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วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งศึกษาถึงมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 29 ของไทย อันมีปัญหาจากการบังคับใช้โทษปรับ ซึ่งเป็นโทษทางอาญา และการบังคับใช้
มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นมาตรการที่ศาลน ามาบังคับใช้ เมื่อมีการไม่ช าระค่าปรับ ซึ่งตาม
มาตรา 29 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่
ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ งให้
กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติจริงของศาล หากปรากฏว่าจ าเลยไม่สามารถ
ช าระค่าปรับได้ ศาลจะสั่งกักขังจ าเลยทันที แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้เวลาจ าเลย 30 วันในการ
ช าระค่าปรับก็ตาม และศาลจะน ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาบังคับใช้มากกว่ามาตรการยึ ดทรัพย์
สินใช้ค่าปรับ เนื่องจากสามารถบังคับใช้ได้ทันที ต่างจากมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับที่มีขั้นตอนที่
ยุ่งยากและใช้เวลานาน 

ซึ่งจากการค้นคว้าและศึกษาเรื่องวัตถุประสงค์ของการลงโทษพบว่า การลงโทษปรับมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งการกระท าความผิด โดยผู้กระท าผิดต้องช าระค่าปรับ อันเป็นการ
บังคับเอากับเงินหรือทรัพย์สิน ท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการท าให้ผู้กระท า
ผิดกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าผิดซ้ าอีก แต่การที่ศาลไทยใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับต่อจ าเลยที่ไม่
มีเงินค่าปรับนั้น เป็นการลงโทษต่อเสรีภาพของจ าเลย อันเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษปรับ  อีกทั้ง จากการศึกษาการบังคับโทษปรับในต่างประเทศพบว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่
ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือระบบประมวลกฎหมาย ต่างบังคับโทษปรับ โดยมุ่งบังคับแก่
ทรัพย์สินของจ าเลย และให้โอกาสจ าเลยในการช าระค่าปรับหรือมีการผ่อนผันให้จ าเลยมีโอกาสหา
เงินมาช าระค่าปรับ  และการก าหนดอัตราค่าปรับ ก็มีการค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือการเงินของ
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จ าเลย เพ่ือพิจารณาค่าปรับให้มีความเหมาะสม อันเป็นผลให้การลงโทษมีประสิทธิภาพและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาการกระท าผิดซ้ า โดยมาตรการกักขังจะน ามาใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย หากจ าเลย
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ช าระค่าปรับโดยเจตนาเท่านั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบังคับโทษปรับ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษปรับมากที่สุด ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะ ให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวกับมาตรการยึด
ทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 โดยให้
ยกเลิกมาตรการกักขังแทนค่าปรับเสีย และแก้ไขหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ และน ามาตรการท างานบริการสังคมตามมาตรา 30/1 มาใช้เป็นมาตรการหลักแทนการกักขัง
ในการแก้ปัญหาการที่จ าเลยไม่สามารถช าระค่าปรับได้ 
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This research thesis has the objectives of this study as the followings  
1.  To study the process and procedure of confiscation measures to settle 

instead of fine according to the Criminal Code Article 29. 
2.  To consider any issues or obstacles and the need for enforcement of 

confiscation measures to settle instead of fine according to the Criminal Code Article 
29. 

3.  To improve and develop confiscation measures to settle instead of fine 
according to the Criminal Code Article 29 to be in force effectively and meets the 
intent of the law. 

4.  To consider in adopting measures to provide social work services 
according to the Criminal Code Article 30/1 to use as the main measure, to force a 
penalty if the defendant is unable to pay the fine instead of confiscation measures 
to settle instead of fine. 

