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บทนํา  
ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดประชมุเมือ่วันอังคารที ่   ๒    กมุภาพนัธ           ๒๕๖๔         โดยเหน็ชอบ

ใหมีการปฏิรูปกฎหมายโดยเปล่ียนโทษอาญาความผิดเล็กนอยเปนโทษปรับเปนพินัย
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา๗๗วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมาย
ในการกําหนดโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพความผิด เพือ่มใิหบคุคลตองรับโทษ
หนักเกินสมควร ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว คณะรัฐมนตรี
จงึไดมมีตเิหน็ชอบรางพระราชบัญญตัวิาดวยการปรับเปนพนิยั พ.ศ. .... ตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดนําเสนอทั้งนี ้เพื่อใหเปนกฎหมายกลางในการพิจารณาและ
กําหนดมาตรการสําหรับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไมใชความผิดรายแรง
และไมกระทบโดยตรงตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยเรียก
มาตรการนีว้า “ปรบัเปนพนิยั” ซึง่เปนมาตรการทีก่าํหนดใหผูกระทาํความผดิตองชาํระเงนิ
คาปรับตามที่กฎหมายกําหนดแตการปรับเปนพินัยนั้นไมใชโทษปรับทางอาญา
และไมมีการลงโทษจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับ รวมทั้งไมมีการลงบันทึกในประวัติ
อาชญากรรมแตอยางใด

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้ จึงใครขอเสนอเรื่อง
“โทษปรับเปนพินัย : มาตรการใหมแทนการลงโทษทางอาญา” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเก่ียวกับการหลักเกณฑในการลงโทษปรับเปนพินัย
ตามรางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... ดังนี้  

 โทษปรบัเปนพนิยั : มาตรการใหม โทษปรบัเปนพนิยั : มาตรการใหม
แทนการลงโทษทางอาญาแทนการลงโทษทางอาญา
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๑๒๖

๑. ความเปนมาของการลงโทษปรับเปนพินัย
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗

วรรคสาม ไดบัญญัติใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ประกอบกับ
แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมายในการกําหนด
โทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพความผิดหรือกําหนดมาตรการลงโทษให
เหมาะสมกับการกระทําความผิด และฐานะของผูกระทําความผิดเพื่อมิใหบุคคลตอง
รับโทษหนักเกินสมควร หรือตองรับภาระในการรับโทษที่แตกตางกัน อันเนื่องมาจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน เนื่องจากกรณีที่กฎหมายกําหนดโทษปรับผูมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดียอมสามารถชําระคาปรับได แตผูมีฐานะยากจนและไมอยูในฐานะ
ที่จะชําระคาปรับไดก็จะถูกกักขังแทนคาปรับอันเปนการกระทบตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยอยางรุนแรง นอกจากนี้ เมื่อคํานึงถึงขอหาม
หรือขอบังคับที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติหรือ
ไมปฏิบตัแิลว จะเห็นวามีขอหามหรอืขอบงัคบัจํานวนมากไดรกุลํา้
หรือกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสรางภาระอันเกินสมควร
แกประชาชน และนับวันจะมีกฎหมายตราออกมากําหนดการกระทํา
ใหเปนความผิดมากขึ้น หลายกรณีทําใหประชาชนกลายเปน
ผู กระทําความผิดเพราะรู เทาไมถึงการณ บางกรณีกระทําไป
เพราะความยากจนขนแคน และเม่ือไดกระทําความผิดแลว
กต็องถูกนาํตวัเขาสูกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา มีประวัตอิาชญากรติดตวัไปตลอด
ไมวาผูนั้นจะกระทําความผิดหรือไมก็ตาม กระบวนการดังกลาวน้ียอมสรางมลทิน
หรือรอยดางพรอยใหเกิดแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น
ถามีทางใดที่จะปองกันมิใหประชาชนตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมนั้นไดก็นาจะ
เปนประโยชนแกประชาชน ทั้งยังเปนการขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคมไดตามสมควร

