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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการกำ�หนดค่าปรับทางปกครองของประเทศไทย
โดยเปรียบเทียบกับการกำ�หนดค่าปรับฯ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย แล้วนำ�ผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการกำ�หนดค่าปรับทางปกครอง ที่เหมาะสมกับบริบท
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาตำ�รา บทความ วารสาร
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าปรับ และข้อมูลสารสนเทศทีอ่ ยูบ่ นอินเทอร์เน็ต ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า การกำ�หนดค่าปรับทางปกครองของประเทศไทย มีปญ
ั หาหลายประการ ทีท่ ำ�ให้ไม่สามารถ
ยับยั้งการกระทำ�ความผิดได้ ดังนี้
1. การกำ�หนดค่าปรับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เนือ่ งจากค่าปรับตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัตไิ ว้สำ�หรับความผิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่นน้ั ใช้บงั คับกันมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ทำ�ให้คา่ ปรับส่วนมาก
ยังคงอยู่ในอัตราเดิม
2. การกำ�หนดค่าปรับโดยคำ�นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของผู้กระทำ�ความผิด ที่ทำ�ให้การ
คำ�สำ�คัญ: ค่าปรับ; หน่วย; ราคาทองคำ�
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กำ�หนดค่าปรับไม่สามารถนำ�มาใช้กับผู้ที่มีฐานะทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากค่าปรับดังกล่าว
มิได้ทำ�ให้ผู้กระทำ�ความผิดได้รับผลกระทบกับทรัพย์สิน และมีแนวโน้มที่จะกระทำ�ความผิดดังกล่าวซํ้า
3. การกำ�หนดค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำ�ผิด คือ มีอัตราค่าปรับตํ่าเกินไป
4. การกำ�หนดค่าปรับที่ต้องคำ�นึงถึงความเสมอภาค
ผูศ้ กึ ษาจึงได้เสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมในการกำ�หนดค่าปรับทางปกครอง เพือ่ ให้กฎหมายสามารถ
มีผลบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน คือ ให้มีการคิดค่าปรับเป็นหน่วยโดยเทียบจาก
ราคาทองคำ�เฉลี่ยทั้งปีของปีก่อน
Abstract
The objectives of this qualitative study were to examine problems regarding the
imposing of administrative fines in Thailand, in comparison with those of the Federal
Republic of Germany, the French Republic, and the Commonwealth of Australia, and
consequently to determine a suitable method for the prescription of administrative fines
in the economic context of Thailand. The study was conducted via a literary review of
relevant textbooks, articles, journals, and law, as well as consideration of news and information
available only on the Internet and electronic media. The literature search included both
Thai and foreign languages.
The study found several problems regarding the imposing of administrative fines in
Thailand, such that they are ineffective in deterring people from wrongdoing:
1. The level of fines is inconsistent with the country's socioeconomic conditions, as the
majority of fines have remained the same since the legislation was introduced many years ago.
2. There is no consideration of the economic standing or income of the offenders,
preventing fines from being efficiently imposed on offenders who are financially “better-off”,
resulting in high numbers of repeat-offenders.
3. The low rates of fines are disproportionate to the gravity of the corresponding offenses.
4. There is consideration of equality in the imposition of fines.
Therefore, it is proposed that an appropriate measure in determining the level of
administrative fines, consistent with the current situations, is to allocate the fine in terms of
“units” calculated from last year’s average gold price.
Keywords: Fine; Unit; Gold Price
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บทนำ�

ในปัจจุบันประเทศไทยได้กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับมาตรการบังคับในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา ก็จะนิยมใช้มาตรการบังคับโดยกำ�หนดโทษจำ�คุก และปรับควบคู่กันไป
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงบริบทของสภาพปัญหาต่อวิธีการเยียวยาทางสังคมที่เหมาะสมอีกทั้งการกำ�หนดโทษ
ปรับโดยเฉพาะในกฎหมายที่ใช้บังคับมานานแล้ว ส่งผลทำ�ให้จำ�นวนค่าปรับในช่วงเวลาที่มีการออกกฎหมาย
อาจไม่สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายของไทยหลายฉบับได้เริ่มมีแนวความคิดที่จะนำ�โทษปรับ
ทางปกครองมาใช้ ซึ่งในส่วนของกฎหมายปกครองก็ได้บัญญัติค่าปรับทางปกครองดังกล่าวไว้ใน “พระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”เป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
โดยได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 58 (2) จากบทบัญญัติดังกล่าว ก็จะเห็นได้ว่า ได้กำ�หนดให้มีการชำ�ระค่าปรับ
ทางปกครองตามจำ�นวนที่สมควรแก่เหตุ และนอกจากนี้กฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ได้มีการกำ�หนดค่าปรับ
ทางปกครองไว้ และได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ส่งผลทำ�ให้กฎหมาย
บางฉบับไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ เกี่ยวกับ
