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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัตกิ ฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง
ความนํา
หากกลาวถึงโทษปรับ หลายทานคงนึกถึงโทษปรับทางอาญา ซึง่ เปนโทษทางอาญาทีป่ รากฏอยูใ น
กฎหมายแทบทุกฉบับ แตเมือ่ กลาวถึง “คาปรับทางปกครอง” ซึง่ ถือเปนโทษทางปกครองประเภทหนึง่ แลว
บางทานอาจไมรจู กั หรือไมเคยไดยนิ ทัง้ ทีเ่ ปนโทษทีม่ ปี รากฏอยูใ นกฎหมายตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๙ นับแตมี
การประกาศใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไดบญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๕๗๑
และมาตรา ๕๘๒ และตอมาภายหลังก็พบวาไดมกี ารบัญญัตคิ า ปรับทางปกครองไวในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ
อยางไรก็ดี โดยที่ปจจุบันในการรางกฎหมายของฝายบริหารและการตรากฎหมายของ
ฝายนิติบัญญัตินั้นยังไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนวาควรบัญญัติคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางอาญากับความผิดลักษณะใด จึงกอใหเกิดประเด็นขอกฎหมายที่นาสนใจวาคาปรับ
ทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญาอยางไร และการกระทําความผิดลักษณะใด
จึงควรจะใชคาปรับทางปกครอง รวมทั้งคาปรับทางปกครองนั้นไดบัญญัติไวในกฎหมายใดและ
มีหลักเกณฑที่สําคัญประการใดบาง ตลอดจนในการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้นถากฎหมาย
ไดบัญญัติใหผูกระทําความผิดตองถูกปรับทางปกครองแลวกฎหมายจะบัญญัติโทษปรับทางอาญา
แกผูกระทําความผิดนั้นไดอีกหรือไม เพียงใด
ดังนั้น คอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “ประเด็น
ขอพิจารณาในการบัญญัตกิ ฎหมายในสวนทีเ่ กีย่ วกับคาปรับทางปกครองหรือโทษปรับทางปกครอง”
มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน
เจาหนาทีอ่ าจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ของผูน นั้ และขายทอดตลาดเพือ่ ชําระเงินใหครบถวน
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง.
๒
มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๕ ตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่
(๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน
เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนทีจ่ ะตองบังคับการโดยเรงดวนเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารกระทําทีข่ ดั ตอกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญา
หรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่ง
ทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตทงั้ นีต้ อ งกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องตน.
๑
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นปญหาขอกฎหมายดังกลาวอันจะเปน
ประโยชนตอการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนี้
๑) คาปรับทางปกครองมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางจากโทษปรับทางอาญาอยางไร และการกระทํา
ความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง
จากการศึกษาพบวา คาปรับทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญา
ใน ๓ เรื่อง๓ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ
ความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองมีลักษณะรวมกันคือ การกระทําที่ฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตลักษณะของความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง
มีความแตกตางกันคือ การกระทําที่เปนความผิดทางอาญาจะมีลักษณะเปนความผิดโดยสภาพ
หรือเปนสิง่ ทีช่ วั่ ราย เนือ่ งจากเปนการละเมิดตอคุณธรรมของกฎหมายอันเปนสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของบุคคล หรือมีการกระทําที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เชน การทํารายรางกาย หรือการลักทรัพย เปนตน สงผลใหโทษทางอาญาจึงมีลกั ษณะเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิด ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน
สวนการกระทําที่เปนความผิดทางปกครอง นั้น อาจพิจารณาในแงของสังคมไดวา
การกระทําดังกลาวไมใชสงิ่ ชัว่ รายตามธรรมชาติ แตกฎหมายประสงคหา มการกระทํานัน้ เพือ่ ประโยชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําทีฝ่ า ฝนคําสัง่ ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง
ความผิดทางปกครองจึงไมมลี กั ษณะความรายแรงและไมไดกอ ใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนดังเชนความผิดทางอาญา สงผลใหโทษทางปกครองจึงมีลักษณะ
ที่เปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของผูฝาฝนการกระทําความผิดนอยกวาโทษทางอาญา เชน การพักใช
ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือปรับทางปกครอง เปนตน
(๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ
การกําหนดโทษปรับทางอาญา โดยทั่วไปกฎหมายจะกําหนดใหศาลเปนผูมีอํานาจ
ในการลงโทษปรับทางอาญาและบังคับชําระคาปรับทางอาญา แตในบางกรณีกฎหมายไดกาํ หนดให
เจาพนักงานทางฝายบริหารมีอาํ นาจในการบังคับใชโทษปรับทางอาญา ซึง่ ไดแก การเปรียบเทียบปรับ
เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวในการบังคับใชโทษปรับ โดยประเภทคดีทสี่ ามารถเปรียบเทียบปรับทางอาญาได นัน้
แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทแรกคือคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามประมวลกฎหมายอาญา
ประเภทที่สองคือ คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายอื่น๔ เชน ตามพระราชบัญญัติจราจร
องคอาสน เจริญสุข, เกณฑ ก ารแบ ง แยกความผิ ด ทางอาญาและความผิ ด ทางปกครอง, (วิ ทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๓,หนา ๓๕- ๓๙. และ ทวิสรรพ พัดทอง, การนํา
โทษปรับทางปกครองมาใชกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๗, หนา ๑๐ – ๒๙.
๔
ประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดประเภทคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับทางอาญาโดยเจาพนักงานไวใน
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
๓

๑๗๐
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ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แมวา ความผิดตามพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไมใชความผิดลหุโทษ แตกไ็ ดใหอาํ นาจ
เจาหนาที่ในการเปรียบเทียบปรับได เปนตน
สวนการกําหนดโทษปรับทางปกครอง ผูม อี าํ นาจพิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครอง
จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสามารถยุติไดในชั้นฝายบริหาร
โดยไมตองดําเนินคดีโดยศาล ซึ่งโดยทั่วไปแลวกฎหมายจะกําหนดใหฝายปกครองเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาและกําหนดคาปรับทางปกครอง ซึ่งจะอยูในรูปแบบของการออกคําสั่งทางปกครอง
(๓) วิธีการบังคับโทษ
กรณีทผี่ ก ู ระทําความผิดไมชาํ ระเงินตามโทษปรับนัน้ หากเปนกรณีของโทษปรับทางอาญา
เมือ่ ผูน นั้ ไมดาํ เนินการชําระคาปรับภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีศ่ าลพิพากษาศาลมีอาํ นาจในการยึดทรัพยสนิ
แทนคาปรับ หรือกักขังแทนคาปรับโดยถืออัตรา ๕๐๐ บาท ตอหนึ่งวัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
สวนโทษปรับทางปกครองนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่ถึงกําหนดชําระแลว หากไมมีการชําระ
โดยถูกตอง เจาหนาทีต่ อ งมีหนังสือเตือนใหผนู นั้ ชําระภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดแตตอ งไมนอ ยกวา ๗ วัน
หากยังไมมกี ารชําระเงินตามหนังสือเตือนดังกลาวอีก เจาหนาทีส่ ามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นเพื่อขายทอดตลาดไดเพื่อชําระเงินใหครบถวน ฉะนั้น คาปรับ
ทางปกครองจึงไมสามารถกักขังแทนคาปรับดังเชนโทษปรับทางอาญาได
ในสวนประเด็นที่วาการกระทําความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง นั้น
แมปจ จุบนั ยังไมมกี ารกําหนดหลักเกณฑในเรือ่ งดังกลาวไวอยางชัดเจนแตคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) ในคดีมโี ทษปรับสถานเดียว เมือ่ ผูก ระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนัน้ แกพนักงาน
เจาหนาที่กอนศาลพิจารณา
(๒) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถาน
เดียวอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว
(๓) ในคดีความผิดทีเ่ ปนลหุโทษหรือความผิดทีม่ อี ตั ราโทษไมสงู กวาความผิดลหุโทษ หรือคดีทมี่ โี ทษปรับสถานเดียว
อยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เกิดในกรุงเทพมหานครเมือ่ ผูต อ งหาชําระคาปรับตามทีน่ ายตํารวจประจําทองทีต่ งั้ แตตาํ แหนง
สารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้น ๆ ไดเปรียบเทียบแลว
(๔) ในคดีซงึ่ เปรียบเทียบไดตามกฎหมายอืน่ เมือ่ ผูต อ งหาไดชาํ ระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาทีแ่ ลว
มาตรา ๓๘ ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงานดังกลาวในมาตรานั้นเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระเงิน
คาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควรแตไมเกิน ๑๕ วันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายในเวลากําหนดในวรรคกอน
ใหดําเนินคดีตอไป
(๒) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ใหเจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือ
ตามที่คูความตกลงกัน”.
