การปรับ ไม่มีการจำคุกหรือกักขัง ตลอดจนอำนาจ 
ของเจ้าหน้าที ่ในการสอบสวนการกระทำความผิดก็จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับความร้ายแรง 
ของความผิดด้วย ในกรณีความผิดต่อกฎระเบียบจึงมีการจำกัดอำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไม่ให้
เทียบเท่ากับอำนาจของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 

(๒) เมื ่อมาตรการบังคับที ่จะใช้กับผู ้กระทำความผิดเป็นมาตรการที ่ไม่รุนแรง  
(ปรับสถานเดียว) ในขณะที่จำนวนการกระทำความผิดมีปริมาณมาก จึงมีความจำเป็นต้องลดขั้นตอน
และความยุ ่งยากในกระบวนการพิจารณาคดีความผิดต่อกฎระเบียบ โดยเฉพาะการกำหนดให้
เจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวน สั่งปรับ และยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อนำมาชำระค่าปรับได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล 
รวมทั้งกำหนดให้อำนาจเจ้าหน้าที่ริบทรัพย์สินที่มีไว้หรือใช้ในการกระทำความผิดได้ โดยถือเป็น
มาตรการข้างเคียง 

(๓) เมื่อกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน สั่งปรับ และบังคับตามคำสั่งได้
ด้วยตัวเอง ทำให้คดีความผิดต่อกฎระเบียบจำนวนมากจบได้ในชั ้นเจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่จึงมี
ความสำคัญมากในกระบวนการพิจารณาความผิดต่อกฎระเบียบ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มหลักที่ใช้
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเยอรมนีส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นอำนาจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ดังนั ้น เจ้าหน้าที ่ผู ้มีอำนาจพิจารณาความผิดต่อกฎระเบียบ 

 
๕ คนันท์ ชัยชนะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓, หน้า ๓-๔. 
๖ คนันท์ ชัยชนะ, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๓, หน้า ๗. 



๔ 
 

ในเยอรมนีส่วนใหญ่จึงเป็นเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น ซึ่งไม่ได้เป็นนักกฎหมายเสมอไป การนำประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใช้จึงต้องปรับให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้
ไม่ใช่นักกฎหมาย ในขณะที่กฎหมายในส่วนวิธีสบัญญัติก็ต้องมีความละเอียดเพียงพอให้สามารถ
ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องตีความ 

จุดเด่นของกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบคือ กระบวนการพิจารณา
ความผิดต่อกฎระเบียบ ซึ่งได้กำหนดกระบวนการให้เหมาะสมกับความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยการลดรูป
กระบวนการในการพิจารณาความผิดทางอาญาลง ดังน้ี 

๑) หน่วยงานทางปกครองดำเนินการสอบสวนและออกคำสั่งปรับ 
๒) หากผู้ต้องหาไม่โต้แย้งคำสั่งปรับภายใน ๒ สัปดาห์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจบังคับให้

เป็นไปตามคำสั่ง โดยนำวิธีการบังคับทางปกครองมาใช้โดยอนุโลม 
๓) หากผู้ต้องหาโต้แย้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาทบทวนคำสั่งอีกคร้ังหน่ึง 
๔) ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับคำโต้แย้ง ก็จะเพิกถอนคำสั่ง แต่ถ้าไม่เห็นด้วย ก็จะส่ง

สำนวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาฟ้องเป็นคดีต่อศาล 
๕) ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็จะยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม 

คือ ศาลแขวง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลให้กระชับ รวดเร็ว โดยลด
กระบวนการและวิธีพิจารณาของศาลให้เหมาะสมกับการกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น ศาลสามารถ
พิจารณาลับหลังจำเลยได้ จึงไม่จำเป็นต้องนำตัวผู ้ ต้องหาไปศาลอย่างกรณีความผิดอาญา  
การสืบพยานไม่จำเป็นต้องอ่านคำให้การของโจท์และจำเลย การเขียนคำพิพากษาสามารถเขียนสั้น ๆ 
พอเข้าใจ และที่สำคัญมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาของศาลในการปรับเปลี่ยนการพิจารณา
โทษจากคดีอาญากับคดีความผิดที่ไม่ร้ายแรง หรือในทางกลับกันกรณีที่มีการฟ้องเป็นคดีอาญาแต่ศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีความผิดที่ไม่ร้ายแรงศาลก็จะใช้กระบวนการพิจารณาในลักษณะของคดี
ความผิดที่ไม่ร้ายแรง  

๖) ผู้ต้องหาสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาศาลได้เพียงครั้งเดียว คดีจึงสิ้นสุดที่ศาล
อุทธรณ์  

ในระยะเริ ่มแรกหลังจากที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบ  
ได้มีการตรากฎหมายเปลี่ยนความผิดอาญามาเป็นความผิดต่อกฎระเบียบ ได้แก่ ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายผังเมือง และกฎหมายสิ่งแวดล้อม  
อันจะเห็นได้ว่าความผิดต่อกฎระเบียบหรือความผิดทางปกครองตามระบบกฎหมายของประเทศ
เยอรมนีใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงในลักษณะ mala prohibita ที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา และต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จึงได้มีการลดหรือเปลี่ยนโทษทางอาญาครั้ง
ใหญ่ด้วยการลดและเลิกความผิดอาญาลหุโทษและกำหนดให้การกระทำส่วนหนึ่งไม่เป็นความผิดอีก
ต่อไป เช่น การขอทานและเร่ร่อนในที่สาธารณะ ส่วนหน่ึงเปลี่ยนเป็นความผิดอาญาปกติ และอีกส่วน
หน่ึงได้เปลี่ยนเป็นความผิดต่อกฎระเบียบ ส่วนที่ ๓ ความผิดฐานต่าง ๆ 

๑.๒ ประเทศโปรตุเกส รับแนวคิดในการลดและเลิกโทษอาญามาจากประเทศ
เยอรมนี โดยนักวิชาการได้เสนอเกณฑ์ว่าด้วยเนื้อหาของการกระทำความผิดเพื่อใช้ในการแบ่งแยก
ความผิดที่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดอาญาและความผิดที่ไม่ร้ายแรงที่ไม่ควรเป็นความผิดอาญา 
โดยเสนอให้แยกการกระทำที่ไม่มีข้อตำหนิในเชิงจริยธรรมออกจากความผิดอาญาไปเป็นความผิด 
ทางปกครอง และในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ก็ได้มีการตรารัฐกำหนด ฉบับที่ ๒๓๒/๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 



๕ 
 

ค.ศ. ๑๙๗๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางปกครองไว้โดยเฉพาะ ซึ่งในคำปรารภ 
ของรัฐกำหนดดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมายไว้ว่า “เพื่อเป็นการสร้าง
ระบบกฎหมายว่าด้วยการลงโทษที่แตกต่างไปจากโทษอาญา โดยควรยกเลิกโทษอาญาที่มีมากเกิน
ความจำเป็นสำหรับการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที ่มีขึ ้นอันเป็นความผิดที ่ไม่มีข้อตำหนิในเชิงจริยธรรม  
เพื ่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง ซึ ่งการลดและเลิกโทษอาญาจะช่วยให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถใช้เวลาในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมได้
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ร้ายแรง”  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรัฐกำหนดดังกล่าวมีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อมาจึงได้มีการตรารัฐกำหนด ฉบับที่ ๔๓๓/๘๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  
ค.ศ. ๑๙๘๒ เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางปกครอง 
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ โดยในคำปรารภของรัฐกำหนดดังกล่าวได้อธิบายเหตุผล
ความจำเป็นในการตรากฎหมายไว้ว่า “กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางปกครองเป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ที่เขา้ไปแทรกแซงและควบคุมกิจการต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อให้การสั่งการของรัฐในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีสภาพบังคับอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้มีระบบกฎหมายพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะ”  
โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้การกระทำความผิดทางปกครองมี “โทษปรับทางปกครอง” (coima) 
เป็นโทษหลัก และอาจมีโทษเสริม เช่น การริบทรัพย์สิน การห้ามประกอบวิชาชีพหรือประกอบกิจการ  
การเพิกถอนสิทธิรับเงิน หรือการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ และหลังจากมีกฎหมายดังกล่าวก็ได้มีการ
ตรากฎหมายเพื่อเปลี่ยนความผิดอาญามาเป็นความผิดทางปกครองอย่างต่อเนื่อง โดยการกระทำ 
ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการกระทำความผิดทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำที่มิได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ของปัจเจกชนโดยตรง แต่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองใช้ควบคุม
กำกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ก็ได้มีการตรารัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๓๐/๒๐๐๖  
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ ปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษในความผิดหลายฉบับมาเป็นความผิด
ทางปกครอง 

