
ด้ยท่�มาต่รา	๗๗	ข้องรัฐธีรรมน้ญแห�งราชำอาณิาจักรไทย	

ได้้บัญญัติ่ให้รัฐพ่ังกำาหนด้โทษอาญาเฉพัาะควิามผู้ิด้

ร้ายแรง	 ประกอบกับแผู้นการปฏิร้ปประเทศด้้านกฎหมายได้้

กำาหนด้ให้ม่การปรับปร่งกฎหมายในการกำาหนด้โทษทางอาญา

ให้เหมาะสมกับสภาพัควิามผิู้ด้หรือกำาหนด้มาต่รการลุ่งโทษให้

เหมาะสมกับการกระทำาควิามผิู้ด้	แลุ่ะฐานะข้องผู้้้กระทำาควิาม

ผิู้ด้เพื�อมีิให้บุัค้ค้ลต้ิองรับัโทษหนักเกินสิมีค้วร หรือติ้องรับั

ภาระในการรับัโทษท่�แติกต่ิางกันอันเนื�องมีาจากฐานะทาง

เศรษฐกิจท่�แติกต่ิางกัน	 แต่�ปัจจ่บัน	พับวิ�า	 กฎหมายไทยกวิ�า

ร้อยลุ่ะ	๙๙	ใช้ำบทลุ่งโทษทางอาญา	แม้กระทั�งควิามผิู้ด้เล็ุ่กน้อย	

เชำ�น	การส้บบ่หร่�ในเข้ต่ห้ามส้บ	การจอด้รถีข้ายข้องรมิถีนน	หรือ

การบว้ินนำ�าลุ่ายบนทอ้งถีนน	ซื้่�งเปน็การสวินทางกบัเจต่นารมณิ์

ข้องมาต่รา	 ๗๗	 ข้องรัฐธีรรมน้ญแห�งราชำอาณิาจักรไทย	 

ท่�ต้่องการให้รัฐใช้ำโทษอาญาเฉพัาะกับควิามผิู้ด้ท่�ร้ายแรงเท�านั�น

	 นอกจากน่�	ในกรณ่ิท่�กฎหมายกำาหนด้โทษปรบั	ผู้้้ม่ฐานะ

ทางเศรษฐกจิด่้ย�อมสามารถีชำำาระค�าปรบัได้้	แต่�ผู้้้ม่ฐานะยากจน

แลุ่ะไม�อย้�ในฐานะท่�จะชำำาระค�าปรับได้้	จะถ้ีกกักขั้งแทนค�าปรับ	

ซ่ื้�งเป็นการกระทบต่�อศักดิ้�ศร่ควิามเป็นมน่ษย์อย�างร่นแรง	

ประกอบกับเมื�อคำาน่งถ่ีงข้้อห้ามหรือข้้อบังคับท่�กฎหมาย

กำาหนด้ให้ประชำาชำนต่้องปฏิบัติ่หรือไม�ปฏิบัติ่แลุ้่วิ	 จะพับวิ�า 

ม่ข้้อห้ามหรือข้้อบังคับจำานวินมากได้้ร่กลุ่ำ�าเข้้าไปในสิทธิีพืั�นฐาน

หรือสร้างภาระอันเกินสมควิรแก�ประชำาชำน	ประกอบกับปัจจ่บัน

ได้้ม่กฎหมายต่ราออกมากำาหนด้การกระทำาให้เป็นควิามผิู้ด้ 

มากข่้�น	 ซ่ื้�งม่หลุ่ายกรณ่ิท่�ทำาให้ประชำาชำนกลุ่ายเป็นผู้้้กระทำา

ควิามผู้ดิ้เพัราะร้เ้ท�าไม�ถ่ีงการณิ	์บางกรณ่ิกระทำาไปเพัราะควิาม

ยากจนข้้นแค้นหรือเหต่่จำาเป็นทางเศรษฐกิจ	แลุ่ะเมื�อได้้กระทำา

ควิามผิู้ด้แลุ้่วิก็ต้่องถ้ีกนำาตั่วิเข้้าส้�กระบวินการย่ติ่ธีรรมทาง

อาญา	 เชำ�น	 ถ้ีกจับก่ม	 ค่มขั้ง	 พิัมพ์ัลุ่ายนิ�วิมือ	 แลุ่ะลุ่งประวัิติ่

อาชำญากร	 เป็นประวิัติ่ติ่ด้ตั่วิต่ลุ่อด้ไป	 แลุ่ะในท่�ส่ด้ไม�วิ�าผู้้้นั�น 

จะเป็นผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้หรือไม�	 กระบวินการท่�กลุ่�าวิมาย�อม