  แมวาการกําหนดมาตรการอันเปนโทษท่ีผูกระทําการอันเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจะตองไดรับเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีเพื่อใหกฎหมาย
มีสภาพบังคับ แตโทษนั้นไมจําเปนตองใชโทษทางอาญาเสมอไป นานาประเทศไดเริ่ม
ปรบัเปล่ียนบทลงโทษจากความผิดอาญาเปนมาตรการอ่ืนทีม่ใิชโทษทางอาญามากข้ึน
ดังน้ัน จึงสมควรท่ีประเทศไทยจะไดพัฒนาแนวทางกฎหมายของไทยใหสอดคลอง
กับนานาประเทศ และเกิดประโยชนแกประชาชนย่ิงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนโทษอาญา
บางประการท่ีมุงตอการปรับเปนเงิน เปนมาตรการปรับเปนพินัย เพื่อไมใหมีสภาพ
เปนโทษทางอาญา ในขณะเดียวกันก็เปดชองทางใหศาลใชดุลพินิจกําหนดคาปรับ
ทีต่องชาํระใหเหมาะสมกบัสภาพความรายแรงแหงการกระทาํ และฐานะทางเศรษฐกจิ
ของผูกระทําใหสอดคลองกัน โดยในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมมีเงินชําระคาปรับ
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๑๒๗

อาจขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนการชําระคาปรับได 
โดยไมมีการกักขังแทนคาปรับดังเชนในคดีอาญา๑

  ดังนั้น การเปล่ียนสภาพบังคับไมใหเปนโทษทางอาญาโดยกําหนดวิธีการ
ดาํเนนิการขึน้ใหมเปนการเฉพาะยอมจะชวยทาํใหประชาชนทีถ่กูกลาวหาวากระทาํผดิ
ไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และไมมีประวัติอาชญากรติดตัวอีกตอไป
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะเปนกลไกทางกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมและขจัด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามเจตนารมณที่กําหนดในแผนปฏิรูปดานกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

๒ การกระทําความผิดทางพินัย
๒.๑ ความหมายของความผิดทางพินัย

  “ความผิดทางพินยั” คอื การกระทาํหรอืงดเวนการกระทาํอนัเปน
การฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามกฎหมาย และกฎหมายน้ันบญัญตัใิหตองชําระคาปรับเปนพนิยั๒

  “ปรับเปนพินัย” คือ การส่ังใหผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ตองชําระเงินจํานวนหนึ่งไมเกินที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไมใชโทษทางอาญา

   ดงันัน้ คาปรบัเปนพนิยักค็อืเงนิคาปรบัทีต่องชาํระใหแกรฐั ซึง่เปน
มาตรการทางกฎหมายทีจ่ะนํามาใชแทนโทษอาญาสาํหรบัผูกระทาํความผดิไมรายแรง
และไมกระทบโดยตรงตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชน

  ผลของการกระทําความผดิทางพนิยันัน้มเีพยีงตองชาํระเงนิคาปรบั
เทานั้น ไมมีการจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับ และไมมีการบันทึกลงในประวัติ
อาชญากรรมหรือทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งนี ้เพื่อใหสอดคลองและไดสัดสวนกับ
การกระทําความผิดที่ไมรายแรง

  ๒.๒. หลักเกณฑในการลงโทษปรับเปนพินัย
  ในการกําหนดคาปรับเปนพินัยนั้น รางพระราชบัญญัติวาดวย

การปรบัเปนพนิยั พ.ศ. .... ไดกาํหนดหลกัเกณฑในการพจิารณาใหเหมาะสมกบัสภาพ
ความผิดและกําหนดคาปรบัใหเหมาะสมกับฐานะของผูกระทาํความผิดโดยใหพจิารณา
จากระดับความรุนแรงของผลกระทบตอชุมชนหรือสงัคม ผลประโยชนทีผู่กระทําความผิด
หรือบุคคลอื่นไดรับจากการกระทําความผิดทางพินัย และสถานะทางเศรษฐกิจของ

  ๑ ทีม่าของรางพระราชบญัญตัวิาดวยการปรบัเปนพนิยั พ.ศ. .... สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สบืคนจาก https://www.

krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=241.  
    ๒รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๓.
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ผูกระทําความผิด ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมอยูในฐานะท่ีจะชําระคาปรับได ศาล
มีอํานาจที่จะสั่งใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับได
ถาผูนั้นยินยอม และในกรณีที่บุคคลใดไดกระทําความผิดเพราะเหตุแหงความยากจน
ขนแคนหรอืเพราะความจําเปนอยางแสนสาหัสในการดาํรงชวีติ ศาลจะกําหนดคาปรับ
เปนพินัยตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดหรือจะวากลาวตักเตือนโดยไมปรับเปน
พินัยก็ได อันเปนกลไกทางกฎหมายเพ่ือสรางความเปนธรรมและขจัดความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม โดยใหเปนอํานาจศาลท่ีจะใชดุลพินิจได 

 ทัง้นี ้รางพระราชบญัญตัวิาดวยการปรบัเปนพนิยัพ.ศ. .... ไดกําหนดหลกัเกณฑ
ในการลงโทษปรับเปนพินัยไวในมาตรา ๖ วา “ผูใดกระทําความผิดทางพินัย
ตองชําระคาปรับเปนพินัยตามจํานวนเงินที่เจาหนาที่ของรัฐหรือ
ศาลกําหนดตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตอง
ไมเกินจาํนวนสูงสุดท่ีกฎหมายซ่ึงบญัญตัเิปนความผิดทางพินยัน้ัน
บัญญัติไวเวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน” 
โดยในการกาํหนดคาปรบัเปนพนิยันัน้ใหพจิารณาใหเหมาะสมกบั
ขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 

 (๑) ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชมุชนหรือสงัคมจากการกระทาํความผดิทางพนัิย และพฤตกิารณ
อื่นอันเกี่ยวกับสภาพความผิดทางพินัย

 (๒) ความรูผิดชอบ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นทั้งปวงเก่ียวกับ
ผูกระทําความผิดทางพินัย

 (๓) ผลประโยชนที่ผูกระทําความผิดทางพินัยหรือบุคคลอ่ืนไดรับจาก
การกระทําความผิดทางพินัย

 (๔) สถานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิดทางพินัย
 ในกรณีที่บุคคลใดไดกระทําความผิดทางพินัย เพราะเหตุแหงความ

ยากจนขนแคน หรือเพราะความจําเปนอยางแสนสาหัสในการดํารงชีวิต จะกําหนด
คาปรับเปนพินยัตํา่กวาท่ีกฎหมายบัญญตัไิวเพยีงใดหรอืจะวากลาวตักเตอืนโดยไมปรับ
เปนพินัยก็ได

  เม่ือพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิดทางพินัยแลว
จะใหผอนชําระก็ได และในกรณีที่มีการผอนชําระคาปรับเปนพินัย หากผูกระทํา
ความผิดทางพินัยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควรใหการผอนชําระเปน
อันยกเลิก๓

๓ รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๘.
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๑๒๙

ในกรณีที่ผู กระทําความผิดทางพินัยเปนบุคคลธรรมดา และไมมีเงิน
ชําระคาปรับเปนพินัย ผูนั้นอาจยื่นคํารองเพื่อขอทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับเปนพินัยได การยื่นคํารองใหยื่นตอศาลที่พิจารณา
คดีนั้น ในกรณีที่ไมมีการย่ืนคํารองดังกลาว หากปรากฏตอศาลในขณะท่ีพิพากษา
วาผู กระทําความผิดทางพินัยอยู ในเกณฑที่จะทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนได และผูนั้นยินยอมศาลจะสั่งใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับเปนพินัยก็ได แตหากผูกระทําความผิดทาง
พินัยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด ศาลจะเพิกถอนคําสั่ง
และออกหมายบงัคบัคดเีพือ่ยดึทรพัยสนิและอายดัสทิธิเรยีกรองในทรพัยสนิของผูนัน้
เพื่อใชคาปรับเปนพินัยก็ได๔  โดยใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออกจากคาปรับ
เปนพินัย

๓. กระบวนการปรับเปนพินัย
สาํหรับกระบวนการปรับเปนพนิยันัน้ รางพระราชบัญญตัวิาดวยการปรับ

