
  

 

ซีรีย์ : แนวคิดในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ* 

ตอนที่ 3 : การก าหนดมาตรการให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 
 
  ต่อเนื่องจากสองตอนก่อนที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง รูปแบบของมาตรการและประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้ และแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานในตัวบทกฎหมาย ในฉบับนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึง
อีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้สามารถบังคับใช้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับตัวตนและคุณลักษณะต่าง ๆ  
ของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ (constituencies) ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาง่าย ๆ คือ หน่วยงาน 
ควรจะรู้จักหน้าค่าตาของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้ดีพอสมควร และน าข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้น มาพิจารณาว่ามาตรการที่ก าลังจะก าหนดในกฎหมายนั้น 
เป็นมาตรการที่เหมาะสมหรือไม่ สร้างภาระหรือต้นทุนมากเกินไปหรือไม่ จะก่อให้เกิดการ  
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการได้หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประหลาดหรือผลกระทบ  
อันไม่พึงประสงค์หรือไม่  โดยที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการมีจ านวนมาก  
ในบทความฉบับนี้จึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะบางปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ อันได้แก่ (1) จ านวนผู้ที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ (2) ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา (3) ระดับความรับรู้  
และทัศนคติต่อมาตรการ (4) ทัศนคติต่อความเสี่ยง (Risk Attitude) และ (5) การบังคับใช้มาตรการ
กับนิติบุคคล 

 

1. จ านวนผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 

 
ปัจจัยแรกที่หน่วยงานควรค านึงถึง คือ จ านวนของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 

ส าหรับมาตรการที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป เช่น มาตรการที่บังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศ 
หรือกับคนส่วนใหญ่ในสังคม คงเป็นไปได้ยากที่หน่วยงานจะท าความรู้จักกับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการได้อย่างลึกซึ้ง หรือจะสามารถก าหนดรายละเอียดของมาตรการให้เหมาะสมกับผู้ที่จะต้อง  
ปฏิบัติตามทุกกลุ่มได้ เช่นนี้ มาตรการที่จะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ มาตรการที่มี
ลักษณะไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย  ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานประสงค์จะห้าม
ประชาชนทั้งประเทศกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง มาตรการที่มีประสิทธิภาพ คือ การก าหนดข้อห้าม
และบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนไว้อย่างชัด เจน โดยมีข้อยกเว้นไม่มากนักหรือไม่มีเลยเพ่ือลด 
 
     

*นายอภิชน  จันทรเสน นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ กองพัฒนากฎหมาย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, LL.M. London 
School of Economics and Political Science, PhD (Law) The Australian National University 
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ความสับสนของสังคม นอกจากนี้ควรก าหนดแนวทางการเข้าตรวจสอบไว้อย่างชัดแจ้งและเผยแพร่
แนวทางดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วไป เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน หรือหาก 
ประสงค์จะให้ประชาชนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หน่วยงานก็จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามให้ชัดเจนและอ านวยความสะดวกให้มากที่สุด  

ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานเห็นว่าการประกอบกิจการใดสมควรจะต้องมีการควบคุม
โดยภาครัฐ ก็อาจก าหนดมาตรการให้ประชาชนต้องยื่นขออนุญาตก่อนประกอบกิจการได้    
แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้การอนุญาตนั้นมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขออนุญาต 
จะต้องมีความชัดเจนและพอเหมาะพอควรแก่กรณี เจ้าหน้าที่ไม่ควรมีดุลพินิจในการอนุญาต  
หรือมีอย่างจ ากัดที่สุด1นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดให้มีระบบการยื่นขออนุญาตด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐไปพร้อมกัน2  

ในทางกลั บกัน  ในกรณีของมาตรการที่ ออกมา เ พ่ื อบั ง คับ ใช้ กั บบุ คคล 
หรือผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก หน่วยงานจะสามารถก าหนดและบังคับใช้
มาตรการที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นโดยอาศัยการก าหนดรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะนิสัย และปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ที่จะต้องปฏิบัติ  
ตามมาตรการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ภาครัฐต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้มากและละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้  
ในการออกแบบมาตรการที่เหมาะสม ดังจะได้กล่าวถึงในข้อต่อ ๆ ไป 

 
ตัวอย่างมาตรการที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป ตัวอย่างมาตรการที่บังคับใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 

มาตรการที่ห้ามกระท าการ 
 การห้ามมิให้น ารถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง 

หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายมาใช้ในทางเดินรถ 
(มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. 2522) 

 การห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ 
ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  
(มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถาม
หนี้ พ.ศ. 2558) 

มาตรการที่ห้ามกระท าการ 
 การห้ามมิให้ผู้ใดน าอากาศยานท าการบิน  

เว้นแต่มีใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน 
ตามท่ีก าหนด  
(มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ. 2497) 

 การห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนด  
(มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525) 

                                                           