อัตราโทษปรับทางปกครอง เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และสภาวการณ์ ในปัจจุบนั บทความนีจ้ งึ เห็นควรนำ�
เสนอแนวทางเพื่อให้กฎหมายมีการบังคับใช้ได้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าในอนาคตกาลเวลา
จะผ่านไปกี่ปีก็ตาม กฎหมายดังกล่าวก็ยังสามารถบังคับใช้ได้เป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง
และการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายในแต่ละครัง้ นัน้ ประเทศไทยก็จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการเป็นจำ�นวนมาก
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยผู้เขียนเห็นสมควรให้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับโทษปรับ
ทางปกครองให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด ด้วยการนำ�ราคาทองคำ�ในปัจจุบนั มาคำ�นวณเป็นอัตราค่าปรับ
ทางปกครองและคิดค่าปรับทางปกครองเป็นหน่วย ซึง่ อัตราค่าปรับคิดจากราคาทองคำ�โดยเฉลีย่ ทัง้ ปีในปีกอ่ น
โดยค่าปรับดังกล่าวจะมีการปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติ ซึง่ ไม่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับตามกฎหมายอีก
หลักเกณฑ์การกำ�หนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย มีหลักการ และเหตุผล ดังนี้
1. เกณฑ์ทางเนื้อหา (qualitative criteria) เป็นเกณฑ์ทางปกครองของรัฐที่มีวัตถุประสงค์จรรโลง
ความผาสุกของสังคม โดยกำ�หนดหน้าทีใ่ ห้ประชาชนปฏิบตั ิ ซึง่ การไม่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ถือเป็นการ
ไม่เชื่อฟังฝ่ายปกครอง จึงสมควรถูกลงโทษโดยฝ่ายปกครองเอง
2. เกณฑ์วา่ ด้วยระดับความร้ายแรงของการกระทำ�ผิด เป็นเกณฑ์ทก่ี ำ�หนดให้การกระทำ�อืน่ ๆ ทีร่ า้ ยแรง
น้อยกว่าโทษทางอาญาอาจกำ�หนดให้มีโทษปรับทางปกครอง แต่เกณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่มีความชัดเจนแน่นอน
พอทีจ่ ะใช้เป็น “เส้นแบ่ง” ระหว่าง การกระทำ�ความผิดอาญา และการกระทำ�ความผิดทางปกครอง (สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)
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หลักคิดเรื่องโทษปรับทางอาญากับทางปกครองนั้น มีความเหมือน หรือความแตกต่างกัน ดังนี้
1. โทษปรับทางอาญา และทางปกครองมีความเหมือนกัน คือ การลงโทษเพื่อป้องกัน และยับยั้ง
ไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนต่อคำ�สั่งของรัฐ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2. โทษปรับทางอาญา และทางปกครองมีความแตกต่างกัน คือ มีลักษณะที่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน คือ กระทบต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณ ส่วนโทษปรับในทางปกครองมีหลักคิด คือ ต้องการ
ตักเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาการกำ�หนดค่าปรับทางปกครองโดยนำ�มิติทางเศรษฐกิจมาเป็นเหตุผล
สนับสนุน จะมีความสัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับหลักคิดดังกล่าวได้ เนื่องจากกฎหมายฉบับต่าง ๆ จะบัญญัติ
โทษปรับในลักษณะเป็นจำ�นวนเงินตายตัว ซึ่งในกรณีดังกล่าว ก็จะส่งผลทำ�ให้เมื่อกาลเวลาผ่านไปค่าปรับที่
กฎหมายกำ�หนดก็จะมีค่าทางเศรษฐศาสตร์ลดลง หรือมูลค่าของเงินลดลง ซึ่งอาจเรียกได้ว่า มูลค่าของเงิน
ตามกาลเวลา ส่งผลทำ�ให้ค่าปรับที่กฎหมายกำ�หนดนั้น ล้าหลัง และถูกลงทุกทีทำ�ให้การยับยั้งการกระทำ�
ความผิดลดลงตามไปด้วย โดยปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ค่าของเงินลดลงไปตามกาลเวลา ก็คือ ภาวะเงินเฟ้อโดย
เมือ่ พิจารณาสินค้าทุกชนิดแล้วระดับราคาสินค้าโดยทัว่ ไป หรือราคาเฉลีย่ จะสูงขึน้ ซึง่ การสูงขึน้ ของราคาสินค้า
ทำ�ให้ค่าของเงินลดลง และทำ�ให้การซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิมต้องใช้จำ�นวนมากขึ้น (สมถวิล จิตติมงคล
และเสาวลักษณ์ จิตติมงคล, 2559, หน้า 27)
ความแตกต่างระหว่าง “โทษปรับ” และ “ค่าปรับ” เพื่อให้ปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครอง มีดังนี้
1. โทษปรับ เป็นโทษที่ลงกับทรัพย์สินของผู้กระทำ�ความผิด และการลงโทษปรับในทางอาญานั้น
ถือเป็นการลงโทษในทางอาญาที่เป็นการตัดสินให้มีการลงโทษต่อผู้กระทำ�ความผิดที่กระทบต่อชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคล และเป็นการตัดสินใจลงโทษทีเ่ บ็ดเสร็จเด็ดขาดทีแ่ สดงพฤติกรรม และการกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืน
กฎหมายของผู้กระทำ�ความผิด (สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)
2. ค่าปรับนัน้ เป็นค่าปรับทางปกครองทีก่ ำ�หนดไว้ในมาตรา 58(2) ตาม พ.ร.บ. วิธปี ฏิบตั ฯิ โดยเป็น
ค่าปรับทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ำ�หนดให้ผทู้ ฝ่ี า่ ฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ทางปกครอง ต้องชำ�ระเป็นรายวันตลอดระยะเวลา
ที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง (ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, 2562)
ข้อพิจารณาเรื่องค่าปรับทางปกครอง คือ โทษทางปกครองที่ฝ่าฝืนต่อหลักศีลธรรม หรือกฎหมายเทคนิค
เมื่อได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ค่าปรับทางปกครองเป็นเพียงโทษปรับทางปกครองที่มี
สภาพบังคับสำ�หรับการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติ
ให้กระทำ�การ หรือละเว้นการกระทำ�การเท่านัน้ มิใช่เรือ่ งทีร่ า้ ยแรงถึงระดับผิดศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อย
ของสังคม หรือความมัน่ คงของรัฐ โดยผูก้ ระทำ�การฝ่าฝืนโทษทางปกครองดังกล่าวมิใช่อาชญากร แต่เป็นการ
กระทำ�ที่ผิดกฎระเบียบเล็กน้อยในสังคม (ณัฏฐพล สกุลเมฆา, 2562, หน้า 4)