๑.๓ ประเทศอิตาลี ได้นำโทษปรับทางปกครองมาใช้แก้ปัญหาโทษอาญาเฟ้อ
เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนีและประเทศโปรตุเกส โดยเริ ่มใช้โทษปรับทางปกครองมาตั ้งแต่ 
ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ซึ่งในระยะเริ่มแรกใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและข้อบัญญัติทอ้งถิน่
เกี ่ยวกับการใช้ทางและการขนส่ง ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จึงมีการเปลี ่ยนความผิดลหุโทษ 
ที ่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายต่าง ๆ มาเป็นโทษปรับทางปกครอง ยกเว้นความผิดที ่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพหรือสุขภาพ เช่น แรงงาน อาหาร สิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัยของประชาชน 
และในขณะเดียวกันในการตรากฎหมายขึ้นใหม่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการก่อสร้าง 
การล่าสัตว์ การค้า ก็ได้มีการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้มากขึ้น จนปี ค.ศ. ๑๙๘๑ รัฐบาลอิตาลี 
ได้ตรารัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๖๘๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๑ ว่าด้วยการปรับปรุงระบบ
กฎหมายอาญา เพื่อใช้เป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองสำหรับการกระทำความผิด
ที่มีโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ แต่ไม่ใช้บังคับกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร 
เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ  นอกจากนั้น ในกฎหมายฉบับนี้ยังได้
เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวที่เป็นความผิดลหุโทษ (contrawenzioni) ซึ่งมีโทษ
เรียกว่า “ammenda” และโทษปรับในระดับกลาง (delitti) ซึ่งมีโทษเรียกว่า “mutta” รวมท้ัง
ความผิดอาญาที ่มีโทษจำคุกบางเรื ่อง เช่น การทารุณกรรมสัตว์ การจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับ



๖ 
 

ใบอนุญาต เป็นโทษปรับทางปกครองไปพร้อมกัน และรัฐบาลอิตาลียังคงเดินหน้าลดและเลิกโทษ
อาญาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มีการตรารัฐกำหนด ฉบับที่ ๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
ค.ศ. ๑๙๙๙ เปลี่ยนความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงตามกฎหมายต่าง ๆ มาเป็นความผิดทางปกครอง  
เช่น ความผิดตามกฎหมายอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับภาษี กฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร 

๑.๔ ประเทศฝรั่งเศส โทษทางปกครองเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นในกฎหมายที่ตรา
ขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาใช้แทนโทษอาญาสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงเหมือนกับประเทศ 
ในยุโรปส่วนใหญ่ที ่มีนโยบายลดและเลิกโทษอาญา แต่การนำโทษทางปกครองมาใช้ในฝรั ่งเศส 
มีมิติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐในยุคต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมขุนนางมีสิทธิในการลงโทษ
ประชาชนและในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๑๘-๑๙๓๙ รัฐได้ขยายบทบาทในทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม รวมทั้งได้ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการทำบริการสาธารณะ รัฐในขณะนั้นจึงมี 
ความจำเป็นในการนำโทษทางปกครองมาใช้ในการควบคุมและกำกับดูแล และหลังจากสงครามโลก
ครั ้งที ่ ๒ ได้มีการนำโทษทางปกครองมาใช้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านการขนส่ง 
และการจราจร และในทศวรรษที่ ๑๙๗๐ มีการเปลี่ยนระบบรัฐสวัสดิการเป็นรัฐแบบควบคุมกำกับ
ดูแล มีการจัดต้ัง “องค์กรอิสระทางปกครอง” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่ที่มีอำนาจในการ
คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและป้องกันการแทรกจากฝ่ายการเมืองในด้านข้อมูลข่าวสาร  
การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ หรือการแข่งขันทางการค้า โดยองค์กรนี้มีอำนาจอย่างกว้างขวาง 
ในการเสนอแนะการออกกฎระเบียบขึ้นใช้บังคับและมีอำนาจพิจารณาโทษผู้ที ่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ 
ในเรื ่องที่กำกับควบคุม การเกิดขึ้นขององค์กรอิสระนี้ทำให้มีการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้ 
อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการกระทำทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแม้ในระยะแรก ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไม่ค่อยยอมรับอำนาจขององค์กร
อิสระทางปกครองในการใช้อำนาจลงโทษซึ่งเป็นอำนาจในทางตุลาการ แต่ในที่สุดได้มีการยอมรับ 
การใช้อำนาจดังกล่าว  ทั้งน้ี ภายใต้หลักการที่การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองจะต้องไม่มีลักษณะที่เป็น
การจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินควร  

อย่างไรก็ตาม ในฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายกลางในการพิจารณาและลงโทษการกระทำ
ความผิดทางปกครองเหมือนเยอรมนี โปรตุเกส หรืออิตาลีดังที่กล่าวมาแล้ว หลักเกณฑ์ในการลงโทษ
ปรับทางปกครองจึงเป็นไปตามแนวคำพากษาของศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง 
โดยถือว่าการสั ่งลงโทษปรับทางปกครองเป็นคำสั ่งทางปกครอง ซึ ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ที ่อยู ่ภายใต้คำสั ่งในลักษณะเดียวกับการออกคำสั ่งทางปกครอง  
และอยู่ในอำนาจของศาลปกครองในกรณีมีการโต้แย้งคำสั่ง เว้นแต่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายใด 
เป็นการเฉพาะให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น โดยในส่วนของหลักเกณฑ์ในด้านรูปแบบและกระบวนการ
ของการออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ฝ่ายปกครองจะต้องมีการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคำส่ัง
ลงโทษปรับทางปกครอง หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย การระบุเหตุผลในคำสั ่งลงโทษปรับ 
ทางปกครอง หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ในส่วนของหลักเกณฑ์ในด้านเนื้อหา 
จะนำหลักเกณฑ์ทั ่วไปเกี ่ยวกับการลงโทษทางอาญามาปรับใช้  ดังนั ้น คำสั ่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักที่ว่าการกระทำใดจะเป็นความผิดจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้  



๗ 
 

หลักความได้สัดส่วนของการกำหนดโทษ หลักความไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมาย๗ หลักความมีผล
ย้อนหลังของกฎหมายที่กำหนดโทษเบากว่า และหลักการห้ามดำเนินคดีซ้ำ และกรณีที่มีการโต้แย้ง
คำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง โดยหลักแล้วศาลปกครองจะมีอำนาจจำกัด คือมีอำนาจในการสั่ง 
เพิกถอนคำสั่งเท่านั้น ไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ เนื่องจากหลักการเดิมที่ตั้งศาลปกครอง
มาเพื่อควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง คือมีอำนาจในการ
ตรวจสอบการปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย โดยไม่มีอำนาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของโทษ
ที ่ฝ ่ายปกครองกำหนดหรือเล ือกใช ้ และแม้ต ่อมาศาลมีแนวโน้มจะยอมรับการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของโทษที่ฝ่ายปกครองกำหนดว่าเหมาะสมกับความรุนแรงของการกระทำความผิด
หรือไม่ แต่ต้องเป็นกรณีที่เป็นคำฟ้องที่ศาลมีอำนาจเต็มและเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้
โดยเฉพาะ๘ 

๑.๕ ประเทศไทย สำหรับประเทศไทยซึ่งประสบปัญหาภาวะกฎหมายอาญามากเกิน
จำเป็นหรือกฎหมายอาญาเฟ้อ (overcriminalization) ในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยมีการกำหนดให้โทษทางอาญาสามารถเปรียบเทียบและคดีเลิกกันเมื่อผู้ต้องหาได้
ชำระค่าปรับตามที ่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ซึ่งในการตรากฎหมายใน
ระยะแรก ๆ จะกำหนดให้โทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบได้เฉพาะโทษปรับสถานเดียว แต่ต่อมา
ได้มีการกำหนดให้โทษอาญาที่มีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับสามารถเปรียบเทียบได้  ทั้งน้ี 
เพื่อลดการนำคดีขึ้นสู่ศาล ดังจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี ซึ่งโดยหลัก
แล้วถือได้ว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง สามารถเปรียบเทียบได้ หรือพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับเป็นรายวัน วันละไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท 
แต ่ไม ่ เก ินว ันละหน ึ ่ งล ้านบาท จนกว ่าจะได ้ปฏ ิบ ัต ิ ให ้ถ ูกต้อง สามารถเปร ียบเท ียบได้  
ซึ่งความผิดเหล่าน้ีแม้จะมีโทษจำคุกไม่สูงมากแต่จำนวนค่าปรับค่อนข้างสูง อันแสดงให้เห็นว่า 
ในการตรากฎหมายได้เริ ่มยอมรับให้การฝ่าฝืนกฎหมายในทางเศรษฐกิจสามารถเปรียบเทียบได้ 
อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดให้การฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษจำคุกสามารถเปรียบเทียบได้ที่ผ่านมายังมี
ข้อถกเถียงในเชิงวิชาการว่าจะกำหนดให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจเปรียบเทียบโทษอาญาที่มีโทษจำคุกได้
อย่างไร โดยได้มีการอธิบายกันว่าการที่ให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจเปรียบเทียบได้ เป็นการเปรียบเทียบ
เฉพาะโทษปรับเน่ืองจากเห็นว่าผู้กระทำความผิดไม่สมควรต้องรับโทษจำคุก แต่หากเห็นว่ามีการจงใจ
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นต้องจำคุก จะต้องฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ 
ซึ่งในปัจจุบันปรากฏว่ามีกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒๑๙ ฉบับที่กำหนดให้พนักงานสอบสวน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการตามที่กฎหมาย
กำหนดสามารถเปรียบเทียบคดีอาญาได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
๗ พัชฌา จิตรมหึมา ปกรณ์ ศรีเตียเพ็ชร คนึงนิจ แซ่เฮง และณัฎฐพล สกุลเมฆา, หลักเกณฑ์ 

ในการลงโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายเยอรมันและกฎหมายฝรั่งเศสและแนวทางในการกำหนดโทษปรับ 
ทางปกครองในกฎหมายไทย, หน้า ๑๑. เข้าถึงได้จาก http://web.krisdika.go.th/data/activity/act13704.pdf 

๘ คนึงนิจ แซ่เฮง, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๗, หน้า ๑๔ 
๙ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑, จัดทำโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและยกร่างกฎหมาย 

เพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือเปรียบเทียบได้ 



๘ 
 

ยังคงยึดหลักให้การพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งรวมถึงการกำหนดโทษเป็นอำนาจของศาล๑๐  ดังน้ัน  
ในการตรากฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเปรียบเทียบอันมีผลให้คดีเลิกกันได้ จึงกำหนดให้
กระทำได้ต่อเมื่อผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับ ซึ่งในทางปฏิบัติของหน่วยงานก็มีความแตกต่างกัน 
บางหน่วยงานเห็นว่าการจะเปรียบเทียบปรับได้ผู้ต้องหาต้องให้ความยินยอมให้เปรียบเทียบก่อนจึงจะ
เข้าสู่กระบวนการในการเปรียบเทียบ บางหน่วยงานเห็นว่าสามารถเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบได้
โดยไม่ต้องถามความยินยอมของผู้ต้องหา โดยจะมีการกำหนดค่าปรับและแจ้งให้ผู้ต้องหาชำระ หาก
ผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับคดีอาญาก็เลิกกัน แต่หากไม่ยินยอมชำระก็จะมีการดำเนินคดีอาญา
ต่อไป ซึ่งความเห็นของหน่วยงานที่แตกต่างเป็นสองทางเนื่องมาจากกฎหมายมีการใช้ถ้อยคำแตกต่าง
กัน กล่าวคือ กฎหมายในกลุ ่มแรก เช่น พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบัญญัติว่า “ในกรณีที ่พนักงานสอบสวนพบว่าผู ้ใดกระทำความผิด 
และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบ” 
ในกลุ่มที่สอง เช่น พระราชบัญญัติยาพ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติแร่พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบัญญัติว่า “ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้/มาตรา... 
ให้.....มีอำนาจเปรียบเทียบได้”  ดังนั้น การดำเนินการเปรียบเทียบคดีอาญาในระบบกฎหมายไทยจึง
มีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กล่าวไว้ โดยการพิจารณา
กำหนดค่าปรับกฎหมายส่วนใหญ่จะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรอง เช่น 
ตามที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการตามกฎหมายประกาศกำหนด และในการ
กำหนดหลักเกณฑ์ยังคงมีปัญหาในทางกฎหมายที่ถกเถียงกันว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษ
ขั้นต่ำไว้ จะสามารถกำหนดให้ชำระค่าปรับต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เช่นเดียวกับ
อำนาจของศาลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๘๑๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้หรือไม่ เนื่องจากมี
ความเห็นของหลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจเปรียบเทียบเห็นว่า หากให้สามารถลดค่าปรับ
ได้ทำนองเดียวกับการพิจารณาในช้ันศาลจะช่วยลดการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ เน่ืองจากกรณีที่โทษปรับขั้น
ต่ำมีอัตราที่สูง ผู้ต้องหาจะไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเนื่องจากหากยอมรับสารภาพ 
ในชั ้นศาล ส่วนใหญ่ศาลจะมีการลดค่าปรับให้ ซึ ่งในความเห็นของผู ้เขียนเห็นว่าไม่สามารถ 
ออกประกาศกำหนดให้สามารถเปรียบเทียบต่ำกว่าอัตราขั ้นต่ำที ่กฎหมายกำหนดไว้ได้ เว้นแต่
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะกำหนดให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน   

 
๑๐ มาตรา ๑๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาล ซ่ึงต้องดำเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
 ผู ้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 
๑๑ มาตรา ๗๘ เม ื ่อปรากฎว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว ่าจะได้ม ีการเพิ ่มหรือการลดโทษ 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง 
ของโทษท่ีจะลงแก้ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ 

 เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู ้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์ 
อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู ้ส ึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั ้น ลุแก่โทษ 
ต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนอง
เดียวกัน 



๙ 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตรากฎหมายที่กำหนดให้มีการเปรียบเทียบ
ปรับเพื่อแก้ไขปัญหาอาญาเฟ้อในระบบกฎหมายไทยยังคงมีปัญหาถกเถียงกันทั้งในด้านการตรา
กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจในการเปรียบเทียบคดีที่มีการกำหนดโทษจำคุก การให้อำนาจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่ายบริหารมีอำนาจเปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีอาญาเลิกกัน หรือหลักเกณฑ์ 
ในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่  ต่อมาจึงได้มีการพัฒนามาตรการใหม่ขึ ้นมาใช้บังคับแทนโทษ 
ทางอาญา  โดยกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองมีอำนาจพิจารณาและกำหนดโทษปรับได้เอง คือ 
“โทษปรับทางปกครอง” ซึ่งการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้ในประเทศไทยเริ่มจากการกำหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจในการกำหนดโทษปรับทางปกครองไว้ในมาตรา ๓๓๓๑๒  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และหลังจากน้ันในการตรากฎหมายมีการ
นำโทษปรับทางปกครองมาใช้มากขึ ้น โดยตั ้งแต่มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนประมาณ ๒๖ ฉบับ๑๓  
ซึ่งส่วนใหญ่จะนำโทษทางปกครองมาใช้กับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการในทางการค้า
หรือกฎหมายที่มีลักษณะในทางเศรษฐกิจ และเริ่มนำมาใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ที่ไม่ร้ายแรง และ
ไม่เกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจ หลังจากที ่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกำหนดโทษอาญาพึงใช้กับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ร้ายแรง เช่น ใน
พระราชบัญญัติเรือไทย พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและลงโทษ
ปรับทางปกครอง และเมื ่อพิจารณากฎหมายที่มีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง จะเห็นได้ว่า 
มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดค่าปรับไว้อย่างกว้าง ๆ เช่น กำหนดให้ต้อง
คำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น คำนึงถึงความร้ายแรง 
แห่งพฤติกรรมที่กระทำผิด ขนาดกิจการ หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความหนักเบาของโทษ  
บางฉบับกำหนดให้ใช้โทษทางปกครองอย่างอื ่นกรณีมีการกระทำความผิดซ้ำ๑๔ เช่น การพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตักเตือนโดยไม่ลงโทษผู้กระทำความผิด 
หรือสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนได้๑๕ หรือบางฉบับจะไม่มีการกำหนดกรอบในการพิจารณาไว้ 
แต่กำหนดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรอง๑๖ และโดยที่ผู้ที่มีอำนาจในการสั่งลงโทษ

 
๑๒ มาตรา ๓๓๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 
(๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ .............. การกำหนดโทษปรับ

ทางปกครอง .............. 
ฯลฯ     ฯลฯ 

๑๓ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
๑๔ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์

ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๑๕ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๐ 
 

ปรับทางปกครองคือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครอง ในระบบกฎหมายไทยที่ผ่านมาจึงถือว่าคำสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศส หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและออกคำสั่งจึงนำแนวทางในการออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง และการบังคับตามคำสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครอง โดยกฎหมายที่กำหนดโทษปรับทางปกครองส่วนใหญ่จะกำหนดให้นำ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบังคับตามคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ ๑ กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี ่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื ่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กลุ่มที่ ๒ กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี ่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชำระค่าปรับ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามคำสั่ง  
หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้ (เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ) มีอำนาจฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชำระค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระค่าปรับน้ัน
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับได้” ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล  
และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติระบบ
การชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งการตรา
กฎหมายในกลุ่มนี้เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาในการบังคับตามชำระค่าปรับทางปกครอง 
เน่ืองจากหน่วยงานมีปัญหาในการดำเนินการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง โดยในระยะเริ่มแรกศาลปกครองจะไม่รับคำฟ้องกรณีที่หน่วยงานขอให้บังคับชำระ
ค่าปรับ เนื่องจากศาลเห็นว่ามีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบังคับได้เอง ตามแนวคำสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที ่ ๑๓๓/๒๕๔๔, ๗๔/๒๕๔๖, ๑๕๗/๒๕๔๖, ๒๔๒/๒๕๔๗, ๓๓๗/๒๕๔๗,  
๖๑๘/๒๕๔๗, ๖๖๙/๒๕๔๗, ๗๖๗/๒๕๔๗, ๘๓๘/๒๕๔๗ ในการตรากฎหมายจึงได้กำหนดให้
หน่วยงานสามารถนำคดีไปฟ้องศาลเพ่ือบังคับชำระค่าปรับได้ 

กล ุ ่มท ี ่ ๓ กำหนดให ้ฟ ้องต ่อศาลที ่ม ี เขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญา  
โดยกฎหมายจะบัญญัติว่า “ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา... ไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง ให้ (พนักงาน
เจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการ) มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลที ่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญา 
เพื ่อบังคับชำระค่าปรับทางปกครอง  ในการนี ้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชำระค่าปรับทางปกครอง  
หากผู้นั้นไม่ชำระค่าปรับทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สิน
ของผู้นั้นเพ่ือชดใช้แทนค่าปรับทางปกครองแต่มิให้นำมาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั ้น”  



๑๑ 
 

มีจำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติเรือไทย พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ (แก้ไขเพิ ่มเติมโดย 
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ ่มเต ิมพระราชบัญญัต ิเร ือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ .ศ . ๒๕๖๑) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่ากฎหมายในกลุ่มนี้เริ่มนำแนวทาง 
ของกฎหมายประเทศเยอรมันมาใช้กับการกำหนดโทษปรับทางปกครอง โดยกำหนดให้ศาลยุติธรรม 
มีอำนาจในการพิจารณาค่าปรับและบังคับชำระค่าปรับทางปกครอง แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ใน
รายละเอียดทางวิธีสบัญญัติว่าศาลจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 

เมื่อพิจารณาวิวัฒนาการในการตรากฎหมายที่กำหนดโทษปรับทางปกครองทั้งสาม
กลุ่ม จะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาในการบังคับค่าปรับที่อนุโลมให้นำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ ซึ่งถือ
เป็นปัญหาหลักในการบังคับใช้โทษปรับทางปกครอง เนื่องจากหน่วยงานไม่มีความพร้อมและความ
เชี่ยวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง จนต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือกำหนดให้สามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ออก
หมายบังคับและให้กรมบังคับคดีเข้าไปช่วยดำเนินการยึด อายัด ทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อนำ
เงินมาชำระตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน 

นอกจากการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญา ในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยยังมีการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้นำโทษทางแพ่งมาใช้กับความผิดในทางอาญาบาง
ฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑๑๗  โดยในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พิจารณาว่าเมื่อมีการกระทำความผิดตามท่ี
กำหนดไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑ ควรจะใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งแทนโทษทางอาญาจะเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางแพ่งพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรใช้
มาตรการลงโทษทางแพ่งให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป แต่หากคณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งก็จะดำเนินการกำหนดมาตรการบังคับตามมาตรการ

 
๑๗ มาตรา ๓๑๗/๑  ให้การกระทำความผิดดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำความผิดที่อาจดำเนิน

มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดนั้นได้ 
(๑) กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๖ 

หรือมาตรา ๒๙๖/๑ 
(๒) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ อันเป็น

ความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๘๑/๑๐ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๗ อันเป็นความผิดตาม

มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง 
(๔) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์

หรือใช้บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอ่ืน อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๗ 
การนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึง

ความร้ายแรงของการกระทำ ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลักฐานที่อาจนำมาใช้พิสูจน์ความผิด และความคุ้มค่า
ในการดำเนินมาตรการนั้น 



๑๒ 
 

ลงโทษทางแพ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๑๗/๔๑๘ และหากผู้กระทำความผิดยินยอมตามมาตรการ
ที่กำหนดในมาตรา ๓๑๗/๗๑๙ ได้บัญญัติให้สิทธิในการดำเนินคดีอาญาเป็นอันระงับ แต่กรณีที่
ผู้กระทำความผิดยินยอมแต่ไม่ชำระค่าปรับหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นคำร้อง 
ต่อศาลเพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามที่ยินยอมไว้ภายในสามปีนับแต่วันที่ผิดนัด แต่กรณีที่
ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมระงับคดีในมาตรา ๓๑๗/๘๒๐ กำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. ฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการทางแพ่งต่อไป โดยในมาตรา ๓๑๗/๑๔๒๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ี
กำหนดให้ศาลแพ่งมีอำนาจพิจารณา 

เมื่อพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งที่นำมาใช้แทนโทษทางอาญาตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นได้ว่ามาตรการที่กำหนดไว้ 
มีลักษณะใกล้เคียงกับโทษทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญา

 
๑๘ มาตรา ๓๑๗/๔  มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ 
(๑) ค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๕ 
(๒) ชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที ่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิด 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑ 
(๓) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน 

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาท่ีกำหนดซ่ึงต้องไม่เกินห้าปี 
(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดซ่ึงต้องไม่เกินสิบปี 
(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดนั้นคืนให้แก่

สำนักงาน 
๑๙ มาตรา ๓๑๗/๗  เมื ่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำ

มาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดและได้กำหนดวิธีการในการบังคับตามมาตรการลงโทษ 
ทางแพ่งตามควรแก่กรณีแล้ว และผู้กระทำความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กำหนด  
ให้สำนักงานจัดทำบันทึกการยินยอมและเมื่อผู้นั้นได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอัน
ระงับ 

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงินตามบันทึกการยินยอมหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้สำนักงาน
ย่ืนคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามที่ยินยอมไว้ภายในสามปีนับแต่วันท่ีผิดนัด 

๒๐ มาตรา ๓๑๗/๘  ในกรณีที่ผู ้กระทำความผิดไม่ยินยอมที่จะระงับคดีตามมาตรา ๓๑๗/๗  
ให้สำนักงานฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู ้กระทำความผิดนั้นต่อไป  
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้เงินตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๒) หรือ (๕) ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จด้วย 

เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผู้กระทำความผิดได้ชำระ
เงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

๒๑ มาตรา ๓๑๗/๑๔  การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณา การพิพากษา และการบังคับคดีด้วย โดยอนุโลม 

๒๒ มาตรา ๑๑๑  โทษทางปกครอง มีดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
(๔) จำกัดการประกอบการ 