This thesis aims to study legal enforcement of criminal penalty, in case study 
of confiscation measures to settle instead of fine according to the Criminal Code 
Article 29 in Thailand. The problems have arisen in enforcement of fine according to 
the Criminal code Article 29. Whenever a person is subjected to a fine but fails to 
pay it within the thirty days after the court’s verdict that person will be liable to the 
confiscation of his property or confinement in lieu of the fine. However, if the court 
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suspects that person may avoid paying the fine, it will call all for a guarantor or in 
the meantime, the order of confinement of that person, but in the practice if the 
defendant could not pay for a fine the court shall order the defendant jailed 
immediately. Although the law determines the time for the defendant 30 days to 
pay for a fine and the court will takes the measurement to detain as penalty 
enforcement to measures for seizure liability than the confiscation measurement. It is 
due to it can be enforced immediately in the different measures seizure liability fines 
with a complication and take time consuming. 

From the research and study about the purpose of punishment. I found that 
the fine penalty is intended to intimidate or inhibit the commission of the offence. 
The offender must pay the fine. It is the course with money or property which 
caused the economic loss and to make the fear and dare by not to do wrong again. 
The court has to take and measures against the defendant due to no detention as a 
penalty fines and punishment on the freedom of the defendant. It does not comply 
with the purpose of the fine penalty. Neither, the enforcement of the fine abroad 
had found and whether it is a country that uses the common law or civil law system. 
They adjust by the force of sanction to the property of the defendant and let the 
defendant to pay for a fine or having the grace to the penalty rate. They consider 
the economic or finance of the defendant by considering the fines to be an 
appropriate. As a result of effective punishment and does not cause problems of 
recidivism. The measurement will be used as a last resort, the detention If the 
defendant to avoid not to pay for a fine intentionally. 

Therefore, for the enforcement of fine have efficient and consistent with the 
objective of fine penalty, the author also suggest to amend the law on confiscation 
of his property or confinement in lieu of the fine in the penal code Article 29. Be 
cancel the detention as an adjust for measurement and edit the rules of 
enforcement to measures the seizure liability fines and also take the measurement 
to do in a community service Article 30/1 to use as the main measurement for the 
detention in problem solving that the defendant could not pay for the fine. 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพ่อ นายช่างสมพร บุญพา และแม่ คุณครูมะลิ 

บุญพา ทีม่ีความเมตตาในตัวลูก ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต และด้านต่างๆ และ
ไดใ้ห้ก าลังใจลูกในเรื่องต่างๆ ตลอดมา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี เพราะความกรุณาของรองศาสตราจารย์ปิยะนุช  
โปตะวณิช ที่กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ผู้ เขียน  ซึ่งท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา ข้อติดขัด และข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ด้วยความห่วงใย เอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอมา  และด้วยความกรุณาของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลาและให้ความอนุเคราะห์มาเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า แนวทางการท าวิทยานิพนธ์นี้แก่
ผู้เขียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์แบบ และด้วยความกรุณา
เป็นอย่างสูง ของศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ที่กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และได้สละเวลาในการให้ค าแนะน า เพ่ือน าไปสู่ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนระลึกถึง
ความเมตตาของอาจารย์ทุกท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง   

อีกทั้งผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์สัตยา อรุณธารี และอาจารย์วันฉัตร ชุณหถนอม ที่ได้
เมตตาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เขียนในประเด็นปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมทั้งความรู้ทางด้าน
การปฏิบัติงานของอัยการมาโดยตลอด  จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และ
ผู้เขียนขอขอบคุณคุณฐิติวัชร์ นาชัยลาน ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนทั้งด้านการเรียน
และด้านต่างๆ  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา  ทั้ งในปัจจุบัน
และในอนาคต  หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ในอดีต มนุษย์มีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม1  อีกทั้งในทางสังคมวิทยาก็มีการยอมรับว่ามนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้2  มนุษย์จึงต้องรวมตัวกัน เริ่มจากในครอบครัว  ซึ่ง
เป็นสังคมหน่วยที่เล็กที่สุด ที่มีความใกล้ชิดกันโดยเชื้อสายและพักพิงอยู่อาศัยร่วมกันในบ้าน จากนั้น
จึงแผ่ขยายออกเป็นระบบเครือญาติ  เมื่อมีการเจริญทั้งทางกายภาพและจิตใจของมนุษย์เอง จึงเกิด
ความสัมพันธ์ในระดับสังคม ซึ่งเรียกว่า สังคมปฐมภูมิ โดยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีการตั้ง
กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นก็จะมาจากศีลธรรม หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
หาใช่กฎหมายตายตัวที่บังคับกันอย่างเคร่งครัดเหมือนอย่างในปัจจุบัน  กฎเกณฑ์ที่สังคมได้ร่วมกัน
สร้างโดยมนุษย์นี้ สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม ให้เป็นไปในท านอง
เดียวกัน และเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งนักสังคมวิทยากฎหมายเรียกว่า “ปทัสถานทางสังคม”3 
หรือ “บรรทัดฐานทางสังคม”นั่นเอง  