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กฎหมายเทคนิค เป็นกฎหมายทีเ่ กิดจากการบัญญัตกิ ฎหมายขึน้ เพือ่ แก้ปญั หาเฉพาะเจาะจงในบางเรือ่ ง
เนื่องจากสังคมสลับซับซ้อน ข้อขัดแย้งในสังคมมีมากขึ้น และเป็นข้อขัดแย้งที่ต่างจากปัญหาในอดีต ดังนั้น
เมือ่ พิจารณากรณีดงั กล่าวแล้ว เห็นว่า ค่าปรับทางปกครองเป็นโทษทางปกครองทีไ่ ด้กำ�หนดการกระทำ�ฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามกฎหมายให้มีโทษปรับทางปกครอง โดยกำ�หนดให้ชำ�ระค่าปรับทางปกครอง ตามนัยมาตรา 58
(2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมิใช่เรื่องร้ายแรงถึงระดับศีลธรรม
เป็นเพียงการตักเตือนให้ทราบถึงหน้าที่ของบุคคล หาได้มีนํ้าหนักของการลงโทษที่จะไปกระทบต่อชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากโทษปรับในทางปกครอง ขาดองค์ประกอบสำ�คัญ ที่เรียกว่า ความรุนแรง
ของการลงโทษของรัฐ ดังนั้น ค่าปรับทางปกครอง จึงเป็นโทษทางปกครองที่มิใช่เป็นการฝ่าฝืนตามกฎหมาย
เทคนิคที่ได้มีการกำ�หนดโทษรุนแรง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, หน้า 1-11)
ข้อพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้บังคับกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย
หรือโทษ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ เมือ่ กฎหมายหรือกฎระเบียบใดประกาศใช้บงั คับ กฎหมาย
หรือระเบียบนัน้ ก็ยอ่ มจะมีผลผูกพันสังคม และประชาชนไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือยกเลิกในภายหลัง
ดังนั้น เมื่อพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะมีประสิทธิภาพหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลาย ๆ ประการ การที่จะให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนออกกฎหมาย
ก็ควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงจะทำ�ให้กฎหมาย
มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนกรณีของโทษนั้น โดยหลัก “โทษ” ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่กำ�หนดขึ้นเพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมาย ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ โทษทีก่ ำ�หนดตามกฎหมายนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ได้รบั การเคารพ และปฏิบตั ติ าม หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายย่อมมีบทลงโทษ และเมือ่ พิจารณาถึงเรือ่ งความสัมพันธ์
ของการใช้บังคับกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย หรือโทษ ย่อมมีความสัมพันธ์
กันเพราะเมื่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดประกาศใช้บังคับ กฎหมาย หรือระเบียบดังกล่าวก็ย่อมจะมีผล
ผูกพันสังคม และประชาชนไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกในภายหลัง ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น
ก็จะมีการกำ�หนดโทษเพื่อลงโทษกับการกระทำ�ที่เป็นความผิดตามที่กฎหมาย ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ หากสมาชิกทุกคน
ในสังคมปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด ก็จะทำ�ให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายนัน้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (บุปผา อัครพิมาน, 2563)
แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ “โทษปรับทางปกครอง” และ “หลักการด้านเศรษฐศาสตร์กับการกำ�หนด
ค่าปรับทางปกครอง”
ประเทศเยอรมนีเป็นกลุ่มประเทศที่ได้พัฒนาแนวคิดว่าด้วย “การกระทำ�ผิดทางปกครอง” ซึ่งมี
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รากฐานมาจาก “การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โดยฝ่ายปกครองมีอำ�นาจสั่งการลงโทษ
ผู้กระทำ�ความผิดได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล และในปี ค.ศ. 1952 ได้มีการตรารัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์ลง
วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1952 ว่าด้วยการกระทำ�ผิดทางปกครองขึ้นใช้บังคับเป็น “กฎหมายกลาง” ที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองสำ�หรับการกระทำ�ผิดทางปกครองไว้ในกฎหมายเฉพาะ ต่อมา
กฎหมายไทยหลายฉบับก็เริ่มมีแนวคิดที่จะนำ�โทษปรับทางปกครองมาใช้บังคับ และได้กำ�หนดการกระทำ�
ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายให้มีโทษปรับทางปกครองโดยกำ�หนดเป็นจำ�นวนที่แน่นอน
จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ค่าปรับทางปกครองมีค่าเป็นตัวเงิน ดังนั้น เมื่อสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่าของเงินก็จะลดลงไปตามกาลเวลา กล่าวคือ การสูงขึ้นของราคาสินค้าทำ�ให้
ค่าของเงินลดลง ในส่วนกรณีของค่าปรับทางปกครองทีม่ คี า่ เป็นตัวเงินนัน้ ก็จะส่งผลทำ�ให้คา่ ปรับ ตามทีก่ ฎหมาย
ได้บัญญัติไว้มีอัตราตํ่าลง
ความหมายของ “โทษปรับทางปกครอง”
โทษทางปกครอง คือ สภาพบังคับ (sanction) สำ�หรับการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือ
ไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตทิ ก่ี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ตอ้ งกระทำ� และข้อห้ามมิให้กระทำ�การ หรือบังคับให้กระทำ�การนัน้
ยังมิใช่เรือ่ งทีร่ า้ ยแรงถึงระดับศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือความมัน่ คงของรัฐหรือกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้กระทำ�การที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางปกครอง มิใช่อาชญากร แต่เป็นการกระทำ�ที่ผิด
