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ความนํา

 หากกลาวถึงโทษปรับ หลายทานคงนึกถึงโทษปรับทางอาญา ซึง่เปนโทษทางอาญาท่ีปรากฏอยูใน
กฎหมายแทบทุกฉบบั แตเมือ่กลาวถึง “คาปรบัทางปกครอง” ซึง่ถอืเปนโทษทางปกครองประเภทหนึง่แลว 
บางทานอาจไมรูจกัหรอืไมเคยไดยนิ ทัง้ทีเ่ปนโทษทีม่ปีรากฏอยูในกฎหมายตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๙ นบัแตมี
การประกาศใชพระราชบญัญติัวิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไดบญัญตัไิวในมาตรา ๕๗๑  

และมาตรา ๕๘๒ และตอมาภายหลังก็พบวาไดมกีารบัญญตัคิาปรับทางปกครองไวในกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบั
 อยางไรก็ดี โดยท่ีปจจุบันในการรางกฎหมายของฝายบริหารและการตรากฎหมายของ
ฝายนิติบัญญัตินั้นยังไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนวาควรบัญญัติคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางอาญากับความผิดลักษณะใด จึงกอใหเกิดประเด็นขอกฎหมายที่นาสนใจวาคาปรับ
ทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญาอยางไร และการกระทําความผิดลักษณะใด
จึงควรจะใชคาปรับทางปกครอง รวมท้ังคาปรับทางปกครองน้ันไดบัญญัติไวในกฎหมายใดและ
มีหลักเกณฑที่สําคัญประการใดบาง ตลอดจนในการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้นถากฎหมาย
ไดบัญญัติใหผูกระทําความผิดตองถูกปรับทางปกครองแลวกฎหมายจะบัญญัติโทษปรับทางอาญา
แกผูกระทําความผิดนั้นไดอีกหรือไม เพียงใด 
 ดังนั้น คอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “ประเด็น
ขอพจิารณาในการบญัญตักิฎหมายในสวนทีเ่กีย่วกบัคาปรบัทางปกครองหรอืโทษปรบัทางปกครอง”

 ๑มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
เจาหนาทีอ่าจใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัยสนิของผูนัน้และขายทอดตลาดเพือ่ชาํระเงนิใหครบถวน
 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง.
 ๒มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๕ ตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่
 (๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน
 เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง
 ในกรณีทีม่คีวามจําเปนทีจ่ะตองบงัคับการโดยเรงดวนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําทีข่ดัตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา
หรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่ง
ทางปกครองใหกระทําหรอืละเวนกระทํากอนกไ็ด แตทัง้นีต้องกระทําโดยสมควรแกเหตแุละภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน.