สร้างรอยด้�างให้เกิด้แก�ศักดิ้�ศร่ควิามเป็นมน่ษย์อย�างหลุ่่กเลุ่่�ยง

ไม�ได้้	 ถ้ีาม่ทางใด้ท่�จะป้องกันมิให้ประชำาชำนต่้องต่กเข้้าส้�

กระบวินการนั�นได้้	 ก็น�าจะเป็นประโยชำน์แก�ประชำาชำนยิ�งข่้�น	

แลุ่ะข้จัด้ควิามเหลืุ่�อมลุ่ำ�าในสังคมลุ่งได้้ต่ามสมควิร๑	 แลุ่ะถ่ีงแม้

ในปัจจ่บันจะแก้ปัญหาโด้ยวิิธี่การกำาหนด้ให้โทษทางอาญา

สามารถีเปร่ยบเท่ยบเพืั�อย่ติ่คด่้ได้้	แต่�ประชำาชำนผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้	

ยังคงต้่องเข้้าส้�กระบวินการย่ติ่ธีรรมทางอาญา	 เชำ�น	 ถ้ีกจับก่ม	

ค่มขั้ง	พิัมพ์ัลุ่ายนิ�วิมือ	ส�วินวิิธ่ีการกำาหนด้โทษปรับทางปกครอง

การปรับเป็นพิินัยแทนการลงโทษปรับ
ทางอาญาและปกค้รอง

ของประเทศไทย

โดย สำำ�นัักกฎหม�ย*

กฎหม�ยน่ั�รู้

สารวุฒิสภา
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*	นางพััชำรา	พ่ักเศรษฐ่	วิิทยากรชำำานาญการพิัเศษ	สำานักกฎหมาย	สำานักงานเลุ่ข้าธิีการว่ิฒิสภา.
๑	บันท่กหลัุ่กการแลุ่ะเหต่่ผู้ลุ่ประกอบร�างพัระราชำบัญญัติ่วิ�าด้้วิยการปรับเป็นพิันัย	 พั.ศ.	 ....	 (ร�างท่�	 สคก.ต่รวิจพิัจารณิาแลุ้่วิ	 เรื�องเสร็จท่�	

๑๖๘๙/๒๕๖๓),	ข้้อม้ลุ่ออนไลุ่น์	สืบค้นจาก	http://elaw.dlt.go.th/	ElawUpload/FileSubj/217.pdf,	(ข้้อม้ลุ่	ณิ	วัินท่�	๓	พัฤษภาคม	๒๕๖๔).



แทนโทษทางอาญา ก็็ยังัเป็็นภาระแก่็ป็ระชาชนในก็ารนำาคดีีข้ึ้�น

สู่่่ศาลในก็รณีีที�เห็็นว่่าก็ารก็ำาห็นดีโทษป็รบัทางป็ก็ครองไม่่ชอบ

ด้ีว่ยัก็ฎห็ม่ายั

 ดัีงนั�น คณีะก็รรม่ก็ารพััฒนาก็ฎห็ม่ายัจ้ึงได้ียัก็ร่าง 

พัระราชบัญญัติิว่่าด้ีว่ยัก็ารป็รับเป็็นพิันัยั พั.ศ. .... ข้ึ้�นม่าเพ่ั�อใช้

เป็็นก็ฎห็ม่ายัก็ลางในก็ารพิัจึารณีาและก็ำาห็นดีม่าติรก็ารในก็าร

ลงโทษผู้่้ที�ฝ่่าฝื่นห็ร่อไม่่ป็ฏิิบัติิติาม่ก็ฎห็ม่ายัที�ไม่่ใช่คว่าม่ผิู้ดี 

ร้ายัแรงและไม่่ก็ระทบโดียัติรงต่ิอคว่าม่สู่งบเรียับร้อยัห็ร่อคว่าม่

ป็ลอดีภัยัขึ้องป็ระชาชน โดียัเรียัก็ม่าติรก็ารให็ม่่นี�ว่่า “ป็รับเป็็น

พิันัยั” ซ้ึ่�งเป็็นม่าติรก็ารที�ก็ำาห็นดีให้็ผู้่้ที�ฝ่่าฝื่นห็ร่อไม่่ป็ฏิิบัติิติาม่