  1ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  2มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
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ตัวอย่างมาตรการที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป ตัวอย่างมาตรการที่บังคับใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 

มาตรการที่ก าหนดให้กระท าการ 
 การก าหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 

 เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ต้องมี 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 (มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว
 ประชาชน พ.ศ. 2526) 
 การก าหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดชุมนุมสาธารณะ

จะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการ
ชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงตามวิธีการ 
ที่ประกาศก าหนด  
(มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558) 

มาตรการที่ก าหนดให้กระท าการ 
 การก าหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ

พลังงานจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน  
(มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) 

 การก าหนดให้สถาบันการเงินจัดท าบัญชี 
เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ที่เป็นอยู่ตามมาตรฐานการบัญชีและตาม
หลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนด  
(มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551) 

 
นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานสร้างฐานข้อมูลกลุ่มบุคคลหรือผู้ประกอบการที่อยู่ ใน 

การควบคุมดูแลของตนแล้ว หน่วยงานควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหรือผู้ประกอบการ
เหล่านั้นเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือในการบังคับใช้มาตรการร่วมกัน ตลอดจน
อ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนถูกต้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  
การที่หน่วยงานมีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการในระดับที่เหมาะสม จะท าให้ 
การบังคับใช้มาตรการเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ทางเดียว (One-way Enforcement) ที่หน่วยงาน
เป็นผู้ก าหนดกติกาและเอกชนเป็นผู้ปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข กลายเป็นความสัมพันธ์สองทาง 
(Two-way or Responsive Enforcement) ที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะร่วมกันก าหนด 
และปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวทางการบังคับใช้ให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ3   

อนึ่ง ในบางกรณีหน่วยงานยังอาจร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือจัดท า “สนามทดสอบ
มาตรการใหม่” (Regulatory Sandbox) เพ่ือแก้ไขปัญหาที่กฎระเบียบของทางราชการมักมีความ
สลับซับซ้อนและล้าสมัยไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพ่ือ
กระตุ้นให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย 
  

                                                           

  3 Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the 
Deregulation Debate (Oxford: Oxford University Press, 1992).  
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ตัวอย่างการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อจัดท าสนามทดสอบมาตรการใหม่ 

แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)4 

4.3 หลักการของ Regulatory Sandbox 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทดสอบ

บริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ภายใต้สภาพแวดล้อม 
ของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัดขอบเขต เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ านวนลูกค้า 
ปริมาณธุรกรรม ระยะเวลาในการทดสอบ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมทางการเงิน (2) มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
เป็นส าคัญ และ (3) ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือส่งเสริมให้ FinTech ไทย  
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทยจะพิจารณาการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น
แล้วแต่กรณี 

   ฯลฯ                              ฯลฯ 

 

2. ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 

 
ในกรณีของมาตรการที่บังคับใช้กับบุคคลหรือผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม ปัจจัยแรก  

ที่หน่วยงานควรศึกษารวบรวมและน ามาใช้ในการก าหนดรายละเอียดของมาตรการ คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการนั้น  ประการแรก ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการจะเป็น
ตัวชี้วัดว่าภาระหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรการนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่  ตัวอย่างเช่น 
หากภาครัฐออกมาตรการมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดให้
ผู้ด้อยโอกาสที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือต้องหาเอกสารหลักฐานจ านวนมากเพ่ือยืนยันตัวตน 
ผู้ด้อยโอกาสจ านวนไม่น้อยย่อมไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ ส่งผลให้มาตรการไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง การที่หน่วยงานออกมาตรการห้ามผู้ประกอบการขายสินค้า 
หรือบริการใด ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น การห้ามขายสุราในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ผู้ประกอบการ
รายเล็กที่มีเงินทุนต่ าย่อมได้รับผลกระทบจากมาตรการในระดับที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่มาก  
ในทางกลับกัน ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมจะสามารถแบกรับต้นทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรการได้มาก และสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่มีความซับซ้อนได้เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงบริการให้ค าปรึกษา และมีเงินทุนในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลจ านวนมาก  
เพ่ือประกอบการยื่นค าขอและรอการอนุมัติอนุญาตที่ใช้เวลาพิจารณายาวนานได้  
                                                           

  4ธนาคารแห่งประเทศไทย, แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox), 15 มีนาคม 2562.  
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  ประการที่สอง  ในหลายกรณีหน่วยงานอาจมีความประสงค์ที่จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่รัฐ เช่นนี้ ถ้าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
โดยเฉลี่ยมีฐานะทางการเงินดี หน่วยงานอาจจะก าหนดค่าธรรมเนียมได้สูง แต่ในทางกลับกัน  
ถ้าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเฉลี่ยมีฐานะทางการเงินไม่ดีนัก หน่วยงานควรจะพิจารณา
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมให้ต่ าที่สุด เพ่ือไม่ให้ค่าธรรมเนียมนั้นมีผลเป็นการกี ดกัน
หรือเป็นอุปสรรคแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2563  
เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ข้อเสนอพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยส านักงาน ก.พ.ร. 
1) กรณีค่าธรรมเนียมใบค าขอและใบแทน 

พิจารณารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเทียบกับต้นทุน หากรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่ ากว่าต้นทุนในการด าเนินการ ให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกการจัดเก็บดังกล่าว 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินงานภาครัฐ 

2) กรณีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตาม

เงื่อนไขดังนี้ 
2.1) ต้นทุนในการด าเนินการ.... 
2.2) ความทันสมัยของกฎหมายที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม... 
2.3) ประเภทของใบอนุญาต.... 
2.4) ช่องทางการให้บริการ.... 

ฯลฯ                              ฯลฯ 

 
  ประการที่สาม ในการก าหนดบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการ หากผู้ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการส่วนใหญ่มีฐานะทางการเงินดี การลงโทษด้วยมาตรการทางการเงินแต่เพียง
อย่างเดียว มักไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ เนื่องจากผู้ฝ่าฝืน
สามารถเลือกที่จะจ่ายค่าปรับแทนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตามมาตรการได้   
ในกรณีนี้หน่วยงานจึงควรพิจารณาก าหนดโทษหรือมาตรการบังคับอ่ืนประกอบด้วย เช่น  
การเพิกถอนใบอนุญาตหรือสมาชิกภาพ การสั่งห้ามประกอบกิจการ การประกาศรายชื่อผู้กระท า
ความผิดในสื่อสาธารณะ (Naming and Shaming) และการใช้โทษจ าคุกในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้น 
เป็นเรื่องร้ายแรง5  ในทางกลับกัน หากผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนใหญ่มีฐานะทางการเงิน  
ไม่ดีนัก  การลงโทษด้วยมาตรการทางการเงินจะเป็นมาตรการที่มีต้นทุนต่ าและมีประสิทธิภาพสูง   
  

                                                           

  5Anthony Ogus, Costs and Cautionary Tales: Economic Insights for the Law 
(Oxford: Hart Publishing, 2006), 112-127. 
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แต่ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้การลงโทษทางการเงินดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความเหลื่อมล้ าในสังคมให้มากข้ึนไปอีก 
 

ตัวอย่างการก าหนดมาตรการบังคับอ่ืนเพิ่มเติมจากโทษทางการเงิน 

มาตรการบังคับของฐานความผิดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์  
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

มาตรา 242 ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ 

  ฯลฯ                              ฯลฯ 

มาตรา 296  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 242 มาตรา 244/1 มาตรา 
244/2 หรือมาตรา 244/3 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึง
สองล้านบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  ฯลฯ                              ฯลฯ 

มาตรา 296/2  กรณีความผิดตามมาตรา 296 หรือมาตรา 296/1 ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การก าหนดโทษปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระท าความผิด
นั้นให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์  ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าค่าปรับ 
ขั้นต่ าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 296 หรือมาตรา 296/1 แล้วแต่กรณี 

มาตรา 297/1  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดตามมาตรา 278 มาตรา 
281/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 281/10 มาตรา 296 มาตรา 296/1 หรือมาตรา 297 ให้ศาลสั่งให้
ผู้กระท าความผิดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ชดใช้เงินในจ านวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระท า
ความผิดนั้นโดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

(2) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือ
เข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกนิห้าปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

(3) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

(4) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของส านักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระท าความผิดนั้น 
คืนให้แก่ส านักงาน 

  ฯลฯ                              ฯลฯ 
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  ในส่วนของระดับการศึกษาของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ หากผู้ที่จะต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูง หน่วยงานอาจก าหนดมาตรการที่มีความซับซ้อนได้  
เช่น มาตรการทางภาษี และมาตรการให้ควบคุมกันเอง (self-regulation) และอาจไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เน้นหนักในส่วนของการให้ความรู้หรือการจัดอบรมผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการมากนัก เนื่องจาก  
ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมีความสามารถในการหาความรู้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว  อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ 
หน่วยงานควรใช้ความระมัดระวังในการก าหนดรายละเอียดของมาตรการที่มีความรัดกุมเป็นพิเศษ  
เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลกลุ่มนี้ใช้ความรู้ความสามารถในการหาช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยง  
การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐได้6  ในทางกลับกัน หากพบว่าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการมีระดับ
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่ า หากหน่วยงานก าหนดมาตรการที่มีความซับซ้อนหรือต้องอาศัยการด าเนินการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียว มาตรการนั้นก็จะบังคับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ยาก  
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และการช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการประชาชน 
ในเชิงรุกและเลือกใช้มาตรการที่เน้นการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการให้ถูกต้องกว่ามากกว่า
มาตรการที่จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด 
 

ตัวอย่างมาตรการที่มีความซับซ้อนซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูง 

มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)7 
บุคคลธรรมดาสามารถลงทุนในกองทุน SSF เพ่ือหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับเงิน 

ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ทั้งนี้  
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนในกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายุอื่น ๆ 
(กองทุน RMF กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ฯลฯ) ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

ผู้ที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจะต้องถือครองหน่วยลงทุนในกองทุน SSF เป็นเวลา  
10 ปี นับจากวันทีซ่ื้อ จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี และไม่ก าหนด
จ านวนขั้นต่ าในการซื้อหน่วยลงทุน 

การหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ก าหนดไว้ 5 ปี (2563–2567) 
จากนัน้กระทรวงการคลังจะประเมินผลการด าเนินการและทบทวนมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อไป 

  

                                                           

  6Louis Straney, Securities Fraud: Detection, Prevention and Control ( New Jersey: 
Wiley, 2011). 
  7ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, “เทียบฟอร์ม 3 กองทุนเก่า-ใหม่ LTF-SSF-RMF ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้,” 
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=P&id=NDMraTRCQ2rb2M9 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2563). 
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3. ระดับความรับรู้และทัศนคติต่อมาตรการ 

 
ปัจจัยที่สามที่หน่วยงานควรค านึงถึง คือ ระดับความรับรู้และทัศนคติต่อมาตรการ 

ของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้น โดยหน่วยงานจะต้องพิจารณาว่า ผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามส่วนใหญ่ 
มีความรับรู้ความเข้าใจในมาตรการที่จะก าหนดมากน้อยเพียงใด ซึ่งแบ่งอย่างง่ายได้เป็นสองระดับคือ  
“รับรู้มาก” (Well-informed) และ “รับรู้น้อย” (Ill-informed) พร้อมกับพิจารณาว่าผู้ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติต่อมาตรการอย่างไร ซึ่งแบ่งอย่างง่าย  ได้เป็นสองกลุ่ม
เช่นกัน คือ “มีความตั้งใจดี” (Well-intentioned) และ “มีความตั้งใจแย่” ( Ill-intentioned)  
ซึ่งเมื่อน าระดับทั้งสี่มาเชื่อมโยงกันแล้ว จะแบ่งผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นสี่กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม
เหมาะกับการควบคุมดูแลด้วยมาตรการภาครัฐในลักษณะที่ต่างกัน คือ8 

(1) กลุ่มที่หนึ่ง Well-informed, Well-intentioned หรือกลุ่มที่มีความรับรู้ 
ต่อมาตรการในระดับสูงและมีความตั้งใจดี  บุคคลในกลุ่มนี้จะปฏิบัติตามมาตรการอยู่เสมอ  
แม้จะไม่มีการเข้าตรวจสอบหรือการลงโทษโดยเจ้าหน้าที่ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้เหมาะที่จะเป็นตัวอย่าง 
ให้แก่กลุ่มอ่ืน ๆ (champion) มาตรการที่ เหมาะสมในการดูแลคนกลุ่มนี้  คือ การให้รางวัล  
การให้การยอมรับ และการยกให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณชน นอกจากนี้หน่วยงานอาจท างานร่วมกับ 
คนกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายและสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 
ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสมกับการควบคุมดูแลกลุ่ม Well-informed, Well-intentioned 

การมอบรางวัล G-Green ระดับประเทศ 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ โดยได้มอบโล่
ตราสัญลักษณ์ G-Green เชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จ านวน 154 รางวัล  
ระดับดีมาก (G เงิน) จ านวน 98 รางวัล และระดับดี (G ทองแดง) 100 รางวัล รวมทั้งมอบโล่ 
Green Partnership ให้กับองค์กรที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้9 

  

                                                           

  8 Robert Baldwin, Bridget Hutter, and Henry Rothstein, Risk Regulation, 
Management and Compliance (A report to the BRI Inquiry, 20 12).; Joseph F. DiMento, 
Environmental Law and American Business: Dilemmas of Compliance (New York: Springer, 1986).; 
Bridget M. Hutter, Compliance: Regulation and Environment (Oxford: Clarendon Press, 1997). 
  9กรุงเทพธุรกิจ, “ทส.มอบรางวัล G-Green ระดับประเทศ ปีที่ 13 จับมือ กค. มุ่งสู่ Green 
Office ศูนย์ราชการต้นแบบ ,” https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/1862 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2563). 
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(2)  กลุ่มที่สอง Well-informed, Ill-intentioned หรือกลุ่มที่ มีความรับรู้ 