ประเด็นขอพจิารณาในการบัญญตักิฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายเก่ียวกับประเด็นปญหาขอกฎหมายดังกลาวอันจะเปน
ประโยชนตอการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนี้
 ๑) คาปรบัทางปกครองมลีกัษณะทีแ่ตกตางจากโทษปรบัทางอาญาอยางไร และการกระทาํ
ความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง
   จากการศึกษาพบวา คาปรับทางปกครองมีลักษณะที่แตกตางจากโทษปรับทางอาญา
ใน ๓ เรื่อง๓  ดังนี้
   (๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ
     ความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองมีลักษณะรวมกันคือ การกระทําที่ฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตลักษณะของความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง
มีความแตกตางกันคือ การกระทําที่เปนความผิดทางอาญาจะมีลักษณะเปนความผิดโดยสภาพ
หรอืเปนสิง่ทีช่ัว่ราย เนือ่งจากเปนการละเมดิตอคณุธรรมของกฎหมายอันเปนสทิธเิสรภีาพข้ันพืน้ฐาน
ของบุคคล หรือมีการกระทําท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เชน การทํารายรางกาย หรือการลกัทรพัย เปนตน สงผลใหโทษทางอาญาจึงมีลกัษณะเปนการลดิรอน
สิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิด ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน 
     สวนการกระทําที่เปนความผิดทางปกครอง นั้น อาจพิจารณาในแงของสังคมไดวา
การกระทําดงักลาวไมใชสิง่ชัว่รายตามธรรมชาต ิแตกฎหมายประสงคหามการกระทาํนัน้เพ่ือประโยชน
ในการจดัทาํบริการสาธารณะ หรอืเปนการกระทาํทีฝ่าฝนคาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
ความผดิทางปกครองจงึไมมลีกัษณะความรายแรงและไมไดกอใหเกดิผลกระทบตอความสงบเรยีบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนดังเชนความผิดทางอาญา สงผลใหโทษทางปกครองจึงมีลักษณะ
ที่เปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของผูฝาฝนการกระทําความผิดนอยกวาโทษทางอาญา เชน การพักใช
ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือปรับทางปกครอง เปนตน
   (๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ
      การกําหนดโทษปรับทางอาญา โดยท่ัวไปกฎหมายจะกําหนดใหศาลเปนผูมีอํานาจ
ในการลงโทษปรับทางอาญาและบังคบัชาํระคาปรับทางอาญา แตในบางกรณีกฎหมายไดกาํหนดให
เจาพนกังานทางฝายบรหิารมีอาํนาจในการบงัคบัใชโทษปรบัทางอาญา ซึง่ไดแก การเปรยีบเทียบปรับ
เพือ่ใหเกดิความคลองตวัในการบงัคบัใชโทษปรับ โดยประเภทคดทีีส่ามารถเปรยีบเทียบปรับทางอาญาได นัน้
แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทแรกคือคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามประมวลกฎหมายอาญา
ประเภทที่สองคือ คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายอื่น๔  เชน ตามพระราชบัญญัติจราจร

 ๓องคอาสน เจริญสุข, เกณฑการแบงแยกความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง, (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๓,หนา ๓๕- ๓๙. และ ทวิสรรพ  พัดทอง, การนํา
โทษปรับทางปกครองมาใชกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๗, หนา ๑๐ – ๒๙.
 ๔ประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดประเภทคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับทางอาญาโดยเจาพนักงานไวใน
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซึ่งบัญญัติวา 
 “มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
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ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แมวาความผิดตามพระราชบัญญตัดิงักลาวไมใชความผิดลหุโทษ แตกไ็ดใหอาํนาจ
เจาหนาที่ในการเปรียบเทียบปรับได เปนตน
     สวนการกําหนดโทษปรับทางปกครอง ผูมอีาํนาจพจิารณากาํหนดโทษปรบัทางปกครอง
จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสามารถยุติไดในชั้นฝายบริหาร
โดยไมตองดําเนินคดีโดยศาล ซึ่งโดยทั่วไปแลวกฎหมายจะกําหนดใหฝายปกครองเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาและกําหนดคาปรับทางปกครอง ซึ่งจะอยูในรูปแบบของการออกคําสั่งทางปกครอง 
   (๓) วิธีการบังคับโทษ
     กรณทีีผู่กระทาํความผิดไมชาํระเงนิตามโทษปรบันัน้  หากเปนกรณขีองโทษปรบัทางอาญา
เมือ่ผูนัน้ไมดาํเนนิการชาํระคาปรบัภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีศ่าลพพิากษาศาลมอีาํนาจในการยดึทรพัยสนิ
แทนคาปรับ หรือกักขังแทนคาปรับโดยถืออัตรา ๕๐๐ บาท ตอหนึ่งวัน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
     สวนโทษปรับทางปกครองนั้น มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่ถึงกําหนดชําระแลว หากไมมีการชําระ
โดยถกูตอง เจาหนาทีต่องมหีนงัสอืเตอืนใหผูน้ันชาํระภายในระยะเวลาทีก่าํหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วนั 
หากยังไมมกีารชาํระเงนิตามหนงัสอืเตอืนดงักลาวอกี เจาหนาทีส่ามารถใชมาตรการบังคบัทางปกครอง 
โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นเพ่ือขายทอดตลาดไดเพื่อชําระเงินใหครบถวน ฉะน้ัน คาปรับ
ทางปกครองจึงไมสามารถกักขังแทนคาปรับดังเชนโทษปรับทางอาญาได
   ในสวนประเด็นที่วาการกระทําความผิดลักษณะใดจึงจะควรใชคาปรับทางปกครอง นั้น
แมปจจบุนัยงัไมมกีารกาํหนดหลกัเกณฑในเรือ่งดงักลาวไวอยางชดัเจนแตคณะกรรมการปรับปรงุกฎหมาย