๑๓ 
 

ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่แตกต่างกันในส่วนของวิธีการและกลไกในการบังคับใช้ โดยมีการ
ผสมผสานระหว่างการเปรียบเทียบปรับทางอาญาและโทษทางปกครอง คือ การกำหนดให้สิทธิในการ
ดำเนินคดีอาญาเป็นอันระงับเมื่อมีการชำระค่าปรับ แต่หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมระงับคดี
จะต้องฟ้องศาลเพื่อพิจารณาต่อไปในลักษณะเดียวกับการเปรียบเทียบปรับ แต่มาตรการที่นำมาใช้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับโทษปรับทางปกครอง คือมีทั ้งโทษปรับและการจำกัดหรือห้ามกระทำการ
บางอย่าง แต่มาตรการลงโทษทางแพ่งมีกลไกที่แตกต่าง คือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจใน
การพิจารณาได้ว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งหรือจะดำเนินคดีทางอาญา และกำหนดให้ศาลแพ่ง
เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีในกรณีที่มีการเลือกใช้มาตรการลงโทษทาง
แพ่ง ซึ่งแตกต่างจากโทษทางอาญาและโทษทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ 
หรือออกคำสั่งไม่มีสิทธิเลือก และในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมชำระหรือโต้แย้งการออกคำสั่ง 
คดีจะอยู่ในอำนาจของศาลอาญาหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี และที ่น่าสังเกตคือการแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้มีขึ้นหลังจาก
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำโทษทางปกครองมาใช้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เกือบสิบปี และเมื่อพิจารณาเหตุผล๒๓ ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระบุเพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดบางประการทำให้ไม่สามารถใช้บังคับมาตรการลงโทษทางอาญากับผู้กระทำ
ความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้
บังคับแก่ผู้กระทำความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าหาก
มาตรการในการกำหนดโทษทางปกครองมีประสิทธิภาพในการระงับยับยั้งและป้องกันการกระทำ
ความผิดได ้ เหตุใดสำนักงาน ก .ล .ต . จึงไม ่นำโทษทางปกครองซึ ่งได ้นำร ่องใช ้บ ังค ับตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ อันเป็นกฎหมายในลักษณะเดียวกันมาใช้แทนการลงโทษทาง
อาญา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าปัญหาประการหนึ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่นำโทษทางปกครอง โดยเฉพาะโทษ
ปรับทางปกครองมาใช้ คือ การบังคับชำระค่าปรับกรณีที ่ผ ู ้กระทำความผิดไม่ย ินยอมชำระ  
ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัดทรัพย์สินของ
ผู้กระทำความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับซึ่งเป็นปัญหาหลักของมาตรการบังคับทาง
ปกครองดังที่กล่าวมาในส่วนของปัญหาของโทษปรับทางปกครอง  อย่างไรก็ตาม โดยที่กลไกในการใช้
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาได้ว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งหรือจะลงโทษทางอาญา

 

(๕) พักการประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

(๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบ 
๒๓ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งยังมีข้อจำกัดบางประการทำให้ไม่สามารถใช้บังคับมาตรการลงโทษทางอาญากับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหม่เพื ่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ 
และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดให้นำมาตรการลงโทษ 
ทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองมากย่ิงข้ึน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๔ 
 

โดยไม่มีการกำหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจและอาจเป็นกลไกในการจูงใจให้มีการ
ยอมรับโทษทางแพ่งเพื ่อให้คดีอาญาระงับไป ซึ ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้แนะนำให้
เปลี่ยนเป็นบทบัญญัติเป็นสภาพบังคับอื่น เช่น โทษปรับทางปกครองหรือปรับเป็นพินัย๒๔ เนื่องจาก
เห็นว่าเรื่องทางแพ่งในระบบประมวลกฎหมาย หมายถึงเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้น แต่การ
ละเมิดกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเรื่องระหว่าง
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่บุคคล จึงไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง  

แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่ายบริหารมีอำนาจ
เปรียบเทียบคดีอาญาและส่งผลให้คดีเลิกกันเมื่อผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อาจมีผู ้สงสัยว่าทำไมในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำ
กฎหมายเพื่อเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้ ให้เป็นโทษปรับทาง
ปกครอง๒๕ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเหตุผลหลักประการ
สำคัญเนื่องจากเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง ในการจัดทำ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงน่าจะได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดอาญาท่ีสามารถ
เปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้แสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า ในชั้นการตรากฎหมายได้มีการพิจารณาแล้วว่า
เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงจึงกำหนดให้สามารถเปรียบเทียบได้ และไม่ควรกำหนดให้เป็นโทษอาญา 
รวมท้ังกฎหมายซึ่งกำหนดความผิดอาญาท่ีสามารถเปรียบเทียบได้มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรเร่งรัด
ให้มีการเปลี่ยนเป็นโทษปรับทางปกครอง และเหตุผลประการสำคัญที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ใช้โทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง เนื่องจากเมื่อกำหนดโทษ
อาญาสำหรับการกระทำความผิดแล้ว เมื่อมีการกระทำความผิด ผู้ต้องหาในคดีอาญาต้องถูกนำตัวเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ถูกจับกุม คุมขัง พิมพ์ลายนิ้วมือ และลงประวัติอาชญากรเป็น
ประวัติติดตัวตลอดไป โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเงินประกันตัวในระหว่างการสอบสวนหรือไม่มีเงินชำระค่าปรับ 
อันเป็นที่มาของคำว่า “คุกมีไว้ขังคนจน”  ดังนั้น หากมีการนำมาตรการอื่นมาใช้แทนโทษทางอาญา
สำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง นอกจากจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามที่แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดไว้ได้อีกทางหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม  
หากพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดให้นำ “โทษปรับทาง
ปกครอง” มาใช้แทนโทษทางอาญา และในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๒๖ ก็เสนอว่าการนำโทษปรับ
ทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา ต้องมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินการปรับและระงับคดี 
ที่มีโทษปรับทางปกครองเป็นการเฉพาะในลักษณะกฎหมายกลางหรือกฎหมายพิเศษที ่กำหนด
หลักเกณฑ์กลางในการใช้โทษทางปกครอง ครอบคลุมถึงวิธีการปรับและการจัดการเงินที่ปรับ 

 
๒๔ คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื ่องการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, หน้า ๒๐ 
๒๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ท่ี ๑๐ มีกลไกส่งเสริม

การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓) จัดทำกฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบ
เพ่ือให้คดียุติได้ ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง 

๒๖ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/
๔๔๔๓ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  



๑๕ 
 

กำหนดให้มีหน่วยงานกลางในการบังคับใช้กฎหมายเป็นผู ้ม ีหน้าที ่และมีอำนาจลงโทษปรับ  
เพื่อให้ค่าปรับตกเป็นของแผ่นดินและลดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดอายุความในการบังคับ
โทษปรับทางปกครอง ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะมีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับ 
ทางปกครองเป็นการเฉพาะ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วย 
การดำเนินการปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับทางปกครองเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อเสนอตามแนวคิด
หรือระบบกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้น คือ มีการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญา 
เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญา 
และไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว และต่อมาหลังจากมีการศึกษาและยกร่างกฎหมายดังกล่าว 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้เปลี่ยนเป็นโทษปรับเป็นพินัย 

 
๒. เหตุใดจึงใช้มาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางอาญาและโทษปรับ 

ทางปกครอง 
ดังที่ได้กล่าวไว้ใน ๑. แล้วว่าแนวความคิดของการตรากฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

มาจากความต้องการกฎหมายกลางเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการปรับและระงับคดี 
ที่มีโทษปรับทางปกครอง เนื่องจากแม้ในระบบกฎหมายไทยเริ่มนำโทษปรับทางปกครองมาใช้แทน
โทษปรับทางอาญา แต่เรายังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาและกำหนดโทษ 
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งในด้านสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ และการบังคับคดีในกรณีที่ไม่มีการ
ชำระค่าปรับ  ทั ้งนี ้ เพื ่อให้สามารถโทษปรับทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายที่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองมีอำนาจพิจารณาและกำหนดโทษปรับได้ซึ ่งในทางวิชาการเรียกว่า “โทษปรับทาง
ปกครอง” ในต่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายในภาคพื้นยุโรป จะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดย
มีหลักการที่แตกต่างในสาระสำคัญ คือ เขตอำนาจศาล โดยในกลุ่มแรก ที่มีการพัฒนาโทษปรับทาง
ปกครองขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาโทษอาญาเฟ้อ (overcriminalization) กำหนดให้ศาลยุติธรรมเป็น
ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาและบังคับคดี กรณีที่มีการโต้แย้งหรือไม่ชำระค่าปรับ โดยจะมีการตรา
กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี โปรตุเกส 
อิตาลี ฯลฯ กลุ่มที่สอง ที่มีการพัฒนาโทษปรับทางปกครองขึ้นมาเพ่ือใช้ในการกำกับดูแลการประกอบ
กิจการหรือการกระทำความผิดในทางเศรษฐกิจ โดยถือว่าการพิจารณาและกำหนดค่าปรับทาง
ปกครองเป็นคำสั่งทางปกครอง  ดังนั้น ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งการออกคำสั่งจึงอยู่ใน
อำนาจของศาลปกครอง เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ได้แก่ 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีการวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของกฎหมายทั้งสองกลุ่มแล้วเห็นว่า การกำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการพิจารณา
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งปรับ รวมทั้งตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการ
กำหนดค่าปรับของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเหมาะสมกับความร้ายแรงในการกระทำความผิดหรือไม่ ใน
กรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมคีำสั่งปรับ โดยให้ศาลพิจารณา
ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และกำหนดค่าปรับได้ตามที ่ศาลเห็นสมควร จะเหมาะสมกว่าการ
กำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกระทำความผิด
ยังคงนำหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ซึ่งศาลยุติธรรมมีความเชี่ยวชาญ