เปนพินัย พ.ศ. .... ไดกําหนดหลักเกณฑการปรับเปนพินัยไว ดังนี้ 
  (๑) ในชั้นเจาหนาที่ของรัฐ๕ กลาวคือ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการ

กลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐพบเห็นวามีการกระทําความผิดทางพินัย ไมวาความผิด
ทางพินัยนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้๖

     ๑) แสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานเกีย่วกับการกระทาํ
ความผิด

    ๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงหรือแกขอกลาวหาตามสมควร
     ๓) เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีการกระทําความผิดใหมีหนังสือแจง

ใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับเปนพินัย โดยระบุพฤติการณแหงความผิด จํานวน
เงินคาปรับ ระยะเวลาท่ีตองชําระ และแจงใหทราบถึงสิทธิและวิธีการแกขอกลาวหา

    ๔) เมื่อผูกระทําความผิดชําระคาปรับเปนพินัยภายในระยะเวลา
ที่กําหนดแลว ใหความผิดทางพินัยเปนอันยุต ิ

   ๕) ในกรณีที่ไมมีการชําระคาปรับเปนพินัยภายในระยะเวลาที่
กําหนด ไมวาจะมีการแกขอกลาวหาหรือไมก็ตาม ใหเจาหนาที่ของรัฐสรุปขอเท็จจริง
ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน และสงสํานวนใหพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการฟองคดี
ตอศาลตอไป

  ๔รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๙.
  ๕ “เจาหนาทีข่องรฐั” หมายถงึ พนกังานเจาหนาที ่เจาพนกังาน นายทะเบยีน หรอืคณะบคุคล และเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่รยีกชือ่

อยางอื่น บรรดาที่กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการดําเนินการปรับเปนพินัย.
๖รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑.
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 โทษปรับเป�นพินัย : มาตรการใหม�แทนการลงโทษทางอาญา

๑๓๐

   ในการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับ
การกระทําความผิด เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเทาที่กฎหมายแตละฉบับกําหนดไว
เทานั้น รางพระราชบัญญัตินี้มิไดใหอํานาจเพิ่มเติมและมิไดกําหนดใหเจาหนาที่
ของรัฐมีอํานาจจับคุมหรือควบคุมตัวผูกระทําความผิดอยางเชนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากจะเปนการไมสอดคลองและ
ไมไดสัดสวนกับความผิดที่ไมรายแรง

 (๒) ในชัน้พนกังานอยัการ เมือ่พนกังานอยัการไดรบัสาํนวนคดคีวามผดิ
ทางพินัยจากเจาหนาที่ของรัฐแลว หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟองใหฟองคดี
ตอศาล โดยไมตองนําตัวผูกระทําความผิดไปเพื่อยื่นฟองดวย แตในกรณีที่พนักงาน
อัยการส่ังไมฟอง ใหแจงไปยังหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
พรอมทั้งเหตุผล หากหัวหนาหนวยงานของรัฐไมเห็นดวยกับ
คําสั่งของพนักงานอัยการ ใหทําความเห็นแยงเสนอไปยังผูดํารง
ตําแหนงเหนือพนักงานอัยการที่มีคําสั่งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด๗

  (๓) ในช้ันศาล กําหนดใหศาลจังหวัดเปนศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดทางพินัย เวนแตในเขต
กรุงเทพมหานครจะใหเปนอํานาจของศาลอาญา และกําหนด
ใหวิธีพิจารณาคดีเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา โดยกําหนดใหการออกขอบังคับ
ตองคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และไมเปนภาระแกผู ที่เก่ียวของ
จนเกินสมควร และกําหนดใหผูกระทําความผิดมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษาไดเฉพาะ
ปญหาขอกฎหมายเทานั้น และคําพิพากษาของศาลช้ันอุทธรณถือเปนที่สุด๘ ทั้งน้ี 
เพ่ือลดข้ันตอนและความยุงยากในกระบวนการพิจารณาคดีความผิดทางพินัย
เพ่ือใหการพิจารณาส้ินสุดไดรวดเร็วและไมเปนภาระงบประมาณของประเทศจน
เกินสมควร เนื่องจากเปนเพียงความผิดไมรายแรงและมีเพียงการปรับเปนเงินเทานั้น
ไมมีโทษจําคุก