 (๑) ในคดมีโีทษปรบัสถานเดยีว เมือ่ผูกระทาํผิดยนิยอมเสียคาปรบัในอตัราอยางสูงสําหรบัความผิดนัน้แกพนกังาน
เจาหนาที่กอนศาลพิจารณา
 (๒) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถาน
เดียวอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว
 (๓) ในคดีความผิดทีเ่ปนลหุโทษหรือความผิดทีม่อีตัราโทษไมสงูกวาความผิดลหุโทษ หรอืคดีทีม่โีทษปรับสถานเดียว
อยางสูงไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึง่เกดิในกรงุเทพมหานครเมือ่ผูตองหาชาํระคาปรบัตามทีน่ายตาํรวจประจาํทองทีต่ัง้แตตาํแหนง
สารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้น ๆ ไดเปรียบเทียบแลว
 (๔)  ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอ่ืน เมือ่ผูตองหาไดชาํระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาท่ีแลว
 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”.
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

เพ่ือการพัฒนาประเทศก็ไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับขอพิจารณาในการเลือกใชโทษทางปกครองและ
โทษอาญาไว ดังนี้
   (๑) โทษทางปกครอง ควรใชแกการกระทําที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ทางปกครอง หรือการกระทําที่ไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือตอชีวิตหรือรางกายของผูอื่น 
    (๒) โทษอาญา ควรใชแกการกระทําที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตอสังคมเปนสวนรวมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
เม่ือการใชโทษทางปกครองแกการกระทําอันเปนการฝาฝนคําส่ังทางปกครองไมอาจทําใหการบังคับ
การตามคําสั่งทางปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
   นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ไดจดัทาํ
ขอเสนอหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ คือ
    (๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
   (๒) เปนกรณทีีไ่มสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบงัคบัใชกฎหมายอยางไดผลหรอืมปีระสทิธภิาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
   (๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือท่ีมีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงบัได หากโดยสภาพแลวไมใชความผดิตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
   จากความเห็นของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศและของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ในการพิจารณาวากรณีใดควรใชคาปรับทางปกครองหรือใชโทษปรับ
ทางอาญา จึงควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษ
ควบคูกัน
 ๒) การบญัญตัคิาปรบัทางปกครองนัน้ไดปรากฏในกฎหมายฉบับใด และมหีลักเกณฑทีส่าํคญั
ประการใดบาง
   จากการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ยังมีผลใชบังคับในปจจุบันแลวพบวา
นอกจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว คาปรับทางปกครองยังมี
ปรากฏในกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิ
    (๑)  พระราชบญัญัตวิาดวยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส 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
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จุลนิติ

   (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) พระราชบญัญตัทิรสัตเพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ บทกาํหนดโทษ
อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด มาตรา ๖๗ ถึงมาตรา ๗๖
   (๗)  พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 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
    แตในบทความนีจ้ะขอยกตวัอยางการนาํคาปรบัทางปกครองมาบญัญตัไิวในกฎหมายดงักลาว
บางฉบับ กลาวคอื พระราชบัญญตัวิาดวยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติสัญญา
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  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูที่ประสงค
จะประกอบธุรกจิดังกลาวตองแจงหรอืขึน้ทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาทีต่ามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา
กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
     หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียนใหออก
ใบรบัแจงหรอืใบรับขึน้ทะเบียนเพือ่เปนหลกัฐานการแจงหรอืการข้ึนทะเบียน
ในวันที่ไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่
ไดรบัแจงหรอืรบัขึน้ทะเบยีน แตถาพนักงานเจาหนาทีต่ามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีาตรวจพบในภายหลงั
วาการแจงหรอืขึน้ทะเบยีนไมถกูตองหรอืไมครบถวน ใหมอีาํนาจสัง่ผูแจงหรอืผูขึน้ทะเบียนแกไขใหถกูตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
     ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎกีาและตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด
     ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตอง
หรือครบถวนตามวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม
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จุลนิติ

ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองไมเกินหน่ึงลานบาทโดยคํานึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูนั้น
ดาํเนนิการใด ๆ เพือ่แกไขใหถกูตองหรอืเหมาะสมได
    หลกัเกณฑในการพจิารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด
และถาผูถกูลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชาํระคาปรบัทางปกครองใหนาํบทบญัญัตเิก่ียวกบัการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบัโดยอนโุลม และในกรณีไมมี
เจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชาํระคาปรบั ในการนี ้ถาศาลปกครองเหน็วาคาํสัง่ใหชาํระคาปรบันัน้ ชอบดวยกฎหมายกใ็หศาลปกครอง
มอีาํนาจพจิารณาพพิากษาและบงัคับใหมกีารยึดหรืออายัดทรัพยสนิขายทอดตลาดเพือ่ชําระคาปรับได
    ในกรณีผูกระทําผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
กระทําความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจง
หรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป”
    “มาตรา ๓๔  ในกรณทีีม่พีระราชกฤษฎกีากําหนดใหการประกอบธุรกจิบริการเก่ียวกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกรณีใดเปนกิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
    คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การตออายใุบอนญุาต การคนืใบอนุญาต และการสัง่พักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
    ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ตองปฏิบตัติามหลักเกณฑทีก่าํหนด
ในพระราชกฤษฎกีาประกาศท่ีคณะกรรมการกาํหนดหรอืเงือ่นไขในใบอนุญาตในกรณทีีผู่ไดรบัใบอนุญาต
ฝาฝนหรอืปฏบิตัไิมถกูตองตามหลักเกณฑการประกอบธรุกิจบรกิารเกีย่วกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคาํส่ังลงโทษปรบัทางปกครองไมเกินสองลานบาทโดยคาํนึงถึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาํส่ังใหผูนัน้
ดาํเนนิการใด ๆ  เพือ่แกไขใหถกูตองหรือเหมาะสมได  ทัง้นี ้ใหนาํความในมาตรา ๓๓ วรรคหามาใชบงัคบั
โดยอนุโลมถาผูกระทําความผิดตามวรรคสี่ไมดําเนินการแกไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซํ้าอีก ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต”
   (ข) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖
      โดยไดกาํหนดคาปรบัทางปกครองไวในหมวด ๙ บทกาํหนดโทษและอายคุวาม สวนที ่๑
โทษทางปกครอง มาตรา ๑๑๑ ถึงมาตรา ๑๒๔ ซึ่งบัญญัติวา
     “มาตรา ๑๑๑ โทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้
     (๑) ภาคทัณฑ
     (๒) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
     (๓) ปรับทางปกครอง
     (๔) จํากัดการประกอบการ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๗๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