ก็ฎห็ม่ายัต้ิองชำาระเงินติาม่ที�ก็ำาห็นดี แติมิ่่ใช่โทษป็รบัทางอาญา๒

 คำาว่่า “พิินััย” นี� เป็็นถ้้อยัคำาที�เคยัใช้ในก็ฎห็ม่ายัติรา

สู่าม่ดีว่งและป็ราก็ฏิในก็ฎห็ม่ายัลัก็ษณีะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ และ

ในก็ฎห็ม่ายัเก่็า ๆ บางฉบับ โดียัในพัจึนานุก็รม่ ฉบับ

ราชบัณีฑิิติยัสู่ถ้าน พั.ศ. ๒๕๕๔ ได้ีให้็คว่าม่ห็ม่ายัว่่า ห็ม่ายัถ้้ง 

“เงิินัค่่าปรัับท่ี่�จ่่ายให้้ที่างิรัาชการั” 

 แม้่ว่่าก็ารก็ำาห็นดีม่าติรก็ารอันเป็็นโทษที�ผู้่้ก็ระทำาก็าร 

อันเป็็นก็ารฝ่่าฝื่นห็ร่อไม่่ป็ฏิิบัติิติาม่ก็ฎห็ม่ายัจึะต้ิองได้ีรับเป็็น 

สิู่�งจึำาเป็็นที�จึะต้ิองมี่เพ่ั�อให้็ก็ฎห็ม่ายัมี่สู่ภาพับังคับ แต่ิโทษนั�น  

ก็็ไม่่จึำาเป็็นต้ิองใช้โทษทางอาญาเสู่ม่อไป็ นานาป็ระเทศได้ีเริ�ม่

ป็รับเป็ลี�ยันบทลงโทษจึาก็คว่าม่ผิู้ดีอาญาเป็็นม่าติรก็ารอ่�นที�มิ่ใช่

โทษทางอาญาม่าก็ข้ึ้�น รว่ม่ทั�งก็ารใช้ม่าติรก็ารอ่�นแทนก็าร

ลงโทษทางอาญา เช่น ก็ารคุม่ป็ระพัฤติิ 

 จึาก็ก็ารศ้ก็ษาเป็รียับเทียับกั็บแนว่ทางในติ่างป็ระเทศ๓ 

พับว่่า ปรัะเที่ศเยอรัมน่ั มี่ก็ารติราก็ฎห็ม่ายัก็ลางข้ึ้�นใช้บังคับกั็บ

ก็ารก็ระทำาคว่าม่ผู้ิดีที�ไม่่ร้ายัแรง โดียัลดีขัึ้�นติอนก็ารพัิจึารณีา

และก็ารก็ำาห็นดีโทษให้็เห็ม่าะสู่ม่กั็บก็ารก็ระทำาคว่าม่ผิู้ดีที�ไม่่ 

ร้ายัแรง โดียัให้็เจ้ึาห็น้าที�ขึ้องรัฐก็ำาห็นดีค่าป็รับที�ผู้่้ก็ระทำาคว่าม่ผิู้ดี 