  เมือ่ศาลมคีาํพพิากษาใหชาํระคาปรบัเปนพนิยั หากผูกระทาํความผดิ
ไมชําระคาปรับภายในเวลาที่ศาลกําหนด ศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีเพื่อยึด
ทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองในทรัพยสินของผูตองคําพิพากษาเพื่อใชคาปรับ
เปนพินัย๙ โดยจะไมมีการกักขังแทนคาปรับดังเชนในคดีอาญา และกอนที่ศาลจะมี
คาํพพิากษาเปนทีส่ดุไมวากระบวนการพิจารณาอยูในชัน้ของพนักงานอยัการหรอืชัน้ศาล
หากผูกระทาํความผดิชาํระคาปรบัเปนพนิยัครบตามจาํนวนทีเ่จาหนาทีข่องรฐักําหนด

 ั ั

๗รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๒๓.
๘รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๒๕.
๙รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๒๗.
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๑๓๑

คดีความผิดทางพินัยเปนอันยุติ๑๐ ทั้งนี้ หามมิใหหนวยงานของรัฐบันทึกการกระทํา
ความผิดทางพินัยของบุคคลใดรวมไวในบันทึกประวัติอาชญากรรมหรือในฐานะ
เปนประวัติอาชญากรรม๑๑

บทสรุป
โดยท่ีรางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่

ออกแบบมาเพือ่นาํมาใชกับความผดิทีไ่มรายแรงเพือ่ใหเหมาะสมกับลกัษณะความผดิ
ลกัษณะของผูกระทาํความผดิ และลักษณะของโทษ ซึง่มคีวามแตกตางจากการกระทาํ
ความผิดในทางอาญาท่ีเปนการกระทําความผิดที่รายแรงเน่ืองจากกระทบโดยตรงตอ
ความสงบเรยีบรอยหรือความปลอดภยัของประชาชน ซึง่หากรางพระราชบญัญตัฉิบบันี้
ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและไดประกาศใชเปนกฎหมายแลวกจ็ะเปนประโยชน
ตอประชาชน ในการท่ีจะไดรับโทษท่ีเหมาะสมและไดสัดสวนกับระดับความผิด
และสถานะทางเศรษฐกิจของตน โดยเปนโทษที่ไมมีผลกระทบตอชีวิต หนาที่การงาน
และไมทาํใหเสือ่มเสยีประวตัเิพราะไมมกีารบนัทกึลงในประวตัอิาชญากรรมแตอยางใด

นอกจากรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอประชาชนแลวยังเปน
ประโยชนตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการลงโทษปรับทางอาญา โดยการนํา
การปรับเปนพนิยัมาใชแทนโทษอาญา ซ่ึงจะทําใหรฐัประหยัดงบประมาณและทรัพยากร
ไดเปนอยางมาก เน่ืองจากมีการลดข้ันตอน ลดความยุงยากซับซอน และไมตองใช
กระบวนพิจารณาเต็มรูปแบบดังเชนในคดีอาญา อันจะเปนการแบงเบาภาระของ
บคุลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และลดการนําคดีขึน้สูศาล ทําใหมเีวลาให
แกคดีอาญาท่ียุงยากซับซอนไดมากข้ึน นอกจากน้ี การท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูที่มีบทบาทหลักในการดําเนินการปรับเปนพินัย
ยงัเปนการแบงเบาภาระของพนกังานสอบสวนในคดเีลก็นอย ทาํใหพนกังานสอบสวน
มีเวลาทุมเทใหแกคดีที่มีความยุงยากซับซอนมากขึ้น

แตอยางไรก็ตาม การที่รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... 
อันเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และเปนกฎหมายทีม่หีลกัการใหมตางจากเดมิที่
เคยมีมา ดังนั้น อาจจะตองมีการแกไขกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
โทษปรับทางอาญาท่ีไมใชความผิดรายแรงใหเปนความผิดทางพินัย เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎหมายฉบับนี ้และตองประชาสัมพนัธใหประชาชนไดเขาใจในหลักการของกฎหมาย
ฉบับนี้ตอไป

๑๐รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๒๔.
๑๑รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... มาตรา ๓๑.
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