ต่อมาตรการในระดับสูง แต่มีทัศนคติหรือมีความตั้งใจที่จะฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงมาตรการ 
ที่หน่วยงานก าหนด บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้มักมีการศึกษาสูง เป็นคนในวิชาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ  
ที่ตั้งใจหาทางเลี่ยงกฎเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือเอาชนะผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่ง  
ในการควบคุมดูแลคนกลุ่มนี้ ในประการแรกหน่วยงานจะต้องทบทวนว่ามาตรการที่จะก าหนด 
หรือเรื่องที่จะเข้าแทรกแซงนั้น มีความเหมาะสมในการด าเนินการจริงหรือไม่ เพราะสาเหตุส าคัญ  
ของการต่อต้านหรือการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ของคนจ านวนมาก อาจเกิดจากเรื่องหรือวิธีการที่รัฐ 
เข้าแทรกแซงนั้นไม่เหมาะสมตั้งแต่ต้น แต่หากทบทวนแล้วพบว่าเรื่องและวิธีการที่เข้าแทรกแซงนั้น
เหมาะสม มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับคนกลุ่มนี้ คือ มาตรการที่เข้มงวด รัดกุม  
และก าหนดบทลงโทษรุนแรง เพ่ือให้ผู้มีความรู้ดีที่คิดจะฝ่าฝืนมาตรการนั้นเกิดความเกรงกลัว  
หรือตระหนักได้ว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นไม่คุ้มค่า  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้อง  
ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีก าลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบการกระท าความผิดอย่างจริงจัง  
และบ่อยครั้ง ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการที่จะพบบุคคลในกลุ่มนี้มาก คือ มาตรการทางภาษี  
มาตรการที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
ขนาดใหญ ่

 
ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสมกับการควบคุมดูแลกลุ่ม Well-informed, Ill-intentioned 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
มาตรา 206  ผู้น าของเข้าผู้ใดขอคืนอากรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 โดยความเท็จ

โดยฉ้อโกงหรืออุบายหลอกลวง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกว่าจ านวน
ที่มีสิทธิได้รับจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสี่
เท่าของจ านวนเงินอากรที่ขอคืนเกินกว่าจ านวนที่มีสิทธิได้รับจริง แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

   
  (3) กลุ่มที่สาม Ill-informed, Well-intentioned หรือกลุ่มที่ มีความรับรู้ 
ต่อมาตรการในระดับต่ า แต่เม่ือรับรู้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ถู กต้อง   
อีกนัยหนึ่ง คือ เหตุที่บุคคลกลุ่มนี้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐได้ไม่ถูกต้องนั้น เกิดจาก  
ความไม่รู้ เป็นส าคัญมากกว่าเกิดจากเจตนาที่จะฝ่าฝืน ด้วยเหตุนี้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ  
ในการจัดการกับคนกลุ่มนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การส่งเสริมความร่วมมือ และการอ านวย
ความสะดวกเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ 
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ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสมกับการควบคุมดูแลกลุ่ม Ill-informed, Well-intentioned 

การเผยแพร่ Infographic โดยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10  

 

   
  (4) กลุ่มที่สี่ Ill-informed, Ill-intentioned หรือกลุ่มที่มีความรับรู้ต่อมาตรการต่ า
และมีทัศนคติในทางลบต่อมาตรการหรือมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนสูง มาตรการที่จะมีประสิทธิภาพ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะเป็นมาตรการผสมในลักษณะ
ของการให้ความรู้และการลงโทษไปพร้อมกัน  แต่ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของอัตราโทษที่ก าหนด  
อาจไม่จ าต้องรุนแรงเท่ากับอัตราโทษที่ใช้กับกลุ่ม Well-informed, Ill-intentioned ด้วยเหตุที่
บุคคลในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่า หลังจากมีการอบรมให้ความรู้แล้ว 
 
  

                                                           

  10กระทรวงยุติธรรม, “กฎหมายน่ารู้ ตอน "กลั่นแกล้งหรือรบกวนแอร์โฮสเตส มีโทษหนัก ," 
https://www.moj.go.th/view/39646 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2563). 
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ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสมกับการควบคุมดูแลกลุ่ม Ill-informed, Ill-intentioned 

การออกประกาศและประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของ
กรุงเทพมหานคร11 

ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพ้ืนที่ท าการค้า 

และการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน  
โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่-แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคง
เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพ้ืนที่ผ่อนผัน ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพ้ืนที่ผ่อนผันได้ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย.... 

  ฯลฯ                              ฯลฯ 
 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่ท าการค้า 
3.1 ถนนต้องมีช่องทางจราจรตั้งแต่ 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการ 

เดินรถทางเดียวหรือสวนทาง และทางเท้าสาธารณะเมื่อจัดวางแผงค้าแล้วต้องมีท่ีว่างให้ประชาชน
สัญจรไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

3.2 ไม่อยู่ในรัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง พระที่นั่ง  
พระต าหนกั เขตพระราชฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ 

3.3 ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อการจราจรและกีดขวางการจราจร โดยต้องเสนอ 
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ตามอ านาจหน้าที่แห่งกฎหมาย 

  ฯลฯ                              ฯลฯ 

 

4. ทัศนคติต่อความเสี่ยง (Risk Attitude) 