ต้ิองชำาระ ในก็รณีีที�ผู้่้ก็ระทำาคว่าม่ผิู้ดีไม่่ยัินยัอม่ชำาระค่าป็รับ 

เจ้ึาห็น้าที�ขึ้องรัฐจึะต้ิองฟ้้องคดีีต่ิอศาลอาญาต่ิอไป็ ในขึ้ณีะที�

ปรัะเที่ศฝรัั�งิเศส ไม่่มี่ก็ารติราก็ฎห็ม่ายัก็ลางข้ึ้�นใช้บังคับ แต่ิได้ี

ให้็อำานาจึเจ้ึาห็น้าที�ขึ้องรัฐมี่อำานาจึออก็คำาสัู่�งก็ำาห็นดีโทษป็รับ

ทางป็ก็ครอง และถ่้อว่่าก็ารออก็คำาสัู่�งก็ำาห็นดีค่าป็รับทาง

ป็ก็ครองเป็็นคำาสัู่�งทางป็ก็ครอง ห็าก็ผู้่ก้็ระทำาคว่าม่ผู้ดิีไม่่ยันิยัอม่
ชำาระค่าป็รับห็ร่อมี่ข้ึ้อโต้ิแยั้งจึะต้ิองยั่�นคำาฟ้้องต่ิอศาลป็ก็ครอง
เพ่ั�อให็้มี่ก็ารเพัิก็ถ้อนคำาสัู่�ง ซ้ึ่�งคณีะก็รรม่ก็ารพััฒนาก็ฎห็ม่ายั 
ได้ีใช้แนว่ทางขึ้องป็ระเทศเยัอรม่นี เน่�องจึาก็ เห็็นว่่าจึะทำาให้็มี่
ห็ลัก็เก็ณีฑ์ิก็ลางในก็ารพิัจึารณีาและก็ำาห็นดีม่าติรก็ารในก็ารลงโทษ 
ที�ชัดีเจึน เป็็นธรรม่ และคุ้ม่ครองสิู่ทธิขึ้องป็ระชาชนได้ีดีีก็ว่่า
 ด้ีว่ยัเห็ตุิผู้ลดัีงก็ล่าว่นี� เม่่�อวั่นที� ๒ กุ็ม่ภาพัันธ์ ๒๕๖๔ 
คณีะรัฐม่นติรีมี่ม่ติิเห็็นชอบร่างพัระราชบัญญัติิว่่าด้ีว่ยัก็ารป็รับ
เป็็นพิันัยั พั.ศ. .... และให้็สู่่งคณีะก็รรม่ก็ารป็ระสู่านงานสู่ภา 
ผู้่้แทนราษฎรพิัจึารณีา ก่็อนเสู่นอรัฐสู่ภาต่ิอไป็ โดียัให้็แจ้ึง
ป็ระธานรฐัสู่ภาทราบดีว้่ยัว่่ารา่งพัระราชบญัญติัินี�ไดีต้ิราข้ึ้�นเพั่�อ
ดีำาเนินก็ารติาม่ห็ม่ว่ดี ๑๖ ก็ารป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศ ขึ้องรัฐธรรม่น่ญ
แห่็งราชอาณีาจึัก็รไทยั รว่ม่ทั�งรับทราบแผู้นในก็ารจึัดีทำา
ก็ฎห็ม่ายัลำาดัีบรอง ก็รอบระยัะเว่ลาและก็รอบสู่าระสู่ำาคัญขึ้อง
ก็ฎห็ม่ายัลำาดัีบรองที�ออก็ติาม่คว่าม่ในร่างพัระราชบัญญัติิ 
ดัีงก็ล่าว่ติาม่ที�สู่ำานัก็งานคณีะก็รรม่ก็ารก็ฤษฎีก็าเสู่นอ
 สารัะสำาคั่ญของิร่ัางิพิรัะรัาชบัญญัติิว่่าด้้ว่ยการัปรัับ
เป็นัพิินััย พิ.ศ. .... ม่ดั้งิน่ั�๔

 ก็ำาห็นดีให็้มี่ก็ฎห็ม่ายัก็ลางในก็ารพัิจึารณีาและก็ำาห็นดี
ม่าติรก็ารสู่ำาห็รับผู้่้ที�ฝ่่าฝื่นห็ร่อไม่่ป็ฏิิบัติิติาม่ก็ฎห็ม่ายัที�ไม่่ใช่
คว่าม่ผิู้ดีร้ายัแรง โดียัเรียัก็ม่าติรก็ารให็ม่่นี�ว่่า “การัปรัับเป็นั
พิินััย” ซ้ึ่�งก็ำาห็นดีให้็ผู้่้ก็ระทำาคว่าม่ผิู้ดี ต้ิองชำาระเงินค่าป็รับติาม่
ที�ก็ำาห็นดี โด้ยการัปรัับนัั�นัมิใช่เป็นัโที่ษปรัับที่างิอาญา รัว่มทัี่�งิ
ไม่ม่การัจ่ำาคุ่กห้รัอืกกัขงัิแที่นัการัปรัับ ติลอดีจึนไม่ม่การับนััทึี่ก
ลงิในัปรัะว่ติัิอาชญากรัรัม ทั�งนี� ให้้นัำาการัปรัับเปน็ัพิินััยมาใช้
แที่นัโที่ษปรัับที่างิปกค่รัองิด้้ว่ย เพั่�อให็้ระบบก็ารลงโทษป็รับ
ในก็ฎห็ม่ายัมี่ม่าติรฐานเดีียัว่กั็น โดียัมี่สู่าระสู่ำาคัญดัีงนี�
 ๑. ก็ำาห็นดีบทนิยัาม่คำาว่่า “ปรัับเป็นัพิินััย” ห็ม่ายัคว่าม่ว่่า 
สัู่�งให้็ผู้่้ก็ระทำาคว่าม่ผิู้ดีทางพิันัยัต้ิองชำาระค่าป็รับเป็็นพิันัยัไม่่เกิ็น 
ที�ก็ฎห็ม่ายัก็ำาห็นดี
 ๒. ก็ำาห็นดีบทนิยัาม่คำาว่่า “ค่ว่ามผิิด้ที่างิพิินััย” 
ห็ม่ายัคว่าม่ว่่า ก็ารก็ระทำาห็ร่องดีเว้่นก็ระทำาอันเป็็นก็ารฝ่่าฝื่น
ห็ร่อไม่่ป็ฏิิบติัิติาม่ก็ฎห็ม่ายั และก็ฎห็ม่ายันั�นบัญญัติิให้็ติอ้งชำาระ
ค่าป็รับเป็็นพิันัยั

