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คำแนะนำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย
เรื่อง กำรกำหนดโทษอำญำในกฎหมำย
โดยที่มำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย หน่วยงำน
ของรัฐพึงกำหนดโทษอำญำในกฎหมำยเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง และให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑)
กำรกระท ำนั้ น ต้ อ งกระทบต่ อ ควำมมั่ น คงหรื อ ควำมปลอดภั ย ของประเทศ ควำมสงบเรี ย บร้ อ ย
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม และ (๒) เป็นกรณีที่
ไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะท ำให้
ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรพั ฒ นำกฎหมำย
โดยควำมเห็ น ชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกคำแนะนำเกี่ยวกับกำรกำหนดโทษอำญำในกฎหมำย
ดังต่อไปนี้
กำรกำหนดโทษอำญำในกฎหมำยสำหรับกำรกระทำควำมผิดใดจะต้องยึดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรกระทำที่เป็นควำมผิดร้ำยแรงนั้นเป็นกำรกระทำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ
หรือควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอัน ดี
ของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้ำง
หน่วยงำนของรัฐต้องพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกำรตรำกฎหมำย หำกเป็นไปเพื่อคุ้มครอง
สิ่งต่อไปนี้ อำจกำหนดเป็นโทษอำญำได้
(๑) เป็นกำรกระทำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐหรือควำมปลอดภัยของประเทศ ได้แก่
กำรกระทำที่อำจทำให้เกิดควำมไม่มั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรเมืองกำรปกครอง หรือเป็น
กำรกระทำที่อำจทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชำชน อำจกำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้
ตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระทำนั้น ๆ
(๒) เป็นกำรกระทำที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน (public order) หรือ
กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ในวงกว้ำง ซึ่งต้องคำนึงถึงสภำพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในกำรพิจำรณำดังกล่ำวให้ถือหลัก ดังต่อไปนี้
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน (public order) คือ กฎเกณฑ์เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย
มุ่ ง คุ้ ม ครองกำรอยู่ ร่ว มกัน ของคนในสั งคมหรือ ในประเทศชำติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมมั่นคง (security)
ควำมสงบสุ ข (tranquility) สั น ติ ภ ำพ (peace) และสุ ข ภำวะ (public health) ร่ ว มกั น ของ
คนในสังคม กำรกระทำใดที่ทำให้เกิดควำมไม่มั่นคง ควำมไม่สงบสุข ควำมวุ่นวำยหรือบ่อนทำลำยสุขภำวะ
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อันจะมีผลต่อกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม กำรกระทำที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนนั้น
ย่อมกำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและเจตนำ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน (good morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ
ตำมควำมเชื่อ ตำมประเพณี หรือศำสนำ และถือว่ำเป็นเครื่องวินิจฉัยควำมประพฤติว่ำถูกต้องหรือไม่
ปกติกำรกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนย่อมทำให้นิติกรรมเสียไป แต่กำรกระทำที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชำชนจะเป็นควำมผิดอำญำก็ต่อเมื่อกำรกระทำนั้นเป็นเรื่องร้ำยแรงและกระทบต่อ
กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอำจทำให้เกิดควำมไม่มั่นคง ควำมไม่สงบสุข ควำมวุ่นวำยในสังคมได้
ศีลธรรมอันดีของประชำชนนี้อำจมีวิวัฒนำกำรได้ตำมยุคสมัยและตำมพื้นที่ กำรกระทำที่กระทบต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรงย่อมกำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมยุคสมัย
กำรกระทำที่มีผลกระทบต่อส่ วนรวม คือ กำรกระทำที่ส่งผลร้ำยต่อประชำชนในวงกว้ำง
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ำยอื่น
ที่ไม่เพียงแต่เป็นกำรกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นกำรส่วนตัว
ทั้ ง นี้ ในกำรพิ จ ำรณำหลั กเกณฑ์ต ำม (๑) และ (๒) หน่ ว ยงำนของรัฐต้องตระหนักว่ำ
เกณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
กำรปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึงควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
และปัจจัยอื่น ๆ
ข้อ ๒ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถใช้ ม ำตรกำรอื่ น ใดเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยอย่ ำ งได้ ผ ลและ
มีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะทำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้
กำรก ำหนดให้ ก ำรกระท ำใดเป็ น ควำมผิ ด และโทษอำญำเป็ น กำรจ ำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพ
ของบุ ค คลอย่ ำ งยิ่ ง จึ ง ต้ อ งใช้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ม ำตรกำรอื่ น เพื่ อ ให้ ป ระชำชนปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยได้
หรือกำรลงโทษอย่ำงอื่น ที่ไ ม่ใช่โ ทษอำญำไม่ทำให้ผู้กระทำควำมผิด เกรงกลัวเพรำะได้รับประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจคุ้มค่ำกว่ำโทษที่ได้รับ หำกมีมำตรกำรอื่นที่ทำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ เช่น