หากแต่ต่อมา เมื่อเกิดการขยายตัวของสังคมมากขึ้น จ านวนของประชากรมีมากขึ้น  ความ
สนิทสนม การพึ่งพาอาศัย ความมีน้ าใจต่อกันระหว่างมนุษย์จะเริ่มลดลง เพราะต่างคนต่างต้องแย่งชิง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง  อันเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ของสังคมมนุษย์ เกิดข้อพิพาท  เกิดการกระทบกระทั่ง การผิดใจ  การทะเลาะวิวาท  หรือแม้แต่การ
ฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นล าดับต่อๆ มา  และเมื่อเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบุคคล 2 คน หรือไม่ว่าจะ
ระหว่างบุคคลหลายฝ่ายก็ตาม  ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความบาดหมาง เกิดปัญหาในการด าเนิน

                                                           
1 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป, พิมพ์

ครั้งที่ 17 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), หน้า 35. 
2 มานิตย์  จุมปา, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 1. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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ความสัมพันธ์ต่อกัน และอาจจะถือได้ว่าเป็นบ่อเกิดเล็กๆ ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาใหญ่ของสังคมต่อไป  จึง
จ าเป็นต้องมีการระงับความขัดแย้งนั้น  อันจะต้องมีการพิจารณาชี้ขาด และตัดสินข้อพิพาทอย่าง
เคร่งครัดและเอาจริงเอาจัง  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยในการระงับความขัดแย้งดังกล่าวมากมายประกอบกัน 
อาทิเช่น ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ที่บุคคลทุกฝ่ายให้การยอมรับ  หรือต้องอาศัยบุคคลผู้ที่จะเข้ามาเป็นคน
กลางเพ่ือระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ  ต้องอาศัยศีลธรรมและประเพณีที่เคยใช้
ในการระงับความขัดแย้งในอดีต จึงอาจไม่เพียงพอกับเหตุการณ์   และในที่สุด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตั้งกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมขึ้นมา นั่นก็คือ “กฎหมาย” 
สังคมจึงกลายเป็นสังคมใหญ่ที่มีการปกครองอย่างเป็นรูปแบบอย่างแท้จริง  และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา 
ตามยุคสมัยและโลกาภิวัฒน์  จนกลายเป็น “สังคมการเมือง (Political Society)” หรือ “รัฐ 
(State)” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน4   
 และเม่ือสังคมมนุษย์ได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้น จึงจ าต้องมีผู้ปกครองในสังคม  ผู้ปกครองรัฐหรือ
ต้องผู้มีอ านาจในการควบคุม ดูแล หรือก ากับ  ให้สมาชิกในสังคมเคารพกติกาของสังคม หรือ
กฎหมาย  กฎเกณฑ์ของรัฐนั้นๆ  โดยผู้มีอ านาจปกครองจะต้องมีกลไกในการใช้อ านาจแห่งรัฐเพ่ือ
ด าเนินการปกครองไปได้   อีกทั้งผู้ใช้อ านาจรัฐจ าต้องใช้อ านาจให้อยู่บนพ้ืนฐานที่กฎหมายได้ให้การ
รับรองไว้  หรือที่เรียกว่า “หลักนิติธรรม”5   และการใช้อ านาจรัฐต้องมีมาตรการที่สามารถตรวจสอบ
ได้ (Accountability)  เพราะกระบวนการยุติธรรมต้องตรวจสอบความชอบธรรมได้เสมอ  เพ่ือ
ป้องกันการใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายรองรับ อันจะท าให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม   
แต่ถึงกระนั้นแล้ว  กฎหมายก็มิได้เป็นจุดมุ่งหมายหลักหรือเป้าประสงค์หลักของสังคม  แต่เป็นเพียง
แบบแผนในการก าหนดพฤติกรรม6 หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคม  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุก
คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม  เพ่ือที่ทุกคนจะยอมรับไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  และมนุษย์ก็ใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อน  เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขของสังคม   
 เมื่อกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งแล้วนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทั่วไปมาเป็นเวลาช้า
นาน นับตั้งแต่มีการบันทึกประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นต้นมา  มีหลักฐานที่พบข้อพิพาทระหว่างสามี 
ภรรยา บุตรในครอบครัวเดียวกัน หรือระหว่างเพ่ือนบ้าน  ระหว่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน หรือต่าง