    (๕) พักการประกอบการที่ไดรับใบอนุญาต ที่ไดจดทะเบียน หรือที่ไดรับความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
    (๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการใหความเห็นชอบ 
    มาตรา ๑๑๒ บุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง
    (๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) หรือ (๒)
    (๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สําหรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔)
    (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖)
    ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผูมีอํานาจลงโทษจะลงโทษอยางใด
อยางหนึง่หรอืหลายอยางกไ็ด และมอีาํนาจสัง่ใหผูถกูลงโทษกระทาํการหรอืงดเวนกระทาํการเพือ่แกไข
หรอืปองกนัมใิหเกดิการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามพระราชบัญญตั ิหลกัเกณฑ คาํสัง่ หรอืเงือ่นไขท่ีกาํหนด
ตามพระราชบัญญตันิีซ้ํา้อกีได
    มาตรา ๑๑๓ ในการลงโทษปรบัทางปกครอง จาํนวนคาปรบัทางปกครองตองไมเกนิ
สองลานบาทในแตละกรรม
    กรณีผูถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนาํบทบัญญัตเิกีย่วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง
มาใชบงัคบัโดยอนุโลม”
    ทั้งนี้ นอกจากตัวอยางขางตนแลว ในมาตรา ๑๑๔ ถึงมาตรา ๑๒๔ ยังไดบัญญัติวา
การกระทําใดที่หากมีการฝาฝนแลว ถือวาเปนความผิด และตองรับโทษทางปกครองดวย๔ 

   (ค)  พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐
    โดยไดกาํหนดคาปรบัทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนที ่๒ โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕ ซึ่งบัญญัติวา 
    “มาตรา ๘๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ ตองชาํระคาปรบัทางปกครองในอตัราไมเกนิ
สองแสนบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
    มาตรา ๘๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ตองชําระ
คาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินรอยละศูนยจุดหาของมูลคาธุรกรรมในการรวมธุรกิจ
    มาตรา ๘๒   ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ หรอืมาตรา ๕๘ ตองชาํระคาปรบัทางปกครอง
ในอัตราไมเกินรอยละสิบของรายไดในปที่กระทําความผิด
    ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดในปแรกของการประกอบธุรกิจ ใหชําระคาปรับ
ทางปกครองในอัตราไมเกินหนึ่งลานบาท

    
 ๕โปรดดูรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๗๖

ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

    มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนคาํสัง่ตามมาตรา ๖๐ ตองชาํระคาปรบัทางปกครองในอตัราไมเกนิ
หกลานบาท และปรับอีกในอัตราไมเกินสามแสนบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
    มาตรา ๘๔  ในกรณีทีผู่กระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษปรับทางปกครองเปนนิตบิคุคล
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรอืผูจัดการ
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาท่ี
ตองส่ังการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
    มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
    ในกรณีทีผู่ถกูลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชาํระคาปรบัทางปกครอง ใหนาํบทบญัญัติ
เกีย่วกับการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบัโดยอนุโลม
และในกรณีทีไ่มมีเจาหนาท่ีดาํเนนิการบงัคับตามคาํส่ัง หรอืมีแตไมสามารถดาํเนนิการบงัคับทางปกครองได
ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการน้ี ถาศาลปกครอง
เห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และ
บังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
   (ง) พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
    โดยไดกาํหนดโทษปรบัทางปกครองไวในหมวด ๖ บทกําหนดโทษ สวนท่ี ๑ โทษทางปกครอง
มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติวา
    “มาตรา ๓๗  ใหมคีณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึง่จาํนวน ๓ คน
ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทน ธปท. และผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนกรรมการ มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให ธปท. แตงตั้ง
พนักงาน ธปท. คนหนึ่งเปนเลขานุการ
    ให ธปท. เปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
    การพิจารณาและการมีคําส่ังลงโทษทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด”
    “มาตรา ๓๘  ในการพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรบั
ทางปกครองตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใชกับผูถูกลงโทษ”
    “มาตรา ๓๙ ในกรณทีีผู่ถกูลงโทษปรบัทางปกครองไมยอมชําระคาปรบัทางปกครอง
ใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครอง
มาใชบังคับ และในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแตไมสามารถดําเนินการ
บังคับทางปกครองได ให ธปท. มีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระคาปรับ ในการน้ี 
ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับน้ันชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับได”
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จุลนิติ