กรกฎาคม ๒๕๖๔
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๒ ร่างพัระราชบัญญัติิว่่าด้ีว่ยัก็ารป็รับเป็็นพิันัยั พั.ศ. .... (รับฟั้งคว่าม่คิดีเห็็นตัิ�งแต่ิวั่นที� ๒๑ ก็รก็ฎาคม่ ๒๕๖๓ ถ้้งวั่นที�  ๗ สิู่งห็าคม่ ๒๕๖๓, 
ข้ึ้อม่่ลออนไลน์ สู่่บค้นจึาก็ https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state
?billCode=241&type=billDetail&fbclid=IwAR1xSHbUBymE6UA_91qiyNcZ9cwgDxqp2lTBAR-4j-A7Eius5bonU_IE1FY, (ข้ึ้อม่่ล ณี วั่นที� 
๓ พัฤษภาคม่ ๒๕๖๔).

๓ ธำารงลัก็ษณ์ี ลาพิันี, ทำาไม่ต้ิองป็รับเป็็นพิันัยั?, ข้ึ้อม่่ลออนไลน์ สู่่บค้นจึาก็ http://www.law.moi.go.th/newlaw/upload/ pdfhttp://
web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=1377, (ข้ึ้อม่่ล ณี วั่นที� ๓ พัฤษภาคม่ ๒๕๖๔).

๔ สู่รุป็ข่ึ้าว่ก็ารป็ระชุม่คณีะรัฐม่นติรี เม่่�อวั่นที� ๒ กุ็ม่ภาพัันธ์ ๒๕๖๔, ข้ึ้อม่่ลออนไลน์ สู่่บค้นจึาก็ https://www.thaigov.go.th /news/ 
contents/details/๓๘๘๐๓, (ข้ึ้อม่่ล ณี วั่นที� ๑ พัฤษภาคม่ ๒๕๖๔).



	 ๓.	 ค่้าปัรับัเป็ันพินัย	คือ	เงินค�าปรับท่�ต้่องชำำาระให้แก�

รัฐ	 ซ่ื้�งเป็นมาต่รการทางกฎหมายท่�จะนำามาใช้ำแทนโทษ 

ทางอาญาสำาหรับผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้ไม�ร้ายแรงแลุ่ะโด้ยสภาพั 

ไม�กระทบต่�อควิามสงบเร่ยบร้อยหรือศ่ลุ่ธีรรมอันด่้ข้องประชำาชำน	

อย�างร้ายแรงหรือไม�กระทบต่�อส�วินรวิมอย�างกว้ิางข้วิาง

	 ๔.	 กำาหนด้ให้ควิามผิู้ด้ทางพิันัยม่การชำำาระค�าปรับเป็น

พิันัยต่ามจำานวินเงินท่�เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐหรือศาลุ่กำาหนด้เท�านั�น	