                                                           
4 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553), 

หน้า 83-86. 
5 คณิต ณ นคร, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 

2552), หน้า 43. 
6 กิตตศิักดิ์ ปรกต,ิ ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์, 

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551), หน้า 9. 



3 
 

เผ่าพันธุ์  หรือต่อมาก็เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงาน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กร ชุมชน ประชาชนกับรัฐบาล 
หรือระหว่างประเทศ  โดยความขัดแย้งทั้งหมดนั้น เกิดจากการที่มนุษย์มีกระบวนการสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงสังคม หรือเกิดจากการอยู่ร่วมกัน และต่อมามีการกระทบกระทั่งกัน 
เช่น การพูด การคิด การกระท า การแสดงออก การสนับสนุน การต่อต้าน  ท าให้ เกิดความขัดแย้ง
และความขัดแย้งนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา  ซึ่งการกระทบกระทั่งหรือการทะเลาะ
วิวาทของมวลมนุษย์นั้น ก็มักเริ่มเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน  เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมมีความเป็นปัจเจกชน  แต่ละคนมีความคิดเป็นของตนเองและเป็น
อิสระจากสิ่งอ่ืน  มีความคิดและทัศนคติในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันทุกประการแน่นอน  จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์7 

ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างในอดีต สมัยสุโขทัย  เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นและในประเทศไทย ยัง
ไม่มีการน ากระบวนการในการด าเนินคดี อันมีโจทย์ จ าเลย หรือ ผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ
มาใช้ในศาล  การด าเนินการแก้ไขความขัดแย้ง จึงจะกระท าในลักษณะที่ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน จะไปร้องทุกข์ต่อเจ้าผู้ครองนครหรือประมุขของรัฐ  และเจ้าผู้ครองนครจะท าการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและช าระสะสาง ตัดสินคดี ดังจะเห็นจากหลักฐานอันเป็นศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
ตอนหนึ่งว่า   

 
“ในปากประตู มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่น  ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้าน

กลางเมือง   มีถ้อย มีความเจ็บท้องข้องใจ  มักจัก กล่าวเถิงเจ้าเถิงบนบ่ไร้  ไปลั่น
กระดิ่งอันที่ท่านแขวนไว้  พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองได้ยิน  เรียกเม่ือถาม สวนความ 
แก่มันด้วยซื่อ  ไพรในเมืองสุโขทัยจึ่งชม”8 
 
เมื่อพิจารณาความเป็นมาเกี่ยวกับการด าเนินคดี เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในสมัยอดีตแล้ว 

ในยุคต่อมาก็ได้มีการตรากฎหมาย เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ ในการพิจารณาคดีต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเป็น
รูปธรรม เป็นรูปแบบเดียวกัน และได้รับการยอมรับจากอารยประเทศที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับ

                                                           
7 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต), สลายความขัดแย้ง (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2546),       

หน้า 3-4. 
8 หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (พระนคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2513), หน้า 85 อ้างถึงใน สัตยา อรุณธารี, อ านาจพนักงานอัยการเกี่ยวกับการ
สอบสวนคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), หน้า 4. 
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ประเทศไทยมากขึ้น และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ให้ถูกต้องตามและสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงที่เกิดปัญหา อัน
น ามาสู่การพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง ทางอาญา ทางเอกชน หรือ
มหาชน หรือทางปกครอง 

และเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กระท าการอันเป็นความผิด ย่อมต้องมีการลงโทษ เพ่ือเป็น
มาตรการให้บุคคลผู้กระท าผิดรู้สึกว่าการกระท าที่ตนได้กระท านั้นไม่ถูกต้อง  และเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนเอา
เป็นเยี่ยงอย่าง  แต่จะลงโทษผู้นั้นได้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระท านั้นผิดต่อกฎหมายโดยครบ
องค์ประกอบของความผิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ จะต้องรับโทษในทางอาญา  และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้อง
เป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  ซึ่งมาตรการลงโทษนี้ ก็ได้มีมาในสังคม ตั้งแต่อดีต เช่นเดียวกับ
กระบวนการด าเนินคดีเพ่ือขจัดข้อขัดแย้งของคนในสังคม ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่าสังคม 
ที่ประกอบด้วยบุคคลมากหน้าหลายตา ต่างคนต่างความคิด ย่อมต้องมีความแตกต่างในด้านต่างๆ ทั้ง
ความคิดเห็น ทัศนคติ ที่น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง  และในขั้นต่อไป ก็จะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
ตนที่แตกต่างกันไป ทั้งปฏิบัติดี ตามธรรมเนียม ศีลธรรม จรรยา หรือปฏิบัติชั่ว ผิดศีลธรรม ซึ่ง
ศีลธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกส านัก ผิดชอบชั่วดี ที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์  ยึดมั่นในความคิด
ของตัวเองเป็นใหญ่ และปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ไม่สมควร หรืออาจจะกระท าการฝ่าฝืนกติกาของสังคม 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง  อันน ามาซึ่งแนวความคิดในการลงโทษผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวเช่นนั้น  
เพ่ือเป็นเครื่องมือ หรือเป็นกลไกในการรักษากติกาของสังคม และคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบของการ
อยู่ร่วมกัน  หรือเป็นกลไกในการควบคุมสังคม โดยที่เป็นมาตรการในการควบคุมความประพฤติของ
สมาชิกในสังคม มิให้ประพฤติตนผิดกติกา หรือผิดศีลธรรมจรรยา อันจะน ามาซึ่งความสงบสุขของ
สังคมต่อไป  ซึ่งองค์ประกอบของความผิดอาญาหรือโครงสร้างความรับผิดทางอาญา จะเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ได้บัญญัติถึงความผิดอาญาฐานต่างๆ  โดยระบุรายละเอียดที่

                                                           
9 มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท า

การอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป 
ให้ผู้ที่ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว 
ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด
ลง 
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เกี่ยวกับการกระท าที่ประกอบขึ้นเป็นความผิดอาญาฐานนั้นๆ ไว้  เช่น  ในกรณีของความผิดฐานฆ่า
ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต  
จ าคุกตอดชีวิต  หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าสิปี ถึงยี่สิปี”  ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการบัญญัติถึงผู้กระท า  การ
กระท าอันเป็นความผิด ผู้ถูกกระท า และโทษที่ต้องได้รับจากการกระท าผิดนั้น  โดยแต่ละฐาน
ความผิดจะมีรายเอียดและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งโครงสร้างของความผิดอาญาตาม
ความเห็นที่ได้รับการยอมรับของนักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน10 ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. เป็นการกระท าท่ีครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 
2. เป็นการกระท าท่ีเป็นความผิด 
3. เป็นการกระท าท่ีมีความชั่ว 
ดังนั้น  ในความผิดอาญา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกระท าที่ เป็นความผิดที่ครบ