กฎระเบียบเล็กน้อยในสังคมเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่คุ้มครองถึงประโยชน์
ของส่วนรวม ซึง่ เป็นความผิดต่อแผ่นดิน ดังนัน้ จึงมิใช่การกระทำ�ทีร่ ะงับได้ดว้ ยการยอมความ ความแตกต่างระหว่าง
“ค่าปรับทางปกครอง” และ “โทษปรับทางปกครอง” มีดังนี้
1. ค่าปรับทางปกครอง
			1.1 การฝ่าฝืนข้อกำ�หนดในคำ�สั่งทางปกครองเป็นเหตุให้ต้องใช้ค่าปรับทางปกครอง เพื่อบังคับ
การให้เป็นไปตามคำ�สั่ง รวมทั้งมาตรการเพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครอง
			1.2 ผู้ถูกดำ�เนินการบังคับทางปกครองโดยการปรับไม่จำ�ต้องมีเจตนาที่จะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคำ�สั่งทางปกครอง
			1.3 การปรับสามารถกระทำ�ซํา้ ต่อเนือ่ ง และปรับเพิม่ ได้ หากจำ�นวนค่าปรับไม่เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเมื่อมีการปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครองแล้วให้หยุดปรับ
2. โทษปรับทางปกครอง
			2.1 การกระทำ�ความผิดที่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำ�หนดเป็นเหตุให้ต้องลงโทษรวม
ทั้งมาตรการลงโทษพฤติการณ์ในอดีตที่ได้กระทำ�ผิดกฎหมาย
			2.2 โดยหลักผู้ถูกลงโทษต้องมีเจตนากระทำ�ความผิด เว้นแต่ กฎหมายได้กำ�หนดโทษ สำ�หรับ
การกระทำ�โดยประมาทไว้โดยชัดแจ้ง การกระทำ�เดียวถูกลงโทษปรับได้เพียงครั้งเดียว
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			2.3 แม้ผถู้ กู ปรับจะดำ�เนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เมือ่ เป็นการลงโทษการกระทำ�ในอดีต
โดยกำ�หนดจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระจึงอาจบังคับโทษต่อไปได้ (ณัฏฐพล สกุลเมฆา, 2562, หน้า 9-10)
“หลักการด้านเศรษฐศาสตร์กับการกำ�หนดค่าปรับทางปกครอง”
1. อุปสงค์
ความหมายของอุปสงค์
ถ้าพิจารณาในภาพรวม อุปสงค์ (demand) คือ ปริมาณเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามค่าของปัจจัยที่เป็นตัวกำ�หนดปริมาณเสนอซื้อนั้น ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคต้องมีอำ�นาจ
ซื้อ (purchasing power) และมีความเต็มใจที่จะซื้อ (willingness to pay)
อุปสงค์ของตลาดทองคำ�
เครือ่ งประดับทองคำ�เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคกลุม่ ใหญ่ของโลกกว่า 3 ใน 4 ของอุปสงค์ทองคำ�มาจาก
กลุ่มนี้โดยตลาดเอเชียอินเดีย และตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 60% ของการใช้เครื่องประดับ
ทองคำ�ของโลกและจีนก็เริ่มมีศักยภาพในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น สำ�หรับปัจจัยในการซื้อทองคำ�จะเป็นไปตามฤดูกาล
เช่นประเทศตะวันตก ใช้ในวันวาเลนไทน์ และคริสมาสต์จะถือเป็นโอกาสสำ�คัญ (วีรกร พิทยากรณ์, 2553, หน้า 15)
2. อุปทาน
ความหมายของอุปทาน
อุปทาน (supply) คือ ปริมาณเสนอขายสินค้าของผูข้ ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามปัจจัยทีเ่ ป็นตัวกำ�หนด
ปริมาณเสนอขายนัน้ ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ทำ�นองเดียวกันกับอุปสงค์ (สมถวิล จิตติมงคล และเสาวลักษณ์
จิตติมงคล, 2559, หน้า 27)
อุปทานของตลาดทองคำ�
การผลิตจากเหมืองแร่ปัจจุบันมีเหมืองแร่ที่ดำ�เนินการอยู่ประมาณ 400 แหล่งทั่วโลก โดยประเทศ
แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำ�ออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด คิดเป็น 14% ของปริมาณการผลิตทั่วโลก
รองมา คือ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีน และเปรู ซึ่งโดยปกติแล้วราคาทองคำ� ที่ซื้อขายจะอ้างอิงราคาจาก
ลอนดอน ซึ่งเป็นราคาเปรียบเทียบโดยสากลสำ�หรับทองคำ�ที่ได้มาตรฐาน จากสมาคมตลาดทองคำ�ลอนดอน
(วีรกร พิทยากรณ์, 2553, หน้า 17-18)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ค่าของเงินลดลงไปตามกาลเวลา ก็มีสาเหตุมาจากภาวะ
เงินเฟ้อเนื่องจากระดับราคาสินค้าในตลาดถูกกำ�หนดด้วยอุปสงค์ และอุปทาน เพื่อให้การกำ�หนดค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำ�ราคาทองคำ� ซึง่ มีการปรับราคาตามสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปโดยการใช้ราคาทองคำ�มาเป็นฐานในการกำ�หนดค่าปรับทางปกครอง ก็จะทำ�ให้คา่ ปรับทางปกครองดังกล่าวนัน้
มีค่าของเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม และสามารถยืดหยุ่นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาโดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าปรับตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันเพราะเนื่องจากราคาทองคำ�จะปรับราคาไปตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
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โทษปรับทางปกครองของประเทศไทย
การกำ�หนดโทษปรับทางปกครองของประเทศไทยในระยะหลัง จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายไทย
ได้ มี แ นวโน้ ม ในการตรากฎหมายเพื่ อ ยกเลิ ก โทษทางอาญาสำ�หรั บ ความผิ ด บางลั ก ษณะที่ ไ ม่ ร้ า ยแรง
และนำ�โทษปรับทางปกครองมาใช้บงั คับมากขึน้ แต่ไม่มกี ฎหมายทีก่ ำ�หนดหลักเกณฑ์ในทางวิธสี บัญญัตเิ กีย่ วกับ
การสอบสวนพิจารณาความผิด รวมถึงการกำ�หนดโทษไว้เป็นการเฉพาะ จึงจำ�เป็นที่จะต้องนำ�หลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางมาใช้
บังคับกับกระบวนพิจารณาเพือ่ ลงโทษปรับทางปกครอง แต่ตอ่ มากฎหมายเฉพาะทีก่ ำ�หนดโทษปรับทางปกครอง
ก็ได้บัญญัติชัดเจนให้นำ�บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้กบั การบังคับชำ�ระเงินตามคำ�สัง่ ลงโทษปรับทางปกครอง โดยอนุโลม ซึง่ กฎหมายทีไ่ ด้กำ�หนด
เรือ่ งการปรับทางปกครองดังกล่าวมักจะใช้ถอ้ ยคำ�ทีเ่ รียกการปรับ ในลักษณะเช่นนีว้ า่ เป็น “โทษปรับทางปกครอง”