ไม�ม่การจำาค่กหรือกักขั้งแทนค�าปรับ	 ต่ลุ่อด้จนไม�ม่การบันท่ก

ลุ่งในประวิติั่อาชำญากรรม	ทั�งน่�	เพืั�อใหส้อด้คลุ้่องแลุ่ะได้้สัด้ส�วิน

กับการกระทำาควิามผิู้ด้ท่�ไม�ร้ายแรง

	 ๕.	 กำาหนดำหลักการพิจารณีาค้วามีผิ่ดำทางพินัย	โด้ย

กำาหนด้ให้นำาบทบัญญัติ่ในภาค	๑	บทบัญญัติ่ทั�วิไป	ลัุ่กษณิะ	๑	

บทบัญญัติ่ท่�ใช้ำแก�ควิามผู้ิด้ทั�วิไป	 เฉพัาะหมวิด้	 ๒	 การใชำ้

กฎหมายอาญา	หมวิด้	๔	 ควิามรับผิู้ด้ในทางอาญา	หมวิด้	๕	

การพัยายามกระทำาควิามผู้ิด้	 แลุ่ะหมวิด้	 ๖	 ตั่วิการแลุ่ะ 

ผู้้้สนับสน่น	 แห�งประมวิลุ่กฎหมายอาญามาใชำ้บังคับแก�การ 

ปรับเป็นพิันัยโด้ยอน่โลุ่ม

	 ๖.	 กำาหนดำหลักการพิจารณีาให้เหมีาะสิมีกับัสิภาพ

ค้วามีผิ่ดำและกำาหนดำค่้าปัรับัให้เหมีาะสิมีกับัฐานะของ 

ผ้้่กระทำาค้วามีผิ่ดำ	 โด้ยพิัจารณิาจากระด้ับควิามร่นแรงข้อง 

ผู้ลุ่กระทบต่�อช่ำมชำนหรอืสงัคม	ผู้ลุ่ประโยชำน์ท่�ผู้้้กระทำาควิามผู้ดิ้

หรือบ่คคลุ่อื�นได้้รับจากการกระทำาผิู้ด้ทางพิันัย	แลุ่ะสถีานะทาง

เศรษฐกิจข้องผู้้้กระทำาควิามผู้ิด้ด้้วิย	 โด้ยจะให้ผู้�อนชำำาระเป็น

รายงวิด้ก็ได้้

	 ๗.	 กำาหนด้ใหศ้าลุ่สั�งใหผู้้้้กระทำาควิามผู้ดิ้ทำางานบรกิาร

สังคมหรือทำางานสาธีารณิประโยชำน์แทนค�าปรับได้้ในกรณ่ิ 

ผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้ไม�อย้�ในฐานะท่�จะชำำาระค�าปรับได้้

	 ๘.	 กรณ่ิท่�ผู้้้กระทำาควิามผู้ิด้ได้้กระทำาควิามผู้ิด้เพัราะ

เหต่่แห�งควิามยากจนหรือเพัราะควิามจำาเป็น	 ศาลุ่จะกำาหนด้ 

ค�าปรับเป็นพิันัยต่ำ�ากวิ�าท่�กฎหมายกำาหนด้ไว้ิเพ่ัยงใด้หรือจะ 

วิ�ากลุ่�าวิตั่กเตื่อนโด้ยไม�ปรับเป็นพิันัยเลุ่ยก็ได้้

	 ๙.	 กำาหนด้ให้	“เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐ”	ซ่ื้�งได้้แก�เจ้าหน้าท่�

ข้องหน�วิยงานข้องรัฐท่�รับผิู้ด้ชำอบการบังคับใช้ำกฎหมายเป็นผู้้้ม่

อำานาจปรับเป็นพิันัย	รวิมทั�งม่หน้าท่�แลุ่ะอำานาจในการแสวิงหา

ข้้อเท็จจริงแลุ่ะรวิบรวิมพัยานหลัุ่กฐานเก่�ยวิกับการกระทำาควิามผิู้ด้	

แต่�มิได้้กำาหนด้ให้ม่อำานาจจับก่มหรือควิบค่มตั่วิผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้	

แต่�อย�างใด้	 แลุ่ะเมื�อม่การชำำาระค�าปรับเป็นพิันัยภายในระยะ

เวิลุ่าท่�กำาหนด้แลุ้่วิ	ให้ควิามผิู้ด้ทางพิันัยเป็นอันย่ติ่

	 ๑๐.	 ในกรณ่ิท่�ไม�ม่การชำำาระค�าปรับเป็นพัินัยภายใน

ระยะเวิลุ่าท่�กำาหนด้ให้เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐสร่ปข้้อเท็จจริง	 ข้้อกฎหมาย	

พัยานหลัุ่กฐาน	แลุ่ะส�งสำานวินให้พันักงานอัยการเพืั�อด้ำาเนินการ	

ฟ้ัองคด่้ต่�อศาลุ่ต่�อไป
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	 ๑๑.	 กำาหนด้ใหศ้าลุ่จังหวัิด้เป็นศาลุ่ท่�ม่อำานาจพิัจารณิา

พิัพัากษาคด่้ควิามผิู้ด้ทางพิันัย	 แลุ่ะกำาหนด้ให้วิิธ่ีพิัจารณิาคด่้

เป็นไปต่ามข้้อบังคับข้องประธีานศาลุ่ฎ่กา	 รวิมทั�งกำาหนด้ให้ 

ผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้ม่สิทธิีอ่ทธีรณ์ิคำาพิัพัากษาได้้เฉพัาะปัญหา 