มำตรกำรจูงใจเพื่อให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรอำนวยควำมสะดวกให้กระทำกำรที่รัฐ
อยำกให้กระทำ กำรกำหนดมำตรกำรบังคับทำงปกครอง กำรกำหนดสภำพบังคับทำงเศรษฐกิจ เช่น
กำรกำหนดโทษปรับเป็น พินั ย* หรือกำรกำหนดให้เอกชนฟ้องร้องดำเนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้
มำตรกำรดังกล่ำว แต่ถ้ำมำตรกำรดังกล่ำวไม่อำจทำให้ป ระชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงได้ผลหรือ
มีประสิทธิภำพเพียงพอ กรณีนี้จึงกำหนดให้กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวเป็นควำมผิด
และมีโทษอำญำ
*โทษปรับเป็นพินัย

เป็นแนวทางหนึ่งในการกาหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และไม่ใช่โทษอาญาหรือโทษทางปกครอง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทาร่างกฎหมาย
เพื่อที่จะเสนอเรื่องต่อไป
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ข้อ ๓ ควำมผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมำยอำญำ ภำคควำมผิด หำกบทบัญญัติ
ควำมผิดที่มีโทษอำญำในพระรำชบัญญัติใดมีองค์ ประกอบควำมผิดเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับควำมผิด
ที่กำหนดในภำคควำมผิดของประมวลกฎหมำยอำญำ มิให้กำหนดโทษอำญำในร่ำงกฎหมำยนั้น เว้นแต่
จะมีเหตุผลควำมจำเป็นพิเศษว่ำเป็นกฎหมำยเฉพำะจำเป็นต้องมีโทษสูงกว่ำหรือมีโทษอุปกรณ์ เช่น
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
อย่ ำ งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ป ระสงค์ จ ะก ำหนดโทษอำญำที่ มี โ ทษน้ อ ยกว่ ำ โดยมิ ใ ห้ น ำประมวล
กฎหมำยอำญำมำใช้บังคับจะต้องระบุในกฎหมำยเฉพำะนั้นให้ชัดเจนว่ำ มิให้นำโทษสำหรับควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับสำหรับกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยเฉพำะนั้น
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย เช่น สนธิสัญญำ
หรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำคี กำหนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องตรำกฎหมำย
ที่มีโทษอำญำตำมที่กำหนดไว้ในพันธกรณีนั้น ให้กำหนดโทษอำญำได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
และมี เ พดำนโทษ (threshold) ที่ ชั ด เจนด้ ว ย ทั้ ง นี้ ในกำรตรำกฎหมำยที่ ก ำหนดโทษอำญำ
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศนั้นจะต้องอ้ำงข้อควำมในพันธกรณีที่ระบุให้กำหนดโทษอำญำให้ชัดเจนด้วย
มิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะตำมพันธกรณีว่ำอำจกำหนดเป็นโทษอำญำเท่ำนั้น
ข้อ ๕ กำรกระทำใดที่เป็นกรรมเดีย วและมีโทษอำญำอยู่แล้ว จะกำหนดให้กำรกระทำ
กรรมเดียวกันนั้นมีโทษอย่ำงอื่นด้วย เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่ำงอื่นนั้นเพื่อระงับคดีย่อมกระทำมิได้
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทั้งหลำยที่กำหนด “มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง” เช่น กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ต้องเปลี่ยนบทบัญญัติเป็นสภำพบังคับอื่นที่เหมำะสม เช่น โทษปรับ
ทำงปกครอง หรือโทษปรับเป็นพินัย เว้นแต่โดยสภำพของควำมผิดสมควรมีโทษอำญำ เพรำะเรื่องทำงแพ่ง
ในระบบประมวลกฎหมำย หมำยถึงเรื่องระหว่ำงเอกชนกับเอกชนเท่ำนั้น แต่กำรละเมิดกฎหมำย
ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ใช่ เรื่องระหว่ำงเอกชนกับเอกชน หำกแต่เป็นเรื่องระหว่ำงรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ
ซึ่งต้องรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคคล จึงไม่ใช่เรื่องทำงแพ่งและกำรเปลี่ยนโทษทำงแพ่งมำเป็น
โทษปรับเป็นพินัยย่อมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ถูกลงโทษมำกกว่ำ
ตัวอย่างของการกระทาที่ไม่ควรกาหนดเป็นโทษอาญาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และข้อ ๒
(๑) กำรกระทำควำมผิดเล็กน้อย เช่น ผิดกฎจรำจรเล็กน้อย โดยกำรจอดรถในที่ห้ำมจอด
ขับรถทับเส้นทึบ (เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง) หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคำญที่กระทำต่อปัจเจกชน
อำจกำหนดเป็นโทษปรับเป็นพินัยได้ ซึ่งต่ำงจำกกำรกระทำผิดกฎจรำจรที่อำจกระทบต่อควำมปลอดภัย
ของผู้ อื่ น ซึ่ ง ต้ อ งก ำหนดเป็ น โทษอำญำ เช่ น กำรขั บ รถโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ ำต กำรขั บ รถฝ่ ำ ไฟแดง
(สัญญำณไฟจรำจร)
(๒) กระทำกำรฝ่ำฝืน กฎหมำยเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง อำจใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครองหรือมำตรกำรบังคับอื่นแทน เช่น สั่งให้หยุดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงแพ่งในกรณีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่ไม่ได้มีควำมมุ่งหมำยทำงกำรค้ำ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) กำรฝ่ำฝืนไม่ต่ออำยุใบอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำตเกินกำหนด ไม่แจ้งเปลี่ยนสถำนที่
ประกอบกำร
(๔) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแต่งกำยโดยไม่มีสิทธิ เช่น แต่งกำยแสดงวิทยฐำนะ
ของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำโดยไม่ มี สิ ท ธิ แต่ ก ำรแต่ งเครื่ องแบบเจ้ ำ พนั กงำนซึ่ ง มีอ ำนำจตำมกฎหมำย
โดยไม่มีสิทธิควรกำหนดเป็นโทษอำญำเพรำะจะทำให้ประชำชนเข้ำใจผิดว่ำเป็นเจ้ำพนักงำน