หรือ “ค่าปรับทางปกครอง” หรือ “เบี้ยปรับ” ในส่วนกรณีของค่าปรับทางปกครองดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการบังคับทางปกครองเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ทางปกครองทีก่ ำ�หนดให้กระทำ�การ หรือละเว้น
การกระทำ�เท่านัน้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลงโทษแต่อย่างใดและเจ้าหน้าทีจ่ ะใช้อำ�นาจออกคำ�สัง่ ปรับทางปกครอง
เพือ่ ลงโทษผูก้ ระทำ�ความผิดตามกฎหมาย ถือเป็นการกำ�หนดให้ชำ�ระค่าปรับทางปกครอง ตามนัยมาตรา 58 (2)
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ณัฏฐพล สกุลเมฆา, 2562)
ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับทางปกครองของไทย
สำ�หรับโทษปรับทางปกครองของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายลงโทษปรับ
ทางปกครองนั้น มีสภาพปัญหาหลาย ๆ ประการ โดยสามารถสรุปปัญหาดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้
ปัญหาโทษปรับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
โทษปรับที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย เนื่องจากโทษปรับตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้สำ�หรับความผิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นโทษที่กฎหมายใช้บังคับกันมาเป็นระยะเวลา
นานหลายปี ทำ�ให้โทษปรับส่วนมากยังคงอยู่ในอัตราเดิมที่ไม่อาจยับยั้งการกระทำ�ความผิดได้ เนื่องจากอัตรา
ค่าปรับดังกล่าวอยู่ในลักษณะมีอัตราค่าปรับตํ่า โดยปัจจัยดังกล่าวมาจากการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ปี ซึง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทย
ก็จะมีการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศ
ในระยะ 5 ปี และในด้านสังคมปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวถือเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของการผลิต และการบริโภค รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรา
เงินเฟ้อได้ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
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ปัญหาเกีย่ วกับการกำ�หนดโทษปรับ โดยคำ�นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ของผูก้ ระทำ�ความผิด
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายนำ�โทษปรับมาใช้บังคับนั้น อาจไม่สามารถ
ที่จะนำ�มาบังคับใช้ได้จริง ซึ่งหากผู้กระทำ�ความผิดเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินรํ่ารวย การลงโทษปรับก็ไม่อาจ
นำ�มายับยั้งการกระทำ�ความผิดที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และมีแนวโน้มในการกระทำ�ความผิดดังกล่าวซํ้า
ส่วนผูก้ ระทำ�ความผิดทีม่ ฐี านะยากจนก็จะได้รบั ผลกระทบจากการบังคับโทษปรับทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากหากไม่มี
เงินชำ�ระค่าปรับ ศาลก็จะบังคับโทษปรับด้วยวิธยี ดึ ทรัพย์สนิ แทนค่าปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ (ปกป้อง ศรีสนิท,
2559, หน้า 204)
ปัญหาการลงโทษปรับไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้วา่ แม้กฎหมายจะกำ�หนดอัตราโทษปรับไว้ แต่เนือ่ งจากแรงจูงใจ
ในผลประโยชน์ตอบแทนจากการกระทำ�ความผิดนั้นสูงมากกว่าโทษปรับตามกฎหมายหลายเท่าตัว จึงทำ�ให้
ผูก้ ระทำ�ความผิดตัดสินใจทีจ่ ะกระทำ�ความผิด และทำ�ให้ไม่สามารถยับยัง้ การกระทำ�ความผิดซํา้ ของผูก้ ระทำ�
ความผิดได้เนือ่ งจากมีอตั ราโทษปรับตํา่ ไม่ได้สดั ส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำ�ผิด อันเป็นความเสียหาย
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ (ปกป้อง ศรีสนิท, 2559, หน้า 201)
ปัญหาในเรื่องความเสมอภาคในการใช้โทษปรับ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในกรณีของหลักความเสมอภาคนั้น ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปัญหาดังกล่าวในสังคมไทยถือได้ว่าเป็นปัญหาสำ�คัญเนื่องจากในปัจจุบัน
ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมลํ้า โดยความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของไทยเรียก
ปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ดังกล่าวได้ว่า “รวยกระจุกจนกระจาย” ซึง่ ส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดความไม่เสมอภาคกัน
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์
ประกันตัว หรือถูกคุมขังแทนค่าปรับ เป็นการยืนยันคำ�กล่าวที่ว่า คุกมีไว้ขังคนจน สะท้อนความรู้สึกถึง
ความเหลื่อมลํ้าของสังคมไทยในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างชัดเจนที่สุดเป็นความไม่เสมอภาคกันระหว่าง
คนรวย และคนจน (ปกป้อง ศรีสนิท, 2559, หน้า 199)
โทษปรับทางปกครองของต่างประเทศ
เนื่องจากโทษปรับทางปกครองนั้น มีค่าเป็นตัวเงินย่อมมีค่าเปลี่ยนไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ
โดยกฎหมายฉบับต่าง ๆ จะกำ�หนดโทษปรับทางปกครองไว้เป็นจำ�นวนเงินทีต่ ายตัวดังกล่าวนัน้ เมือ่ สภาพสังคม
และเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป จึงทำ�ให้โทษปรับทางปกครองดังกล่าว ล้าหลัง และมีอตั ราตํา่ ลง ตามระบบเศรษฐกิจ
เนื่องจากภาวะอัตราเงินเฟ้อ จึงส่งผลทำ�ให้โทษปรับทางปกครองมีอัตราตํ่าเกินสมควร ไม่เหมาะสม และไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยัง้ การป้องปรามการกระทำ�ความผิด ทัง้ นี้ การบังคับโทษปรับทางปกครองนัน้
เป็นโทษทางปกครองที่ได้ใช้ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศต่างๆ ก็มีการกำ�หนด และบังคับโทษ