ข้้อกฎหมายเท�านั�นแลุ่ะคำาพิัพัากษาข้องศาลุ่ชัำ�นอ่ทธีรณ์ิถืีอเป็น

ท่�ส่ด้

	 ๑๒.	 กำาหนด้ใหม่้คณิะกรรมการข่้�นช่ำด้หน่�งเพืั�อทำาหนา้ท่�

ให้คำาแนะนำาแลุ่ะคำาปร่กษาเก่�ยวิกับการปฏิบัติ่งานข้องเจ้าหน้าท่�	

ข้องรฐัในการปฏบัิติ่ต่ามพัระราชำบญัญติั่น่�	รวิมทั�งการเสนอแนะ

การออกกฎกระทรวิงแลุ่ะระเบ่ยบ

 ปัระโยชิน์ท่�จะไดำ้รับัจากร่างพระราชิบััญญัติิว่าดำ้วย

การปัรับัเป็ันพินัย พ.ศ. ....	 อาจพิัจารณิาโด้ยแบ�งออกเป็น	 

๒	ม่มมอง๕	ดั้งน่�	

 ๑) มุีมีมีองของปัระชิาชิน 

	 	 -	 ประชำาชำนจะได้้รับโทษท่�เหมาะสมแลุ่ะได้้สัด้ส�วิน

กับระด้บัควิามผู้ดิ้แลุ่ะสถีานะทางเศรษฐกจิข้องต่น	โด้ยเปน็โทษ

ท่�ไม�ม่ผู้ลุ่กระทบต่�อช่ำวิิต่	หน้าท่�การงาน	แลุ่ะไม�ทำาให้เสื�อมเส่ย

ประวัิติ่	

	 	 -	 เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐม่อำานาจอย�างจำากัด้เมื�อเท่ยบกับ

อำานาจข้องพันักงานสอบสวินในคด่้อาญา	ทั�งน่�	 เพืั�อให้เหมาะสม	

แลุ่ะได้้สัด้ส�วินกับการกระทำาควิามผิู้ด้ท่�ไม�ร้ายแรง	

 ๒) มุีมีมีองของรัฐ 

	 	 -	 การนำาการปรับเป็นพิันัยมาใชำ้แทนโทษอาญา 

จะทำาให้รัฐสามารถีประหยัด้งบประมาณิแลุ่ะทรัพัยากรได้้เป็น

อย�างมาก	 เนื�องจากม่การลุ่ด้ขั้�นต่อน	 ลุ่ด้ควิามย่�งยากซัื้บซ้ื้อน	

แลุ่ะไม�ต้่องใช้ำกระบวินพิัจารณิาเต็่มร้ปแบบดั้งเชำ�นในคด่้อาญา	

อันจะเป็นการแบ�งเบาภาระข้องบ่คลุ่ากรในกระบวินการ

ย่ติ่ธีรรมทางอาญา	 แลุ่ะลุ่ด้การนำาคด่้ข่้�นส้�ศาลุ่	 ทำาให้ม่เวิลุ่าให้

กับคด่้อาญาท่�ย่�งยาก	ซัื้บซ้ื้อนได้้มากข่้�น	

	 	 -	 การให้เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐเป็นตั่วิหลัุ่กในการด้ำาเนินการ	