 
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในกลุ่มที่สี่ คือ ทัศนคติต่อความเสี่ยงของผู้ที่จะต้องปฏิบัติ 

ตามมาตรการ โดยกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมจะมีมุมมองต่อความเสี่ยงต่างกัน ซึ่งอาจอ้างอิงได้จากอายุ 
เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม การศึกษา และอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในการค้นหาทัศนคติ 
ต่อความเสี่ยงของบุคคลแต่ละกลุ่ม หน่วยงานอาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Risk Matrix มาช่วย 
ในการระบุความเสี่ยงโดยละเอียด  แต่ทั้งนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หัวใจส าคัญของการน า 
                                                           

  11ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการก าหนดพื้นที่ท าการค้า 
และการขายหรือจ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563. 
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เรื่องทัศนคติต่อความเสี่ยงมาใช้ในการก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ คือ  
หากบุคคลส่วนใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้นเป็นกลุ่มที่ชอบความเสี่ยง (risk-seekers) เช่น 
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เจ้าของกิจการ หรืออาชญากรอาชีพ การบังคับใช้มาตรการ 
ให้มีประสิทธิภาพจะต้องเน้นที่การเข้าตรวจและการจับกุมอย่างจริงจัง  ด้วยเหตุที่การก าหนด 
อัตราโทษในการฝ่าฝืนที่สูงนั้นสร้างความเกรงกลัวให้คนกลุ่มนี้ได้ไม่มากนัก ในทางกลับกัน หากบุคคล
ส่วนใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-averters) เช่น พนักงาน
บริษัท นักวิชาการ หรือผู้สูงอายุ มาตรการที่มีประสิทธิภาพคือการก าหนดอัตราโทษไว้สูงและการ
ย้ าเตือนถึงผลร้ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐให้บ่อยครั้ง12  

 

5. การบังคับใช้มาตรการกับนิติบุคคล 

 
ปัจจัยกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ คือ การก าหนดและบังคับใช้มาตรการ 

ให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องปฏิบัติตามที่เป็นนิติบุคคล กล่าวคือ โดยที่ องค์กรนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น เป็นการรวมกลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะภายใต้กติกา 
ของกฎหมายจัดตั้งและข้อบังคับหรือธรรมนูญขององค์กร ส่งผลให้องค์กรนิติบุคคลมีโครงสร้าง  
(structure) พลวัต (dynamic) และแรงจูงใจ ( incentive) ในการด ารงอยู่และการด าเนินการ 
ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา การตอบสนองของนิติบุคคลต่อมาตรการภาครัฐจึงแตกต่างไปจาก 
การตอบสนองของบุคคลธรรมดาอย่างมีนัยส าคัญ และมาตรการที่บังคับใช้ได้ดีกับบุคคลธรรมดา 
อาจด้อยประสิทธิภาพเมื่อน ามาบังคับใช้กับนิติบุคคล  ด้วยเหตุนี้ การบังคับใช้มาตรการกับนิติบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพหรือการออกมาตรการเพ่ือบังคับใช้กับนิติบุคคลโดยเฉพาะ จะมีปัจจัยเกี่ ยวข้อง 
ที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ 

ประการแรก โดยที่องค์กรนิติบุคคลมีโครงสร้างซับซ้อนและมีการแบ่งหน้าที่ 
ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดขนาดใหญ่ การตอบสนอง  
ต่อมาตรการภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีกระบวนการรับรู้ข้อมูลและการตัดสินใจในหลายขั้นตอน  
ทั้งจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบนและจากระดับบนลงไปสู่ระดับล่าง หน่วยงานที่ก าหนดมาตรการ 
จึงควรพิจารณาว่าจะสื่อสารมาตรการไปสู่ผู้ที่มีอ านาจในการพิจารณาหรือเป็นผู้ปฏิบัติที่แท้จริง  
ในเรื่องนั้นได้อย่างไร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น มาตรการที่เป็น
รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์ก็ควรจะสื่อสารโดยตรงไปยังแผนก  
หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการดูแลลูกจ้างขององค์กรต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หรือผู้แทนสหภาพ มากกว่าจะสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดหรือการลงข่าวในสื่อสาธารณะทั่วไป 
  

                                                           

  12Robert Baldwin, Martin Cave, and Martin Lodge, Understanding Regulation: 
Theory, Strategy, and Practice, 2nd Ed (Oxford: Oxford University Press, 2011), 83-104. 
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ตัวอย่างการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนิติบุคคล โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิทินการจัดอบรมประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน13 

หลักสูตร วันฝึกอบรม จ านวนรับ 
1. กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 27-29 พฤศจิกายน 2562 70 คน 
2. เทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