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ปรับทางปกครองที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็ได้มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ มุ่งลงโทษผู้กระทำ�ความผิดในทรัพย์สิน
มากกว่าทีเ่ ป็นการลงโทษเกีย่ วกับเสรีภาพของผูก้ ระทำ�ความผิด และในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี
ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย ได้พฒ
ั นาแนวความคิดเกีย่ วกับเกณฑ์ การกำ�หนดความผิดทีจ่ ะถูกลงโทษปรับทางปกครอง
มาเป็นระยะเวลานานสมควรแล้ว จึงสมควรทีจ่ ะนำ�แนวทางการบังคับโทษปรับทางปกครองดังกล่าว เพือ่ นำ�มา
ปรับใช้กับประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิวลอว์
(civil law) ซึง่ ในส่วนของกระบวนการบังคับทางปกครอง จะเห็นได้วา่ ได้มกี ารตรารัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการบังคับ
ทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ปกครอง (Verwaltungs-Vellstreckungesa-VwVG) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ มาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับ
ทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVG) ได้กำ�หนดมาตรการบังคับตามคำ�สั่งทาง
ปกครองทีก่ ำ�หนดให้กระทำ�การ จำ�ยอมรับกระทำ�การ หรือละเว้นการกระทำ� ไว้ 3 มาตรการ ได้แก่ การกระทำ�
การแทนค่าปรับบังคับการ และการบังคับทางปกครองโดยตรง (วรนารี สิงโต, 2562) ในกรณีของค่าปรับ
บังคับการเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่บังคับการนำ�มาใช้บังคับกับคำ�สั่งทางปกครองที่ผู้รับ
คำ�สั่งทางปกครองต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งดังกล่าว โดยมาตรา 11 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครอง
ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVG) ได้กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่บังคับการมีอำ�นาจใช้ดุลพินิจ
กำ�หนดค่าปรับบังคับการได้ไม่เกิน 25,000 ยูโร ซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับการจะไม่กำ�หนดค่าปรับบังคับการเท่ากับ
จำ�นวนค่าปรับบังคับการขั้นสูงที่กฎหมายกำ�หนดไว้ แต่จะกำ�หนดค่าปรับบังคับการจำ�นวนน้อยแล้วกำ�หนด
เพิ่มขึ้นภายหลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่บังคับการสามารถกำ�หนดเพิ่มจำ�นวนค่าปรับบังคับการดังกล่าว ได้จนกว่าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครอง โดยไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนมาตรการบังคับทางปกครองใหม่
หากผู้รับคำ�สั่งทางปกครองไม่ยินยอม หรือไม่สามารถชำ�ระค่าปรับบังคับการได้ หน่วยงานที่มีอำ�นาจบังคับ
การอาจยื่นคำ�ร้องต่อศาลปกครองให้ออกคำ�สั่งกักขัง แทนค่าปรับบังคับการได้ โดยศาลปกครองนั้นจะต้อง
ให้โอกาสผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองชี้แจง แสดงพยานหลักฐานเสียก่อน รวมทั้งต้องแจ้งไว้ในคำ�เตือนว่า
จะบังคับการว่า หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องถูกกักขังแทนการชำ�ระเงินค่าปรับบังคับการ ซึ่งศาลปกครอง
มีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้กักขังแทนค่าปรับบังคับการที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน แต่ไม่เกินสองสัปดาห์
(วรนารี สิงโต, 2562)
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศสนัน้ แม้วา่ กระบวนการบังคับทางปกครองจะไม่มกี ฎหมายกลางทีก่ ำ�หนด
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเกีย่ วกับการบังคับทางปกครองไว้เป็นระบบเท่ากับกฎหมายเยอรมัน แต่ฝรัง่ เศสมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบังคับทางปกครองไว้ ที่สำ�คัญ 2 ฉบับ ได้แก่
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รัฐบัญญัติฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ซึ่งกำ�หนดให้คำ�สั่งเรียกให้ชำ�ระเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ มีค่าบังคับเทียบเท่ากับหมายบังคับคดีของศาล และรัฐบัญญัติฉบับที่ 91-650 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
ค.ศ. 1991 ซึ่งกำ�หนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับชำ�ระหนี้ตามคำ�สั่งทางปกครอง โดยเฉพาะการให้
อำ�นาจสืบหาข้อมูลตรวจสอบบัญชีธนาคาร โดยมีเจ้าพนักงานบังคับชำ�ระหนี้ภาครัฐมีอำ�นาจหน้าที่หลัก
ในการบังคับชำ�ระหนี้ภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประมวลรัษฎากร แต่อาจได้รับมอบหมาย
ให้บังคับชำ�ระหนี้อื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ด้วย แต่ในส่วนกรณีของการบังคับทางปกครองตามคำ�สั่ง
ทางปกครองที่กำ�หนดให้ชำ�ระเงินนั้น กฎหมายได้กำ�หนดให้คำ�สั่งให้ชำ�ระเงินของหน่วยงานของรัฐมีค่าบังคับ
เทียบเท่าหมายบังคับคดีของศาล หากไม่มกี ารชำ�ระเงินภายในระยะเวลาทีก่ ำ�หนด ฝ่ายปกครองอาจมอบหมาย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำ�เนินการบังคับชำ�ระหนี้ได้ด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพื่อชำ�ระเงิน ซึ่งการมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับชำ�ระหนี้ช่วยให้การดำ�เนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, 2562)
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียนั้น โดยที่กระบวนการบังคับทางปกครองของประเทศออสเตรเลียมีกฎหมาย
เกี่ยวข้อง ได้แก่ Fines Act 1996 ซึ่งกิจกรรมในการปรับ (Fine) ตามกฎหมายของรัฐ New South Wales
และ Penalties and Sentences Act 1981 (Vic) พระราชบัญญัติว่าด้วยโทษ และการกำ�หนดโทษ ค.ศ.