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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เพื่อการพัฒนาประเทศก็ไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับขอพิจารณาในการเลือกใชโทษทางปกครองและ
โทษอาญาไว ดังนี้
(๑) โทษทางปกครอง ควรใช แ ก ก ารกระทํ า ที่ เ ป น การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
ทางปกครอง หรือการกระทําที่ไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือตอชีวิตหรือรางกายของผูอ่นื
(๒) โทษอาญา ควรใชแกการกระทําที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตอสังคมเปนสวนรวมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
เมื่อการใชโทษทางปกครองแกการกระทําอันเปนการฝาฝนคําสั่งทางปกครองไมอาจทําใหการบังคับ
การตามคําสั่งทางปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ไดจดั ทํา
ขอเสนอหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ คือ
(๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
(๒) เปนกรณีทไี่ มสามารถใชมาตรการอืน่ ใดเพือ่ บังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
(๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
จากความเห็นของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศและของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ในการพิจารณาวากรณีใดควรใชคาปรับทางปกครองหรือใชโทษปรับ
ทางอาญา จึงควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษ
ควบคูกัน
๒) การบัญญัตคิ า ปรับทางปกครองนัน้ ไดปรากฏในกฎหมายฉบับใด และมีหลักเกณฑทสี่ าํ คัญ
ประการใดบาง
จากการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ยังมีผลใชบังคับในปจจุบันแลวพบวา
นอกจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว คาปรับทางปกครองยังมี
ปรากฏในกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิ
(๑) พระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
(๒) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๙ บทกําหนดโทษและ
อายุความ สวนที่ ๑ โทษทางปกครอง มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๔
(๓) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๒ โทษปรับ
ทางปกครอง มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๘

๑๗๒
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(๔) พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๓๘
(๕) พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔
(๖) พระราชบัญญัตทิ รัสตเพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ บทกําหนดโทษ
อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด มาตรา ๖๗ ถึงมาตรา ๗๖
(๗) พระราชบัญ ญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๒ โทษทางปกครอง มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕
(๘) พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐หมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๙๖ ถึงมาตรา ๑๐๐
แตในบทความนีจ้ ะขอยกตัวอยางการนําคาปรับทางปกครองมาบัญญัตไิ วในกฎหมายดังกลาว
บางฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(ก) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยไดกําหนดโทษปรับทางปกครองไวในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูที่ประสงค
จะประกอบธุรกิจดังกลาวตองแจงหรือขึน้ ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาทีต่ ามทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนใหออก
ใบรับแจงหรือใบรับขึน้ ทะเบียนเพือ่ เปนหลักฐานการแจงหรือการขึน้ ทะเบียน
ในวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่
ไดรบั แจงหรือรับขึน้ ทะเบียน แตถา พนักงานเจาหนาทีต่ ามทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลัง
วาการแจงหรือขึน้ ทะเบียนไมถกู ตองหรือไมครบถวน ใหมอี าํ นาจสัง่ ผูแ จงหรือผูข นึ้ ทะเบียนแกไขใหถกู ตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตอง
หรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณามี คํ า สั่ ง ลงโทษปรั บ ทางปกครองไม เ กิ น หนึ่ ง ล า นบาทโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูนั้น
ดําเนินการใด ๆ เพือ่ แกไขใหถกู ตองหรือเหมาะสมได
หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
และถาผูถ กู ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครองใหนาํ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับโดยอนุโลม และในกรณีไมมี
เจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสัง่ ใหชาํ ระคาปรับนัน้ ชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครอง
มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมกี ารยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ขายทอดตลาดเพือ่ ชําระคาปรับได
ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
กระทําความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจง
หรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป”
“มาตรา ๓๔ ในกรณีทมี่ พี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสัง่ พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผูไ ดรบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทกี่ าํ หนด
ในพระราชกฤษฎีกาประกาศทีค่ ณะกรรมการกําหนดหรือเงือ่ นไขในใบอนุญาตในกรณีทผี่ ไู ดรบั ใบอนุญาต
ฝาฝนหรือปฏิบตั ไิ มถกู ตองตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคาํ สัง่ ลงโทษปรับทางปกครองไมเกินสองลานบาทโดยคํานึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาํ สัง่ ใหผนู นั้
ดําเนินการใด ๆ เพือ่ แกไขใหถกู ตองหรือเหมาะสมได ทัง้ นี้ ใหนาํ ความในมาตรา ๓๓ วรรคหามาใชบงั คับ
โดยอนุโลมถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต”
(ข) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยไดกาํ หนดคาปรับทางปกครองไวในหมวด ๙ บทกําหนดโทษและอายุความ สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๔ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๑๑๑ โทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
(๔) จํากัดการประกอบการ
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(๕) พักการประกอบการที่ไดรับใบอนุญาต ที่ไดจดทะเบียน หรือที่ไดรับความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการใหความเห็นชอบ
มาตรา ๑๑๒ บุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง
(๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) หรือ (๒)
(๒) คณะกรรมการพิ จ ารณาโทษทางปกครอง สํ า หรั บ โทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) หรือ (๖)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผูมีอํานาจลงโทษจะลงโทษอยางใด
อยางหนึง่ หรือหลายอยางก็ได และมีอาํ นาจสัง่ ใหผถู กู ลงโทษกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพือ่ แกไข
หรือปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ คําสัง่ หรือเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด
ตามพระราชบัญญัตนิ ซี้ าํ้ อีกได
มาตรา ๑๑๓ ในการลงโทษปรับทางปกครอง จํานวนคาปรับทางปกครองตองไมเกิน
สองลานบาทในแตละกรรม
กรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนาํ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
มาใชบงั คับโดยอนุโลม”
ทั้งนี้ นอกจากตัวอยางขางตนแลว ในมาตรา ๑๑๔ ถึงมาตรา ๑๒๔ ยังไดบัญญัติวา
การกระทําใดที่หากมีการฝาฝนแลว ถือวาเปนความผิด และตองรับโทษทางปกครองดวย๔
(ค) พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยไดกาํ หนดคาปรับทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๒ โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๘๐ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ ตองชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกิน
สองแสนบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ตองชําระ
คาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินรอยละศูนยจุดหาของมูลคาธุรกรรมในการรวมธุรกิจ
มาตรา ๘๒ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองชําระคาปรับทางปกครอง
ในอัตราไมเกินรอยละสิบของรายไดในปที่กระทําความผิด
ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดในปแรกของการประกอบธุรกิจ ใหชําระคาปรับ
ทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งลานบาท
๕

โปรดดูรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา.