๑๖ 
 

ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากตุลาการในศาลยุติธรรมต้องจบนิติศาสตร์และสอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็น
หลัก ในขณะที่ตุลาการศาลปกครองอาจจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากที่มาในการ
จัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่าง
เอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การ
กระทำละเมิดในทางปกครอง หรือการทำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน๒๗  
ดังนั้น การกำหนดคุณสมบัติของตุลาการจึงค่อนข้างหลากหลายไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และโดยหลักในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจจำกัด คือ สั่งให้เพิก
ถอนคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ประกอบกับการกระทำความผิดในแต่ละครั้งอาจมีทั้งการกระทำที่ต้องรับโทษอาญาและโทษปรับ 
ทางปกครอง จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้ศาลยุติธรรมพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิด 
ทางอาญาและการกระทำใดเป็นความผิดที ่ต้องรับโทษปรับทางปกครอง หรือเป็นการกระทำ 
กรรมเดียวเป็นทั้งความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง และในอนาคตหากมีการนำระบบ 
ตามแนวทางของประเทศเยอรมนีมาใช้แบบเต็มรูปแบบคือให้ศาลสามารถรวมคดีหรือเปลี่ยนวิธี
พิจารณาได้แม้ว่าจะฟ้องมาเป็นความผิดทางปกครองแต่ศาลเห็นว่าเป็นความผิดอาญาก็จะพิจารณาไป
ในคราวเดียวกัน อันเป็นการลดภาระของประชาชนที่ไม่ต้องต่อสู้หรือถูกดำเนินคดีหลายศาล ประกอบ
กับการกำหนดให้การกำหนดโทษปรับเป็นคำสั่งทางปกครองและอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 
ตามแนวทางของประเทศฝรั ่งเศสจะเป็นภาระของประชาชนในการนำคดีไปฟ้องเพื ่อขอให้มี 
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการออกคำสั่งและขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจึงได้ใช้แนวทางบางส่วนของประเทศเยอรมนีในการร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... โดยเฉพาะการกำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจ 
ในการพิจารณาพิพากษาในคดีความผิดทางเป็นพินัย เนื่องจากเห็นว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและรัฐ 
เป็นฝ่ายที่จะต้องนำคดีไปสู่ศาลในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่ยอมรับผิดหรือไม่ยินยอม
ชำระค่าปรับ อันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้แก่ประชาชนซึ่งถูกกล่าวหา เพราะตราบใดที่ศาลยังมิได้มี
คำพิพากษาว่าผู้ใดกระทำความผิด ยังต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงไม่ควรมีภาระที่จะต้องไปร้องขอ
ต่อศาลตามแนวทางของประเทศฝร่ังเศส๒๘ และเมื่อเห็นควรกำหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอำนาจ
ในการพิจารณาพิพากษาในคดีตามแนวทางของประเทศเยอรมนี หากใช้คำว่า “โทษปรับ 
ทางปกครอง” ตามแนวความคิดของการตรากฎหมายในเริ่มแรกอาจก่อให้เกิดความสับสบในทาง
วิชาการว่า เหตุใดโทษปรับทางปกครองจึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม (ซึ่งผู้เขียนเองยังเคยสับสนใน
ชั้นที่มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่มีการกำหนดโทษปรับทางปกครองและกำหนดให้กรมเจ้าท่ามีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
ในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับชำระค่าปรับทางปกครอง) ประกอบกับแนวความคิดเดิมที่ต้องการ

 
๒๗ โปรดดูหมายเหตุในการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 

(เร่ืองเสร็จท่ี ๑๖๘๙/๒๕๖๓), หน้า ๑๐. 



๑๗ 
 

สร้างระบบกฎหมายขึ้นมาใช้สำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงแทนโทษทางอาญาที่สามารถ
เปรียบเทียบได้ โดยไม่ให้ถือเป็นโทษทางอาญา จึงมีความจำเป็นต้องบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาใช้แทนโทษ
ปรับในทางอาญาและโทษปรับทางปกครองที่มีการเริ่มนำมาใช้ในระบบกฎหมายไทย โดยใช้คำว่า 
“ปรับเป็นพินัย” ซึ่งคำว่า “พินัย” นี้ เป็นถ้อยคำที่เคยใช้ในกฎหมายตราสามดวงและปรากฏใน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗๒๙ และในกฎหมายเก่า ๆ บางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติจัดวาง 
การรถไฟแลทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๖๔๓๐  โดยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง “เงินค่าปรับที่จ่ายให้ทางราชการ” และผู้ที่เคยเสนอให้ใช้
คำว่า “พินัย” สำหรับมาตรการบังคับทางการเงินทำนองเดียวกับโทษปรับ ที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถกำหนดได้เองคือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร๓๑ ซึ่งท่านเคยใช้คำน้ีในตอนที่กล่าวถึง
มาตรการบังคับทางการเงินทำนองเดียวกับ “โทษปรับ” (Geldstrafe) แต่ในกฎหมายว่าด้วย 
การกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบของประเทศเยอรมนีไม่เรียกว่า โทษปรับ (Geldstrafe) หากแต่เรียกว่า 
“พินัย” (Geldbuße) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้คำว่า “ปรับเป็นพินัย” 
สามารถทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมาตรการหรือการกำหนดโทษอีกลักษณะหนึ่ง ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา  
โทษทางแพ่ง โทษทางปกครอง หรือโทษทางวินัย และเมื่อได้สร้างระบบการปรับเป็นพินัยขึ้นมา 
เพื่อใช้เป็นมาตรการลงโทษสำหรับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ไม่ร้ายแรง และเป็นการลงโทษต่อทรัพย์สินโดยการสั่งปรับผู้กระทำความผิดแต่เพียง
อย่างเดียวทำนองเดียวกับโทษปรับทางปกครอง จึงควรนำหลักเกณฑ์การปรับเป็นพินัยมาใช้กับ
ความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองด้วยเพื่อให้ระบบกฎหมายสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ทำนองเดียวกับการนำหลักเกณฑ์การปรับเป็นพินัยมาใช้กับความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว  
จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโทษปรับทางปกครองให้เป็นการปรับเป็นพินัยเพื่อให้การพิจารณาและกำหนด
ค่าปรับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้กระบวนการเดียวกัน 

 
๓. หลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
ผู้เขียนจึงขอสรุปหลักการของร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  ดังน้ี 

๓.๑ เป็นกฎหมายกลาง  
 ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ในทางสารบัญญัติ 

และวิธีสบัญญัติเพื่อใช้ในการพิจารณาและกำหนดค่าปรับสำหรับความผิดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้อง
ชำระค่าปรับเป็นพินัย ทำนองเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์ในทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเพื่อใช้ในการ
พิจารณาและกำหนดโทษอาญา 

 
๒๙ มาตรา ๑๗  โทษปรับนั้น ท่านหมายความว่า จำนวนเงินอันกำหนดไว้ในคำพิพากษาให้

ปรับเปนพินัยหลวง 
๓๐ มาตรา ๑๖๒  เมื่อผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษเพียงแต่ปรับเป็นพินัยสถานเดียว ท่านว่า

พนักงานท่ีกรมทางได้ต้ังแต่งข้ึนเพ่ือฟ้องร้องคดีนั้นมีอำนาจประนีประนอมยอมความได้ทันทีโดยยอมรับเบี้ยปรับตาม
อัตราอย่างสูงท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ แล้วออกใบเสร็จให้เป็นสำคัญ ส่วนเงินพินัยที่เก็บได้นั้นให้กรมทางทำบัญชีส่งไป
ยังกระทรวงยุติธรรมฯ 

๓๑ คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป, พิมพ์คร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๘. 