1981 เป็นการนำ�ระบบการปรับเป็นหน่วยโทษมาใช้บังคับ (เพชรลดา สำ�ลีทอง, 2556, หน้า 37) โดย Fines
Act 1996 จะเป็นการเรียกค่าปรับ การชำ�ระค่าปรับ การบังคับชำ�ระค่าปรับ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย Fines
Act 1996 (NSW) โดยแบ่งการปรับออกเป็น 2 ประเภท คือ การปรับโดยศาลกับการปรับโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองและตาม Schedule 1 ของ Fines Act 1996 (NSW) ได้มีการกำ�หนดไว้ชัดเจนว่า การกระทำ�
ความผิดตามกฎหมายใดบ้างที่สามารถดำ�เนินการปรับโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองได้ ซึง่ ได้แก่ ความผิดตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เช่น Apiaries Act 1985/section 42A,
Business Nemes Act 2002/section 32 สำ�หรับการปรับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมื่อได้มีการกระทำ�
ความผิด Schedule 1 Appropriate officer ได้กำ�หนดเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของรัฐ NSW ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีให้เป็นผูอ้ อก Penalty notices เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้เป็น Appropriate
officer ตามที่ Fine Act 1996 ได้กำ�หนดไว้ และผู้ได้รับมอบหมายตาม Regulation ที่ออกตามความใน
Fine Act 1996 (NSW) ซึง่ ผูก้ ระทำ�ความผิดจะต้องชำ�ระค่าปรับภายในระยะเวลาทีก่ ำ�หนด 21 วัน และจะต้อง
ชำ�ระโดยตรง Infringement Processing Bureau (IPB) อันถือได้วา่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ในส่วนของการจ่ายเงินนัน้ ผูก้ ระทำ�ความผิดจะไปดำ�เนินการจ่ายด้วยตนเอง หรือส่งเช็ค หรือตัว๋ เงินไปให้แก่ IPB
ทางไปรษณียก์ ไ็ ด้ และจะจ่ายเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตหรือผ่านเว็บไซต์ www.infringements.nsw.gov.au
ก็ได้ (ปกรณ์ นิลประพันธ์, 2562)
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แนวทางการกำ�หนดค่าปรับทางปกครองที่เหมาะสมสำ�หรับประเทศไทย
เนือ่ งจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ประเทศออสเตรเลีย ได้มี
การพัฒนาแนวคิดเกีย่ วกับโทษปรับทางปกครองมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว จึงสมควรทีจ่ ะนำ�แนวทาง
การบังคับค่าปรับทางปกครองดังกล่าวนั้น เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวิเคราะห์แนวทางการบังคับโทษปรับทางปกครองของ
ประเทศเยอรมนีดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า สมควรนำ�รัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้น
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองแห่งสหพันธ์รฐั ซึง่ เป็นกระบวนการบังคับทางปกครองของประเทศเยอรมนี มาปรับใช้
กับประเทศไทย จะส่งผลทำ�ให้กระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีการดำ�เนินการทีม่ รี ปู แบบขัน้ ตอน
และการดำ�เนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากประเทศไทย แม้จะได้บัญญัติ
ในเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง แต่ก็มิได้บัญญัติเรื่องของขั้นตอนการดำ�เนินการดังกล่าว ไว้โดยเฉพาะ
2. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวิเคราะห์แนวทางการบังคับโทษปรับทางปกครอง
ของประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่า สมควรนำ�แนวทางของรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91-960 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
ค.ศ. 1991 ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งมีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรมมาปรับใช้กับประเทศไทย เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศไทย แม้จะ
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 วรรคสอง โดยให้นำ�
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่เนือ่ งจากว่ามาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวมิได้
กำ�หนดบุคคลทีเ่ ป็นพนักงานมาตรการบังคับทางปกครองไว้ และไม่มกี ฎหมายฉบับใดบัญญัติ ให้ความคุม้ ครอง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไว้แต่ประการใด
3. ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวิเคราะห์แนวทางบังคับโทษปรับทางปกครองของประเทศออสเตรเลีย
จะเห็นได้ว่า สมควรนำ�แนวทาง Penalties and Sentences Act 1981 (Vic) พระราชบัญญัติว่าด้วยโทษ
และการกำ�หนดโทษ ค.ศ. 1981 ซึ่งเป็นการนำ�ระบบการปรับเป็นหน่วยโทษมาใช้บังคับกับประเทศไทย
โดยระบบการปรับดังกล่าวจะทำ�ให้คา่ ปรับทางปกครอง ซึง่ กฎหมายได้กำ�หนดไว้สามารถยืดหยุน่ เปลีย่ นแปลง
ได้ตามสภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ เนือ่ งจากประเทศไทยได้กำ�หนดอัตราค่าปรับตายตัว ซึง่ มีคา่ เป็นตัวเงิน
เมื่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลทำ�ให้ค่าปรับทางปกครองตามที่กฎหมายกำ�หนดมีอัต
ราตํ่าลง และล้าสมัยไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางที่เหมาะสมในการกำ�หนดค่าปรับทางปกครองนั้น พบว่า
1. โทษปรับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
			การวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า การเปลีย่ นแปลงจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ส่งผล
ทำ�ให้มลู ค่าของเงินลดลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยปัจจัยสำ�คัญดังกล่าวก็มาจาก
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ภาวะเงินเฟ้อ ดังนัน้ เพือ่ ให้โทษปรับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
โดยการกำ�หนดอัตราโทษปรับเป็นหน่วย ตาม Penalties and Sentences Act 1981 (Vic) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยโทษ และการกำ�หนดโทษ ค.ศ. 1981 เป็นการนำ�ระบบการปรับเป็นหน่วยโทษ มาใช้บังคับเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาความล้าสมัยของค่าปรับ และทำ�ให้คา่ ปรับเพิม่ สูงขึน้ ได้ทกุ ปีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงตามระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน
2. การกำ�หนดโทษปรับโดยคำ�นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของผู้กระทำ�ความผิด
			การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ และทรัพย์สินของกลุ่มคน
ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันการกำ�หนดโทษปรับ จึงต้องคำ�นึงถึงรายได้ทางเศรษฐกิจของ