    “มาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
    “มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจระบบ
การชําระเงินภายใตการกํากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับฝาฝน
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  ในกรณทีีผู่ประกอบธุรกจิซึง่ตองรบัโทษปรบั
ทางปกครองตามพระราชบญัญติันีเ้ปนนติิบุคคล ถาการกระทาํความผิด
ของนติบิคุคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการกระทาํของกรรมการหรอืผูจดัการ
หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติิบคุคลนัน้ หรอืในกรณทีี่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุให
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย”
  ขอสังเกต
  จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักลาว จะเห็นไดวาการนําโทษปรับทางปกครองมาบัญญตัไิว
ในกฎหมาย จะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญอยางนอย ๓ ประการ ดังนี้
  ประการแรก ลกัษณะความผดิทีจ่ะถกูปรบัทางปกครองและอตัราโทษปรบั เพือ่เปนกรอบ
ในการพิจารณาวาการกระทําความผิดลักษณะใดบางที่จะเขาขายใหมีการนําคาปรับทางปกครองมาใช
ลงโทษได เชน เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดขึ้นเพื่อประโยชน
ในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ หรอืเปนการกระทาํทีฝ่าฝนคาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
ซึ่งเปนการนําพฤติกรรมการกระทําความผิดที่ไมมีลักษณะความรายแรงและไมไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนดงัเชนความผดิทางอาญามากาํหนดเปนขอบเขต
การใชบังคับคาปรับทางปกครอง 
  ประการที่สอง บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณากําหนดคาปรับทางปกครอง
ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีเพียง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีไ่ดกาํหนดใหเปนอาํนาจของพนกังานเจาหนาที ่และพระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจของนายทะเบียน 
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ประเด็นขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับคาปรับทางปกครองหรือ
โทษปรับทางปกครอง

จุลนิติ

  ประการท่ีสาม วิธีการบังคับคาปรับทางปกครองเพ่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ซึ่งกฎหมายทุกฉบับท่ีไดนํา
คาปรบัทางปกครองมาใชบงัคับกับกรณีทีก่ลาวมาขางตน ลวนแลวแตไดกาํหนดใหนาํบทบัญญัตเิก่ียวกบั
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมทั้งสิ้น
 ๓) การกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม 
   สาํหรับประเด็นขอกฎหมายนี ้คณะกรรมการวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ไดเคยวินจิฉยั
วางบรรทัดฐานไวในบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง ปญหาขอกฎหมาย
ตามรางระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานนํ้าตาลทราย
ทีฝ่าฝนหรอืไมปฏิบตัติามประกาศ ระเบยีบ หรอืพระราชบญัญตัอิอยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑/๒๕๔๘) สรุปความไดวา ในการตรวจพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับสําหรับโรงงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) 
มีความเห็นวา รางระเบียบฉบับดังกลาวมีประเด็นขอกฎหมายบางประการ โดยในประเด็นท่ีสาม
พระราชบญัญตัอิอยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗๐ ถงึมาตรา ๗๔ ไดกาํหนดโทษทางอาญา
โดยเฉพาะโทษปรับแกโรงงานที่ทําความผิดโดยไมปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแลว
รางระเบยีบฉบับน้ีจะสามารถกําหนดเบีย้ปรบัซ่ึงเปนโทษทางปกครองแกโรงงานในความผดิเดยีวกนัน้ัน
ไดอีกหรือไม 
   คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง มคีวามเหน็วาโทษทางปกครองมีวตัถปุระสงค
เปนการกาํหนดมาตรการบงัคับทางกฎหมายใหมกีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑตาง ๆ  ทีก่ฎหมายกําหนด
เพ่ือใหมาตรการทางกฎหมายเหลาน้ันบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับการใชกฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย จึงแตกตางจากวัตถุประสงคของโทษทางอาญา
ดงันัน้ในกฎหมายจึงอาจกาํหนดใหการกระทาํอยางหน่ึงมทีัง้โทษทางอาญาและโทษทางปกครองได 
ซึ่งในกรณีนี้พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ (๒๕) ไดบัญญัติใหมี
โทษทางปกครองสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการออย
และนํา้ตาลทรายกาํหนดโดยการชําระเบีย้ปรบั ดวยเหตนุี ้ระเบยีบทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ
ดังกลาว จึงสามารถกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยปรับสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ี
ตามระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายกําหนดไวได

บทสรุป

  เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา คาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญามีลักษณะ
ที่แตกตางกันใน ๓ เรื่องคือ ๑) วัตถุประสงคของการลงโทษ ๒) องคกรที่มีอํานาจในการลงโทษ 
และ ๓) วธิกีารบงัคบัโทษ ซึง่การพจิารณาวากรณใีดควรใชคาปรบัทางปกครองหรอืใชโทษปรบัทางอาญา
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

ควรจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําความผิดและวัตถุประสงคของการลงโทษควบคูกัน
โดยการนาํคาปรบัทางปกครองมาบญัญตัไิวในกฎหมายไดปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบบั เชน พระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบญัญตัวิาดวยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญตัสิญัญาซือ้ขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญตัิ
การทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญตัทิรสัตเพือ่ธรุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญตัิ
จดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตน  ซึง่จะพบวาการนาํคาปรบัทางปกครองมาใชในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูเหลานี ้แมกฎหมายจะไดบญัญตัโิดยใชถอยคาํของกฎหมายทีม่คีวามแตกตางกนับาง
เชน คาปรบัทางปกครอง หรอืโทษปรับทางปกครอง เปนตน แตถอยคาํของกฎหมายเหลานีล้วนแลวแต
มีความมุงหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยหมายถึง การลงโทษทางการเงินแกผูที่กระทําการฝาฝน
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะหรือเพื่อใหคําสั่ง
ทางปกครองของเจาหนาที่บรรลุวัตถุตามประสงค นอกจากนี้จะเห็นไดวาการนําคาปรับทางปกครอง
มาบัญญัติไวในกฎหมายจะประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ อยางนอย ๓ เรื่อง ไดแก ๑) ลักษณะ
ความผิดที่จะถูกปรับทางปกครองและอัตราโทษปรับ ๒) บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจพิจารณากําหนด
คาปรับทางปกครองและ ๓) วิธีการบังคับคาปรับทางปกครอง
 ในสวนปญหาวาการกาํหนดใหนาํโทษทางปกครองมาใชควบคูกบัโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํ
ความผิดกรรมเดียวจะกระทําไดหรือไม นัน้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแลว ไดเคยให
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาววา โทษทางปกครองมีวัตถุประสงคเปนการกําหนดมาตรการบังคับ
ทางกฎหมายใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด 
เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายเหลาน้ันบรรลุผล อันจะทําใหการบังคับ
การใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย
จงึแตกตางจากวตัถปุระสงคของโทษทางอาญา กฎหมายจึงอาจกําหนด
ใหการกระทําอยางหนึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและโทษทางปกครองได
ดงันั้น จึงเห็นไดวาการที่จะกําหนดใหนําคาปรับทางปกครองมาใชควบคูกับโทษปรับทางอาญา
สําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวกันนั้น จึงเปนเรื่องที่กระทําไดโดยไมขัดตอระบบกฎหมายไทย
แตสาํหรบัปญหาวาการทีจ่ะลงโทษการกระทาํความผดิกรรมเดยีวทัง้คาปรบัทางปกครองและโทษปรับ
ทางอาญาไปพรอม ๆ กันจะเหมาะสมหรือไม นั้น โดยความเห็นสวนตัวแลวเห็นวาการกําหนด
ใหนําคาทางปกครองมาใชควบคูกับโทษทางอาญาสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอาจขัด
กับหลักการหามลงโทษหลายคร้ังสําหรับการกระทําความผิดกรรมเดียวอันเปนหลักกฎหมายทั่วไป
ดังนั้น การตรากฎหมายที่จะกําหนดใหมีคาปรับทางปกครองและโทษปรับทางอาญาควบคูกันนั้น
จึงควรอยูในลักษณะขอยกเวนและอาจกระทําไดเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น 
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