9 ธันวาคม 2562 40 คน 

3. ผู้ตรวจติดตามภายใน TLS8001–2010 18-19 ธันวาคม 2562 70 คน 
4. ภาวะผู้น าส าหรับการบริหารองค์กรในยุค 4.0 16-17 มกราคม 2563 60 คน 
5. คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 28-29 มกราคม 2563 70 คน 
6. การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 40 คน 
7. ฏีกาน่ารู้ส าหรับการบริหารงานบุคคล 12-13 มีนาคม 2563 70 คน 
8. กฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2 10-12 มิถุนายน 2563 70 คน 
9. นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ทุกวันพฤหัส-ศุกร์  

ของเดือนกรกฎาคม 2563 
40 คน 

 
ประการที่สอง  แม้องค์กรนิติบุคคลแต่ละรูปแบบจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ในการจัดตั้ง เช่น บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือหาก าไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
สมาคมจัดตั้งเพ่ือรวมกลุ่มบุคคลเพ่ือกระท าการใด ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดตั้ง
เพ่ือประกอบกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิจัดตั้งเพื่อท าการกุศล แต่ในทางปฏิบัติองค์กรนิติบุคคลหลายแห่ง
มีการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้น เช่น เพ่ือการหลบเลี่ยงภาษี เพ่ือการฟอกเงิน หรือเพ่ือประกอบ
ธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรสร้างสมดุลระหว่าง 
การส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินกิจการขององค์กรนิติบุคคลที่ดี และตรวจสอบลงโทษองค์กร  
นิติบุคคลที่ด าเนินการในทางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ดี การก าหนดมาตรการในเรื่องนี้ให้มี 
ความสมดุลและการเข้าตรวจสอบเพ่ือด าเนินคดีกับองค์กรนิติบุคคลที่มีการด าเนินการโดยไม่ถูกต้อง
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดประการหนึ่ง 

 
 
 

  

                                                           

  13ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน , “ข่าวประชาสัมพันธ์ ,” http://tls.labour.go.th/2018/ 
index.php/lbrtraining (สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2563). 
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ตัวอย่าง การก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล 
เพื่อด าเนินการที่ผิดวัตถุประสงค์ 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เรื่อง ก าหนดรายการอ่ืนในแบบค าขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 

ข้อ 3 ค าขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมนอกจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 7 (1) (2) 
(3) (4) (5) (6) และ (7) แล้ว ต้องประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนการด าเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสังคมตามมาตรา 5  
วรรคหนึ่ง (1) 

(2) งบการเงินย้อนหลังหนึ่งปี 
(3) รายละเอียดการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสอง 
(4) ชื่อหุ้นส่วน กรรมการ และผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าขึ้นไปของ 

นิติบุคคล 
(5) ใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
  ฯลฯ                              ฯลฯ 

 
ประการที่สาม แม้ในทางกฎหมายองค์กรนิติบุคคลแต่ละแห่งจะถือเป็นบุคคล 

เพียงคนเดียว แต่ในทางการบริหารงานจะประกอบด้วยการตัดสินใจของหลายบุคคลในหลายระดับ 
ฉะนั้น ในการก าหนดความรับผิดเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการ หน่วยงานจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบว่าควรจะให้ใครเป็นผู้รับผิดและอย่างไรจึงจะเกิดผลในทางที่เป็นการป้องกันการกระท า
ความผิด  (deterrence) อย่างแท้จริ ง  เช่น  จะก าหนดให้องค์กรรับผิดโดยรวมภายใต้ 
ความคาดหมายว่าจะมีการไล่เบี้ยภายในองค์กรต่อไป จะก าหนดให้ผู้แทนองค์กรต้องรับผิด  
โดยเด็ดขาด จะก าหนดให้ผู้แทนองค์กรต้องรับผิดเป็นส่วนตัวเมื่ อพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจะก าหนดมาตรการบังคับที่เป็นผลร้ายกับสมาชิกองค์กรโดยทั่วไป 

 
ตัวอย่างการก าหนดความรับผิดรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรนิติบุคคลและผู้แทนองค์กรนิติบุคคล 

การก าหนดให้องค์กรมีความรับผิดโดยรวม 
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

มาตรา 11  สถาบันการเงินต้องใช้ชื่อซึ่งมีค าว่า “ธนาคาร” “บริษัทเงินทุน” หรือ “บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์” น าหน้า ตามที่ระบุในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

มาตรา 122  สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ตัวอย่างการก าหนดความรับผิดรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรนิติบุคคลและผู้แทนองค์กรนิติบุคคล 

การก าหนดให้ผู้แทนองค์กรมีความรับผิดโดยเด็ดขาด 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

มาตรา 6  ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ฯลฯ                              ฯลฯ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ

ตามความในวรรคก่อน 
มาตรา 26  ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือด าเนินกิจการสถานบริการ 

เช่นว่านั้นในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือด าเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การก าหนดให้ผู้แทนองค์กรมีความรับผิดเม่ือพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

มาตรา 92  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

การก าหนดมาตรการบังคับที่เป็นผลร้ายกับสมาชิกองค์กรโดยท่ัวไป 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