ผูก้ ระทำ�ความผิด โดยคำ�นึงถึงสถานการณ์ทางการเงิน และความสามารถในการชำ�ระค่าปรับของผูก้ ระทำ�ความผิด
ดังนั้น จึงควรนำ�แนวทางลงโทษปรับโดยคำ�นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำ�ความผิด day fine เพื่อ
เป็นการแก้ปญั หาโทษปรับทีล่ า้ สมัย และถูกลงทุกปี รวมทัง้ ลดความเหลือ่ มลํา้ ด้านรายได้ และฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การลงโทษปรับไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง
			การวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า การกระทำ�ความผิดตามกฎหมายโดยส่วนใหญ่แล้วผูก้ ระทำ�ความผิด
แม้จะทราบว่าตนจะต้องถูกลงโทษปรับจากการกระทำ�ความผิดดังกล่าว แต่เมือ่ เทียบกับผลประโยชน์ มีมากกว่า
ขนาดบทกำ�หนดโทษทีเ่ ป็นเพียงค่าปรับ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะยับยัง้ การกระทำ�ความผิดได้ ดังนัน้ จึงควรนำ�แนวคิด
ของการปรับแปรผันตามจำ�นวนผลประโยชน์มาใช้ในความผิดลักษณะดังกล่าว ซึง่ เป็นการเพิม่ ต้นทุนคาดหมาย
ของอาชญากร ทั้งนี้ ผู้กระทำ�ความผิดเห็นว่า เมื่อพ้นโทษแล้ว ก็สามารถที่จะออกมาใช้เงินที่ได้จากการกระทำ�
ความผิด การเพิ่มค่าปรับให้สูงขึ้นตามผลประโยชน์ที่ผู้กระทำ�ได้รับจะเป็นการเพิ่มขนาดบทลงโทษ เพื่อไป
ยับยัง้ การกระทำ�ความผิดทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์สงู นัน้ เอง โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ ในปัจจุบนั ก็ได้ถกู นำ�มาบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
4. เรื่องความเสมอภาพในการใช้โทษปรับ
			การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า หลักความเสมอนั้น ถือได้ว่า เป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และปัญหาดังกล่าวในสังคมไทย ถือได้วา่ เป็นปัญหาสำ�คัญ เนือ่ งจากในปัจจุบนั ประเทศไทยจัดได้วา่ เป็นประเทศ
ที่มีปัญหาความเหลื่อมลํ้า โดยความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของไทยเรียกปัญหาความเหลื่อมลํ้าดังกล่าวได้ว่า
“รวยกระจุกจนกระจาย” ซึ่งส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ดังนัน้ จึงเห็นควรนำ�แนวทางการคิดค่าปรับเป็นหน่วยซึง่ จะเปรียบเทียบกับราคาทองคำ�โดยเฉลีย่ ทัง้ ปีในปีกอ่ น
เนือ่ งจากการใช้ราคาทองมาเป็นฐานในการกำ�หนดอัตราค่าปรับนัน้ ก็จะทำ�ให้ประชาชนสามารถทีจ่ ะประมาณ
การค่าปรับในแต่ละปี เนือ่ งจากประชาชนโดยทัว่ ไปอาจจะไม่ทราบว่า การกระทำ�ความผิดในกฎหมายแต่ละฉบับ
มีอตั ราโทษตามกฎหมายไว้อย่างใด แต่หากใช้ราคาทองเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดนัน้ ประชาชนโดยทัว่ ไปก็จะมี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจนำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
1. โทษปรับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย เนือ่ งจากกฎหมายฉบับต่าง ๆ
จะบัญญัติโทษปรับในลักษณะเป็นจำ�นวนเงินตายตัว ส่งผลให้เมื่อกาลเวลาผ่านไปค่าปรับที่กฎหมายกำ�หนด
ก็จะมีค่าทางเศรษฐศาสตร์ลดลง หรือมูลค่าของเงินลดลง ซึ่งอาจเรียกได้ว่า มูลค่าของเงิน ตามกาลเวลา โดย
ปัจจัยสำ�คัญมาจากภาวะเงินเฟ้อเนื่องจากระดับราคาสินค้าในตลาดถูกกำ�หนดด้วยอุปสงค์ และอุปทาน
2. การกำ�หนดโทษปรับโดยคำ�นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของผู้กระทำ�ความผิด เนื่องจาก
ประเทศไทยมีความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ และทรัพย์สินของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
ที่แตกต่างกัน การกำ�หนดโทษปรับ จึงต้องคำ�นึงถึงรายได้ทางเศรษฐกิจของผู้กระทำ�ความผิด รวมทั้งคำ�นึง
ถึงสถานการณ์ทางการเงิน และความสามารถในการชำ�ระค่าปรับของผู้กระทำ�ความผิด
3. การลงโทษปรับไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง เนื่องจากแรงจูงใจในผลประโยชน์
ตอบแทนจากการกระทำ�ความผิดนัน้ สูงมากกว่าโทษปรับตามกฎหมายหลายเท่าตัว จึงทำ�ให้ผกู้ ระทำ�ความผิด
ตัดสินใจที่กระทำ�ความผิด และทำ�ให้ไม่สามารถยับยั้งการกระทำ�ความผิดซํ้าของผู้กระทำ�ผิดได้
4. เรือ่ งความเสมอภาพในการใช้โทษปรับ ซึง่ หลักความเสมอภาพนัน้ ถือได้วา่ เป็นพืน้ ฐานของศักดิศ์ รี
ของความมนุษย์ โดยประเทศไทยจัดได้วา่ เป็นประเทศทีม่ ปี ญั หาความเหลือ่ มลํา้ และความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจ
ของไทย เรียกปัญหาความเหลื่อมลํ้าดังกล่าวว่า “รวยกระจุกจนกระจาย” ซึ่งส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการกำ�หนดค่าปรับ
ทางปกครอง กล่าวคือ ควรดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 58 วรรคหนึ่ง
(2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยการใช้ราคาทองคำ�เป็นฐานในการ
กำ�หนดค่าปรับทางปกครอง ก็จะทำ�ให้ค่าปรับทางปกครองดังกล่าวมีค่าของเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์
ที่เหมาะสม และสามารถยืดหยุ่นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโดยไม่ต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมอัตราโทษปรับตามกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพราะราคาทองคำ�จะปรับราคา
ไปตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
สำ�หรับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 2 คำ�สั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง มาตรา 58 ก็ได้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา 58 “คำ�สั่งทางปกครองที่กำ�หนดให้กระทำ�หรือละเว้นกระทำ� ถ้าผู้อยู่ในบังคับ ของคำ�สั่ง
ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเจ้าหน้าทีอ่ าจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
(2) ให้มีการชำ�ระค่าปรับทางปกครองตามจำ�นวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาท ต่อวัน
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ทั้งนี้ ในการกำ�หนดค่าปรับทางปกครองเป็นหน่วยนั้น ให้นำ�จำ�นวนค่าปรับทางปกครองไม่เกิน
20,000 บาท มาหารด้วย 500 บาท ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 หน่วย จากผลการคำ�นวณดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
แล้วนี้ จะได้ค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง (2) เป็นจำ�นวนไม่เกิน 40 หน่วย ต่อวัน ดังนั้น
จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (2) ดังนี้
มาตรา 58 (2) “ให้มีการชำ�ระค่าปรับทางปกครองตามจำ�นวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินสี่สิบ
หน่วยต่อวัน”
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