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

มาตรา ๘๓ ผูใ ดฝาฝนคําสัง่ ตามมาตรา ๖๐ ตองชําระคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกิน
หกลานบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินสามแสนบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๘๔ ในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษปรับทางปกครองเปนนิตบิ คุ คล
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่
ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
ในกรณีทผี่ ถู กู ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนาํ บทบัญญัติ
เกีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับโดยอนุโลม
และในกรณีทไี่ มมเี จาหนาทีด่ าํ เนินการบังคับตามคําสัง่ หรือมีแตไมสามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได
ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครอง
เห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และ
บังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
(ง) พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยไดกาํ หนดโทษปรับทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที่ ๑ โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๓๗ ใหมคี ณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึง่ จํานวน ๓ คน
ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทน ธปท. และผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนกรรมการ มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให ธปท. แตงตั้ง
พนักงาน ธปท. คนหนึ่งเปนเลขานุการ
ให ธปท. เปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
การพิจารณาและการมีคําสั่งลงโทษทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด”
“มาตรา ๓๘ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใชกับผูถูกลงโทษ”
“มาตรา ๓๙ ในกรณีทผี่ ถู กู ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนาํ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแตไมสามารถดําเนินการ
บังคับทางปกครองได ให ธปท. มีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้
ถ า ศาลปกครองเห็ น ว า คํ า สั่ ง ให ชํ า ระค า ปรั บ นั้ น ชอบด ว ยกฎหมาย ให ศ าลปกครองมี อํ า นาจ
พิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
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“มาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
“มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบธุ ร กิ จ ระบบ
การชํ า ระเงิ น ภายใต ก ารกํ า กั บ หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ภายใต ก ารกํ า กั บ ฝ า ฝ น
หรือไมปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองลานบาท”
“มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจที่ไดขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจระบบการชําระ
เงินภายใตการกํากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑
หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท”
“มาตรา ๔๓ ในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจซึง่ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความผิด
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การหรือการกระทําของกรรมการหรือผูจ ดั การ
หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีที่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุให
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย”
ขอสังเกต
จากบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวา การนําโทษปรับทางปกครองมาบัญญัตไิ ว
ในกฎหมาย จะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญอยางนอย ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก ลักษณะความผิดทีจ่ ะถูกปรับทางปกครองและอัตราโทษปรับ เพือ่ เปนกรอบ
ในการพิจารณาวาการกระทําความผิดลักษณะใดบางที่จะเขาขายใหมีการนําคาปรับทางปกครองมาใช
ลงโทษได เชน เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดขึ้นเพื่อประโยชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําทีฝ่ า ฝนคําสัง่ ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง
ซึ่งเปนการนําพฤติกรรมการกระทําความผิดที่ไมมีลักษณะความรายแรงและไมไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนดังเชนความผิดทางอาญามากําหนดเปนขอบเขต
การใชบังคับคาปรับทางปกครอง
ประการที่ ส อง บุ ค คลหรื อ องค ก รที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณากํ า หนดค า ปรั บ ทางปกครอง
ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีเพียง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีไ่ ดกาํ หนดใหเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ และพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจของนายทะเบียน
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

ประการที่สาม วิธีการบังคับคาปรับทางปกครองเพื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ซึ่งกฎหมายทุกฉบับที่ไดนํา
คาปรับทางปกครองมาใชบงั คับกับกรณีทกี่ ลาวมาขางตน ลวนแลวแตไดกาํ หนดใหนาํ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมทั้งสิ้น
๓) การกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม
สําหรับประเด็นขอกฎหมายนี้ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ไดเคยวินจิ ฉัย
วางบรรทัดฐานไวในบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ปญหาขอกฎหมาย
ตามรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานนํ้าตาลทราย
ทีฝ่ า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัตอิ อ ยและนํา้ ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑/๒๕๔๘) สรุปความไดวา ในการตรวจพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือ
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)
มีความเห็นวา รางระเบียบฉบับดังกลาวมีประเด็นขอกฎหมายบางประการ โดยในประเด็นที่สาม
พระราชบัญญัตอิ อ ยและนํา้ ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๔ ไดกาํ หนดโทษทางอาญา
โดยเฉพาะโทษปรับแกโรงงานที่ทําความผิดโดยไมปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแลว
รางระเบียบฉบับนีจ้ ะสามารถกําหนดเบีย้ ปรับซึง่ เปนโทษทางปกครองแกโรงงานในความผิดเดียวกันนัน้
ไดอีกหรือไม
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มีความเห็นวาโทษทางปกครองมีวตั ถุประสงค
เปนการกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายใหมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑตา ง ๆ ทีก่ ฎหมายกําหนด
เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายเหลานั้นบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับการใชกฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย จึงแตกตางจากวัตถุประสงคของโทษทางอาญา
ดังนัน้ ในกฎหมายจึงอาจกําหนดใหการกระทําอยางหนึง่ มีทงั้ โทษทางอาญาและโทษทางปกครองได
ซึ่งในกรณีนี้พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ (๒๕) ไดบัญญัติใหมี
โทษทางปกครองสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการออย
และนํา้ ตาลทรายกําหนดโดยการชําระเบีย้ ปรับ ดวยเหตุนี้ ระเบียบทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
ดังกลาว จึงสามารถกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยปรับสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่
ตามระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนดไวได

บทสรุป
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา คาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญามีลักษณะ
ที่แตกตางกันใน ๓ เรื่องคือ ๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ ๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ
และ ๓) วิธกี ารบังคับโทษ ซึง่ การพิจารณาวากรณีใดควรใชคา ปรับทางปกครองหรือใชโทษปรับทางอาญา
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Ref lection

ควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษควบคูกัน
โดยการนําคาปรับทางปกครองมาบัญญัตไิ วในกฎหมายไดปรากฏอยูใ นกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตทิ รัสตเพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
จดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตน ซึง่ จะพบวาการนําคาปรับทางปกครองมาใชในพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเหลานี้ แมกฎหมายจะไดบญ
ั ญัตโิ ดยใชถอ ยคําของกฎหมายทีม่ คี วามแตกตางกันบาง
เชน คาปรับทางปกครอง หรือโทษปรับทางปกครอง เปนตน แตถอ ยคําของกฎหมายเหลานีล้ ว นแลวแต
มีความมุงหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยหมายถึง การลงโทษทางการเงินแกผูที่กระทําการฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะหรือเพื่อใหคําสั่ง
ทางปกครองของเจาหนาที่บรรลุวัตถุตามประสงค นอกจากนี้จะเห็นไดวาการนําคาปรับทางปกครอง
มาบัญญัติไวในกฎหมายจะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ อยางนอย ๓ เรื่อง ไดแก ๑) ลักษณะ
ความผิดที่จะถูกปรับทางปกครองและอัตราโทษปรับ ๒) บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณากําหนด
คาปรับทางปกครองและ ๓) วิธีการบังคับคาปรับทางปกครอง
ในสวนปญหาวาการกําหนดใหนาํ โทษทางปกครองมาใชควบคูก บั โทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม นัน้ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองแลว ไดเคยให
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาววา โทษทางปกครองมีวัตถุประสงคเปนการกําหนดมาตรการบังคับ
ทางกฎหมายใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด
เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายเหลานั้นบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับ
การใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย
จึงแตกตางจากวัตถุประสงคของโทษทางอาญา กฎหมายจึงอาจกําหนด
ใหการกระทําอยางหนึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและโทษทางปกครองได
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการที่จะกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษปรับทางอาญา
สําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้น จึงเปนเรื่องที่กระทําไดโดยไมขัดตอระบบกฎหมายไทย
แตสาํ หรับปญหาวาการทีจ่ ะลงโทษการกระทําความผิดกรรมเดียวทัง้ คาปรับทางปกครองและโทษปรับ
ทางอาญาไปพรอม ๆ กันจะเหมาะสมหรือไม นั้น โดยความเห็นสวนตัวแลวเห็นวาการกําหนด
ใหนําคาทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอาจขัด
กับหลักการหามลงโทษหลายครั้งสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอันเปนหลักกฎหมายทั่วไป
ดังนั้น การตรากฎหมายที่จะกําหนดใหมีคาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญาควบคูกันนั้น
จึงควรอยูในลักษณะขอยกเวนและอาจกระทําไดเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น
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