ปรับเป็นพิันัย	 เป็นการแบ�งเบาภาระข้องพันักงานสอบสวิน	

ทำาให้พันักงานสอบสวินม่เวิลุ่าให้กับคด่้ท่�ย่�งยาก	ซัื้บซ้ื้อนมากข่้�น

บท้สรปุ็	ด้้วิยเหต่่ผู้ลุ่ดั้งกลุ่�าวิ	จ่งเห็นได้้วิ�าร�างพัระราชำ

บัญญัติ่วิ�าด้้วิยการปรับเป็นพิันัย	พั.ศ.	....	เป็นกฎหมาย

ท่�ออกแบบมาเพืั�อนำามาใช้ำกับควิามผิู้ด้ท่�ไม�ร้ายแรง	เพืั�อ

ให้เหมาะสมกับลัุ่กษณิะควิามผิู้ด้	ลัุ่กษณิะข้องผู้้้กระทำา

ควิามผู้ิด้แลุ่ะลุ่ักษณิะข้องโทษ	 ซื้่�งม่ควิามแต่กต่�างจาก

การกระทำาควิามผิู้ด้ในทางอาญาท่�เป็นการกระทำาควิามผิู้ด้	

ท่� ร้ายแรง	 เนื�องจากกระทบโด้ยต่รงต่�อควิามสงบ

เร่ยบร้อยหรือควิามปลุ่อด้ภัยข้องประชำาชำน	 ด้ังนั�น	

ประเทศไทยสมควิรท่�จะพััฒนาแนวิทางกฎหมายข้อง

ไทยใหส้อด้คลุ่อ้งกับนานาประเทศ	เพืั�อใหเ้กดิ้ประโยชำน์

แก�ประชำาชำนมากยิ�งข่้�น	 โด้ยปรับเปลุ่่�ยนโทษทางอาญา

บางประการท่� ม่� งต่�อการปรับเป็นเงินเปลุ่่�ยนเป็น

มาต่รการปรับเป็นพิันัยท่�สร้างข่้�นใหม�ไม�ให้ม่สภาพัเป็น

โทษทางอาญา	 ในข้ณิะเด่้ยวิกันควิรเปิด้ชำ�องทางให้ใช้ำ

ด่้ลุ่พิันิจกำาหนด้ค�าปรับท่�ต้่องชำำาระให้เหมาะสมกับสภาพั

ควิามร้ายแรงแห�งการกระทำาแลุ่ะฐานะทางเศรษฐกิจ

ข้องผู้้้กระทำาให้สอด้คลุ้่องกัน	 โด้ยในกรณ่ิท่�ผู้้้กระทำา

ควิามผู้ดิ้ไม�ม่เงินชำำาระค�าปรับอาจข้อทำางานบรกิารสังคม

หรือทำางานสาธีารณิประโยชำน์แทนการชำำาระค�าปรับได้้	

โด้ยไม�ม่การกักขั้งแทนค�าปรับดั้งเชำ�นท่�เป็นอย้�ในคด่้

อาญา	 ซ่ื้�งการเปลุ่่�ยนสภาพับังคับไม�ให้เป็นโทษทาง

อาญา	 โด้ยกำาหนด้วิิธ่ีการด้ำาเนินการข่้�นใหม�เป็นการ

เฉพัาะ	 ย�อมจะชำ�วิยทำาให้ประชำาชำนท่�ถ้ีกกลุ่�าวิหาวิ�า 

ทำาผิู้ด้ไม�ต้่องเข้้าส้�กระบวินการทางอาญา	แลุ่ะไม�ม่ประวัิติ่	

อาชำญากรรมติ่ด้ตั่วิอ่กต่�อไป	 การเปลุ่่�ยนแปลุ่งเชำ�นน่� 

จะเป็นกลุ่ไกทางกฎหมายเพืั�อสร้างควิามเป็นธีรรมแลุ่ะข้จัด้	

ควิามเหลืุ่�อมลุ่ำ�าทางสังคมแลุ่ะส�งเสริมการบังคับใช้ำ

กฎหมายให้ม่ประสิทธิีภาพัยิ�งข่้�น	 ต่ามเจต่นารมณิ์ 

ท่�กำาหนด้ในแผู้นการปฏิร้ปประเทศด้้านกฎหมาย	 แลุ่ะ

สอด้คลุ้่องกับหลัุ่กการต่ามมาต่รา	๗๗	แลุ่ะมาต่รา	๒๕๘	

ค.	ด้้านกฎหมาย	(๑)	ข้องรัฐธีรรมน้ญแห�งราชำอาณิาจักร

ไทย	นอกจากนั�น	เพืั�อให้การด้ำาเนินการปรับท่�ไม�ใชำ�โทษ

ทางอาญาใช้ำกระบวินการเด่้ยวิกันทั�งหมด้แลุ่ะม่

มาต่รฐานเด่้ยวิกัน	 จ่งได้้เปลุ่่�ยนโทษปรับทางปกครอง

บรรด้าท่�บัญญัติ่ไว้ิในกฎหมายทั�งปวิง	 ยกเว้ินท่�บัญญัติ่

ไว้ิในพัระราชำบัญญัติ่ประกอบรัฐธีรรมน้ญวิ�าด้้วิยการ

ต่รวิจเงินแผู้�นดิ้น	 เป็นมาต่รการปรับเป็นพิันัยในคราวิ

เด่้ยวิกัน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔
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๕	อ้างถ่ีงแลุ้่วิ,	เชิำงอรรถีท่�	๒,	น	๔.
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