มาตรา 71  นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า 
(1) สหกรณ์ไม่เริ่มด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดด าเนินกิจการ

ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดด าเนินกิจการ 
(2) สหกรณ์ไม่ส่งส าเนางบดุลและรายงานประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 

สามปีติดต่อกัน 
(3) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม 

 
ประการที่สี่ เกี่ยวเนื่องจากการก าหนดความรับผิดข้างต้น หากเลือกที่จะก าหนดให้

องค์กรต้องรับผิดโดยรวม หน่วยงานจะมีข้อพิจารณาส าคัญเพ่ิมเติม คือ รูปแบบของโทษตามกฎหมาย 
ที่สามารถบังคับใช้ต่อองค์กรนิติบุคคลจ ากัดโดยสภาพอยู่เพียงโทษปรับ และโทษอ่ืน ๆ อันเป็น
ส่วนประกอบ เช่น การพักหรือยกเลิกใบอนุญาต และการประกาศรายชื่อองค์กรที่ฝ่าฝืนมาตรการ  
เช่นนี้ การก าหนดอัตราโทษที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดในอนาคต  และกระตุ้นให้มี
ระบบตรวจสอบภายใน ( internal control mechanism) จึงเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  
  



16 

 

 
 

โดยหากก าหนดโทษทางการเงินไว้ในอัตราที่ต่ าเกินไป องค์กรนิติบุคคลอาจเลือกยอมจ่ายค่าปรับ
แทนการปฏิบัติตามมาตรการ แต่ในทางกลับกันหากโทษทางการเงินนั้นก าหนดไว้สูงมาก  
อาจท าให้กิจการต้องเลิกจ้างพนักงานหรือปิดกิจการไป ส่งผลให้พนักงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในการฝ่าฝืนได้รับผลกระทบ (spillover effect) จากการบังคับใช้มาตรการด้วย 14  ด้วยเหตุนี้  
หน่วยงานจึงต้องให้ความใส่ใจกับลักษณะของโทษและอัตราโทษที่ก าหนดในกฎหมายส าหรับ
มาตรการที่จะบังคับใช้กับองค์กรนิติบุคคลเป็นพิเศษ 

ในฉบับนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวคิดและความส าคัญของการก าหนดมาตรการ 
ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยคาดหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์กับการจัดท าร่างกฎหมายและมาตรการทางการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ  ส าหรับ 
ในฉบับถัดไป ผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ การก าหนดมาตรการให้เหมาะสม 
กับลักษณะนิสัยของคนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะนิสัยแบบไทย ๆ ซึ่งอาจเป็นค าตอบว่าเหตุใดมาตรการ
หรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ได้ดีในประเทศตะวันตกจึงล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีการน ามาปรับใช้ 
ในประเทศไทย 

 
Checklist เบื้องต้นในการก าหนดมาตรการให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

1. มาตรการ คือ.... 
2. มาตรการนี้ใช้บังคับกับ   □ ประชาชนท่ัวไป   □ บุคคลหรือผู้ประกอบการเฉพาะกลุม่ คือ.... 
3. จ านวนผู้ที่จะต้องปฏิบตัิตามมาตรการโดยประมาณ.... 
4. ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของผู้ที่จะต้องปฏิบัตติามมาตรการ  □ ต่ ามาก □ ต่ า □ ปานกลาง □ ดี □ ดีมาก 
5. ระดับการศึกษาโดยเฉลีย่า                                              □ ประถมศึกษา  □ มัธยมศึกษาตอนต้น 

                                                                           □ มัธยมศึกษาตอนปลาย  □ ปริญญาตร ี
                                                                           □ ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

6. ระดับความรับรู้และความเข้าใจในมาตรการโดยเฉลี่ย               □ ต่ า   □ สูง 
7. แนวโน้มในการปฏิบัตติามมาตรการโดยเฉลี่ย                         □ ดี (มีแนวโน้มจะปฏิบัตติามมากกว่าฝ่าฝืน)  

                                                                           □ แย่ (มีแนวโน้มจะฝ่าฝืนมากกว่าปฏบิัติตาม) 
8. ทัศนคติต่อความเสี่ยงของผู้ที่จะต้องปฏิบัตติามมาตรการ           □ ชอบความเสี่ยง   □ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
9. กรณีที่มาตรการนี้บังคับใช้กับนิติบุคคล 
     9.1 รูปแบบองค์กรนิติบุคคล คือ.... 
     9.2 ผู้แทนนิติบุคคล คือ.... 
     9.3 ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจหรือผู้ปฏิบัตติามมาตรการที่แท้จริงในองค์กร คือ.... 
     9.4 ผู้ที่ควรรับผดิเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการ   □ องค์กรนติิบุคคลโดยรวม   □ ผู้แทนนติิบุคคล   □ อื่น ๆ   
 

                                                           

  14อ้างแล้ว, เชิงอรรถท่ี 6, 131-134. 