๑๘ 
 

๓.๒ กำหนดลักษณะความผิดทางพินัยและผลของการกระทำความผิดทางพินัย  
 ในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดนิยามของ “ความผิดทางพินัย” ไว้ว่า  

การกระทำหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายน้ัน
บัญญัติให้ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย แต่ไม่ได้กำหนดว่าการกระทำใดเป็นความผิดทางพินัยที่ต้องชำระ
ค่าปรับเป็นพินัย  ดังนั้น การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่จะเป็นความผิดทางพินัยและต้องชำระ
ค่าปรับเป็นพินัยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในอนาคตการตรากฎหมายต่าง ๆ 
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ จะต้องได้รับโทษ
อาญาหรือต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย สำหรับแนวทางการตรากฎหมายว่าการกระทำความผิดใด 
ที่ร้ายแรงและควรใช้โทษอาญานั้น คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว๓๒ และกรณีที่
เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงก็พึงใช้มาตรการปรับเป็นพินัย และได้กำหนดบทนิยามของ “ปรับเป็นพินัย” ไว้
ว่า สั่งให้ผู้กระทำความผิดทางพินัยต้องชำระเงินค่าปรับไม่เกินที่กฎหมายกำหนด อันจะเห็นได้ว่า 
แม้รากฐานของคำว่า “พินัย” ซึ ่งม ีท ี ่มาจากกฎหมายตราสามดวงและในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เงินค่าปรับที่จ่ายให้ทางราชการ” แต่คำว่า 
“ปรับเป็นพินัย” ที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะที่ต้องการ 
ให้หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาว่าผู ้ต ้องหากระทำความผิดตามที ่ถูกกล่าวหาหรือไม่  
ตลอดจนถึงการกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เหมาะสมกับผลของ 
การกระทำความผิด ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำ
ความผิด ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยได้กำหนดให้การปรับเป็นพินัยหรือการสั่งปรับ
เป็นพินัยไม่ถือเป็นการกระทำทางปกครองหรือคำสั่งทางปกครอง และไม่เป็นโทษอาญา  ทั้งน้ี  
เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตีความกฎหมายที่อาจจะมีขึ้นได้ว่าการพิจารณาและการออกคำสั่งปรับ 
ของเจ้าหน้าที ่ท ี ่ม ีอำนาจปรับเป็นพินัย เป็นการกระทำทางปกครองหรือเป็นการออกคำสั่ง 
ทางปกครองซึ ่งอยู ่ในอำนาจของศาลปกครองตามที ่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ ่ง (๑)๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และต้องการเน้น 
ให้เห็นว่าแม้ค่าปรับเป็นพินัยซึ่งเป็นการชำระเงินในทำนองเดียวกับโทษปรับสถานเดียวของโทษอาญา 
แต่การชำระเงินค่าปรับเป็นพินัย เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ไม่ใช่โทษอาญา  ดังนั ้น ผลของ 
การกระทำความผิดทางพินัยจึงมีเพียงการต้องชำระเงินค่าปรับเท่านั้น ไม่มีการจำคุกหรือกักขัง 
แทนค่าปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมในกรณีที่เป็นโทษอาญา  ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง 

 
 

๓๒ โปรดดูคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย, 
อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๔ 

๓๓ มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  (๑) คดีพิพาทเกี ่ยวกับการที ่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐกระทำการ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ 
หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ 

ฯลฯ     ฯลฯ 



๑๙ 
 

๓.๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดทางพินัย 
 ร่างพระราชบัญญัตินี ้กำหนดให้นำบทบัญญัติในการพิจารณาการกระทำ

ความผิดในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด
ทั่วไป เฉพาะหมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา หมวด ๕ การพยายาม
กระทำความผิด และหมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน มาใช้บังคับแก่การปรับเป็นพินัยโดยอนุโลม 
และมีบทบัญญัติพิเศษเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา คือ ผลของการกระทำกรรม
เดียวที่เป็นความผิดทางพินัยตามกฎหมายหลายบท การกระทำกรรมเดียวเป็นทั้งความผิดทางพินัย
และความผิดอาญา การกระทำความผิดทางพินัยอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และการกระทำ
อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันโดยบางกรรมเป็นความผิดทางพินัยและบางกรรมเป็นความผิด
อาญา และการกำหนดอายุความสำหรับการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยหรือการฟ้องคดี ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ก่อนมีการ
แก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. ๑๙๖๘๓๔ ที่กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และจะกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะที่มีลักษณะแตกต่างจากการกระทำความผิด
ในทางอาญา เนื ่องจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า ในระยะเริ ่มแรกไม่ควรกำหนด
หลักเกณฑ์ให้แตกต่างจากการกระทำความผิดอาญาอย่างกรณีของกฎหมายของประเทศเยอรมนี 
เพ่ือมิให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและประชาชนท่ัวไปต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายใหม่ จึงให้ใช้
หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะที่จำเป็น
และมีลักษณะแตกต่างจากในประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๔  หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับเป็นพินัย 
 ร่างพระราชบัญญัตินี ้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าปรับให้

เหมาะสมกับสภาพความผิดและกำหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับผลกระทบจากการกระทำความผิด 
โดยให้พิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ผลประโยชน์ที่ผู ้กระทำ
ความผิดหรือบุคคลอื ่นได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัย ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจ 
ของผู้กระทำความผิด โดยในกรณีผู้กระทำความผิดไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าปรับในคราวเดียว 
สามารถขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ หรือในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่มีเงินชำระค่าปรับไม่ว่าผู้น้ัน 
จะร้องขอหรือศาลเห็นเอง ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั ่งให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ถ้าผู้นั ้นยินยอม โดยจะไม่มีการกักขังแทนค่าปรับ และในกรณีที่
บุคคลใดได้กระทำความผิดเพราะเหตุแห่งความยากจนข้นแค้นหรือเพราะความจำเป็นอย่างแสนสาหัส 
ในการดำรงชีวิต ศาลจะกำหนดค่าปรับเป็นพินัยต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใด หรือจะว่ากล่าว
ตักเตือนโดยไม่ปรับเป็นพิน ัยเลยก็ได้ อันเป็นกลไกทางกฎหมายเพื ่อสร ้างความเป็นธรรม 
และขจัดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม เนื ่องจากการกระทำความผิดที่กำหนดให้ต้องชำระค่าปรับ 
เพียงอย่างเดียว การกำหนดค่าปรับให้สูงสำหรับผู้ที่มีฐานะดีสามารถป้องปรามการกระทำความผิดได้ 

 
๓๔ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบ โดยได้มีการ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้เป็นการเฉพาะ แทนการอนุโลมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาใช้ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้กฎหมายเพียงฉบับเดียว  อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายของประเทศเยอรมนีมีการกำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกระทำความผิดแตกต่างจากความผิดอาญาไว้ค่อนข้างมาก เช่น ผลของการพยายาม
กระทำความผิด ไม่มีหลักเรื ่องตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน แต่ใช้หลักผู้ร่วมกระทำความผิดต้องรับผิดตามสัดส่วน 
ท่ีตนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด เป็นต้น 



๒๐ 
 

ในทางกลับกันมีกลไกในการลดผลกระทบจากการกระทำความผิดสำหรับผู ้ท ี ่ม ีฐานะยากจน 
เพื่อให้ไม่ต้องเผชิญกับการถูกกักขังแทนค่าปรับในกรณีที่การกระทำความผิดเกิดจากความยากจน 
ข้นแค้นหรือเพราะความจำเป็นอย่างแสนสาหัสในการดำรงชีวิต ซึ่งกลไกนี้ในกฎหมายว่าด้วยความผิด
ต่อกฎระเบียบของประเทศเยอรมนีให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับ
นี้กำหนดให้เป็นอำนาจของศาลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากในการรับฟังความคิดเห็น 
มีผู้ห่วงกังวลในเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

๓.๕ กระบวนการปรับเป็นพินัย  
 (๑) ในชั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  บุคคลสำคัญที่เป็นตัวหลักในการดำเนินการพิจารณาความผิดทางพินัย  

คือ “เจ้าหน้าที ่ของรัฐ” ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที ่ เจ้าพนักงาน นายทะเบียน หรือคณะบุคคล  
และเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น บรรดาที ่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจปรับเป็นพินัย  
หรือที ่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นผู ้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ซึ ่งโดยปกติแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้นเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำหน้าที่คล้าย
พนักงานสอบสวนและศาลในคดีอาญา ดังน้ี  

  ๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี ่ยวกับการกระทำความผิด  
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจเท่าที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนดไว้เท่านั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้ให้
อำนาจเพิ่มเติมและมิได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจจับกุมหรือควบคุมตัวผู้กระทำความผิด
อย่างกรณีอำนาจของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแต่อย่างใด เช่นเดียวกับอำนาจในการสั่งยึด อายัด 
หรือการริบทรัพย์ที่มีไว้หรือใช้ในการกระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่อย่างไร จะต้องมี
การกำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ การที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไม่บัญญัติหลักเกณฑ์กลางใน
เรื่องนี้ไว้อย่างกรณีของกฎหมายเยอรมนี เนื่องจากโดยหลักการของการฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ร้ายแรง  
มีที่มาจากการที่รัฐออกกฎหมายมากำหนดกฎเกณฑ์ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
มากจนเกินสมควร และแม้จะมีความจำเป็นในการออกกฎหมายเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่การกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจยึด อายัด หรือริบทรัพย์สินไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติน้ี อาจส่งกระทบต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของบุคคลในสาระสำคัญจนเกินควร  
ดังนั้น การจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจดังกล่าวจึงควรให้เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะ
กำหนดไว้โดยต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นอย่างรอบด้าน 

  ๒) ให้โอกาสผู ้ถ ูกกล่าวหาได้ช ี ้แจงหรือแก้ข ้อกล่าวหาตามสมควร  
ซึ่งเป็นหลักการคล้ายกับการพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครอง 

  ๓) เมื่อมีพยานหลักฐานเพียงพอว่ามีการกระทำความผิดทางพินัย  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งปรับเป็นพินัยโดยทำเป็นหนังสือและส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ โดยระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวนเงินค่าปรับ ระยะเวลาที่ต้องชำระ 
และแจ้งให้ทราบถึงกระบวนการในขั้นตอนต่อไป คือหากไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดจะมีการ
ฟ้องคดีต่อศาลต่อไป 

  ๔) กรณีผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับเป็นพินัยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 
ให้ความผิดทางพินัยเป็นอันยุติ 



๒๑ 
 

  ๕) ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าปรับเป็นพินัยภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ไม่ว ่าจะมีการแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ก็ตาม ให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  
พยานหลักฐาน และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื ่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป โดยร่าง
พระราชบัญญัตินี ้ไม่ได้กำหนดให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั ่งอย่างกรณีของการออกคำสั่ง 
ทางปกครองหรือตามแนวทางของกฎหมายประเทศเยอรมนี เนื่องจากต้องการให้การพิจารณาคดี
เป็นไปโดยรวดเร็ว ลดขั้นตอน และภาระในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 (๒) ในชั้นพนักงานอัยการ  
  เมื ่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนคดีความผิดทางพินัยจากเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐแล้ว หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่ต้องนำตัวผู้กระทำความผิด
ไปเพื่อยื่นฟ้องด้วย ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
พร้อมทั้งเหตุผล หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ทำความเห็นแย้ง 
เสนอไปยังผู้ดำรงตำแหน่งเหนือพนักงานอัยการที่มีคำสั่งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีระบบการ
กลั่นกรองความสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน ตลอดจนประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่งเสียก่อน 
เว้นแต่กฎหมายเฉพาะที่กำหนดความผิดทางพินัยได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจดำเนินการ
ฟ้องคดีได้เอง เช่น กรณีของเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๓) ในชั้นศาล  
  กำหนดให้ศาลจังหวัดซึ ่งมีอยู ่ครอบคลุมทุกท้องที่เป็นศาลที ่มีอำนาจ

พิจารณาพิพากษาคดีความผิดทางพินัย ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศเยอรมนีที่กำหนดให้เป็น
อำนาจของศาลแขวง เนื่องจากค่าปรับอาญาและค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายที่เปลี่ยนมาเป็น
ความผิดทางพินัยหลายฉบับมีอัตราค่อนข้างสูง และกำหนดให้วิธีพิจารณาคดีเป็นไปตามข้อบังคับ 
ของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดองค์คณะ
ในการพิจารณาซึ่งต้องการให้สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอัตราค่าปรับ 
การสืบพยาน การรับฟังพยานหลักฐาน การทำคำพิพากษา ซึ่งต้องคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว  
เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจนเกินสมควร ที่มีเจตนารมณ์ให้สามารถกำหนดวิธี
พิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของความผิดที่ไม่ร้ายแรงโดยไม่ยึดติดอยู่กับวิธีพิจารณาความอาญา 
เช่น การรับฟังพยานหลักฐาน ไม่จำเป็นต้องพิส ูจน์จนปราศจากข้อสงสัย (Proof beyond 
reasonable doubt) อย่างกรณีการกระทำความผิดอาญา และกำหนดให้ผู้กระทำความผิดมีสิทธิ
อุทธรณ์คำพิพากษาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น  ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยกำหนดให้ต้องคำนึงถึง 
ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์และสังคมในการรับภาระค่าใช้จ่ายประกอบกัน เนื่องจากไม่ประสงค์ให้มี
การอุทธรณ์เพ่ือประวิงคดีอันจะทำให้รัฐต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาโดยเฉพาะกรณีที่เป็นการ
กระทำความผิดเล็กน้อยและค่าปรับไม่สูง และกำหนดให้คำพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด  
ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในกระบวนการพิจารณาคดีความผิดทางพินัย เพื่อให้การ
พิจารณาสิ้นสุดได้รวดเร็วและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศจนเกินสมควร เนื่องจากเป็นเพียง
ความผิดไม่ร้ายแรงและมีเพียงการปรับเป็นเงินเท่านั้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าปรับเป็นพินัย 
หากผู้กระทำความผิดไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่ศาลกำหนด ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดี 
และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้องคำ
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พิพากษาเพื่อใช้ค่าปรับ โดยจะไม่มีการกักขังแทนค่าปรับดังเช่นในคดีอาญา โดยการกำหนดให้นำ
บทบัญญัติในมาตรา ๒๙/๑ วรรคสองและวรรคสามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดย
อนุโลม เพื่อให้การบังคับชำระค่าปรับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นระบบเดียวกัน ทั้งกรณีที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษอาญาและปรับเป็นพินัย 

  อนึ่ง ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา ไม่ว่ากระบวนการพิจารณาอยู่ในชั้นของ
พนักงานอัยการหรือในชั ้นศาล หากผู ้กระทำความผิดชำระค่าปรับเป็นพินัยครบตามจำนวนท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด คดีความผิดทางพินัยเป็นอันยุติ  

๓.๖ อายุความ  
กำหนดให้คดีความผิดทางพินัย ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีคำสั่งปรับหรือฟ้องต่อศาล

ภายในกำหนดสองปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ เว้นแต่กฎหมายเฉพาะจะกำหนด
อาย ุความไว ้ เป ็นอย ่างอ ื ่น  เช ่น  พระราชบ ัญญ ัต ิส ัญญาซ ื ้อขายล ่วงหน ้า  พ .ศ .  ๒๕๔๖  
และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิด หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิด 
อันจะเห็นได้ว่าอายุความที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติน้ีมีระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับ
โทษปรับอาญาสถานเดียวสองเท่า เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่าเป็นมาตรการใหม่ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจยังไม่คุ้นชินจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการ และเพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
สำหรับความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งมีอายุความหนึ่งปี ที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานในการฟ้องคดีได้ภายในกำหนดอายุความ และหากในอนาคตกฎหมายซึ่ง
บัญญัติความผิดทางพินัยมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษที ่ต ้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานมากขึ้นก็สามารถกำหนดอายุความให้แตกต่างจากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนด
ไว้ได้ 

๓.๗  การเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและความผิดที่มีโทษปรับ
ทางปกครองเป็นความผิดทางพินัย  

 ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : มีกลไก
ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ได้กำหนดให้จัดทำกฎหมายเพื่อเปลี่ยน 
โทษอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง นั้น จากการพิจารณา
กฎหมายที ่ใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบันได้กำหนดโทษอาญาสำหรับการกระทำความผิดที ่ไม่ร้ายแรง 
และโดยสภาพไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
หรือไม่กระทบต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวางไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่จะกำหนดโทษ
อาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว จึงสมควรเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบันตามรายชื่อกฎหมายในบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัตินี ้ให้เป็นความผิด 
ทางพินัย โดยแบ่งออกเป็น ๒ บัญชี โดยในบัญชี ๑ เป็นกฎหมายที่ให้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย 
เมื ่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มีจำนวน ๑๘๓ ฉบับ และในบัญชี ๒ เป็นกฎหมายที่หน่วยงานยังไม่พร้อมให้เปลี่ยนเป็นความผิด 
ทางพินัยเนื่องจากมีข้อกังวลว่าการบังคับใช้กฎหมายจะไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมายหรือมีหลักเกณฑ์พิเศษอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
จำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขเป็นการเฉพาะ จึงได้กำหนดให้เปลี่่ยนเป็นความผิดทางพินัย
โดยการตราพระราชกฤษฎีกาเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายมีความพร้อม มีจำนวน ๓๐ ฉบับ 
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 นอกจากการเปลี่ยนโทษอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัย 
เนื่องจากที่ผ่านมาในการตรากฎหมายจำนวนหนึ่ง (ประมาณ ๒๖ ฉบับ) ได้มีการกำหนดมาตรการ
ลงโทษโดยใช้โทษปรับทางปกครองแทนโทษอาญา ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีหลักการเช่นเดียวกับการ
ปรับเป็นพินัยตามร่างพระราชบัญญัติน้ีดังที่กล่าวมาข้างต้น ในร่างพระราชบัญญัตินี้จึงได้กำหนดให้
เปลี่ยนความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดทางพินัยด้วย เพ่ือให้การพิจารณาและกำหนด
โทษของเจ้าหน้าที่ของในกฎหมายไทยเป็นระบบเดียวกัน 

 
   