องค์ประกอบความผิด ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ความผิดทุกฐานต้องมี  นอกจากนั้นแล้วในทุกความผิด 
ย่อมต้องมีความไม่ถูกต้องของการกระท า  ซึ่งหากการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ถูกต้องหรือกระท า
โดยชอบ หรือได้เกิดจากผู้มีอ านาจที่จะกระท า ได้กระท าลง  เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  
การกระท านั้นก็ย่อมไม่เป็นความผิด  และก็ย่อมจะลงโทษผู้กระท ามิได้   จึงกล่าวได้ว่า การกระท าที่
จะเป็นความผิดอาญาในแต่ละฐานความผิด จะต้องมีองค์ประกอบอันเป็นสาระส าคัญทั้ง 3 ประการนี้
อย่างครบถ้วน  จึงจะเป็นความผิดและมีการลงโทษ  ซึ่งการครบองค์ประกอบความผิดกับความชั่วนี้  
ไม่เพียงแต่จะเป็นคนละเรื่องกัน  แต่ยังเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันได้อีกด้วย เพราะว่าในระบบ
กฎหมายมีการกระท าที่เป็นความผิด แต่การกระท านั้นมิใช่การกระท าที่ครบองค์ประกอบความผิด  
ยกตัวอย่างเช่น  กรณีการท าให้เสียทรัพย์โดยประมาท แม้เป็นการกระท าที่เป็นความผิด แต่เป็นการ
กระท าท่ีไม่ครบองค์ประกอบความผิด  เป็นต้น   

นอกจากนี้แล้ว ในทุกๆ ฐานความผิดทางอาญาที่ต้องมีการกระท าที่ครบองค์ประกอบของ
ความผิด ที่กฎหมายได้บัญญัติว่าเป็นความผิดและต้องถูกลงโทษ  อาจจะมีการก ระท าที่ครบ
องค์ประกอบความผิด แต่ยังอยู่ในขั้นพยายามก็ได้ ซึ่งก็มีบทลงโทษที่แตกต่างออกไปจากการกระท า
ความผิดส าเร็จ  เช่น มาตรา 80 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่า  ผู้ใดลงมือกระท าความผิด
แต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท า
ความผิด  และวรรคสองบัญญัติว่า ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วน
ของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  หรือมาตรา 81 ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐาน
พยายามว่า ผู้ใดกระท าการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระท านั้นไม่สามารถ

                                                           
10 คณิต ณ นคร, หนังสือรวมบทความด้านวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.),    

หน้า 252. 
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จะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท าหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท าต่อ 
ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระท าความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น  และวรรคสองบัญญัติว่า  ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรกได้กระท าไปโดยความเชื่อ
อย่างงมงาย ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้  เป็นต้น 

กฎหมายอาญานั้นบัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองการอยู่ร่วมกันในสังคม   จึงเป็นการก าหนด
ศีลธรรม หรือจริยธรรมของสมาชิกในสังคมส าหรับอยู่ร่วมกันไว้ด้วย  การท าผิดกฎหมายอาญาจึงเป็น
การท าผิดศีลธรรม เป็นการกระท าชั่วและเป็นการกระท าที่ต้องถูกลงโทษ เพราะสังคมต้องการให้
สมาชิกทุกคนกระท าเฉพาะสิ่งที่ถูกต้อง  ซึ่งความชอบธรรมในการลงโทษผู้กระท าผิดอยู่ที่ว่าผู้กระท า
ผิดได้กระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับด้วยความตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะกระท า  ซึ่งถือได้ว่าผู้กระท า
สามารถที่จะตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้องได้ แต่หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท าและได้ตัดสินใจกระท าผิด
แทน  การกระท านี้จึงเป็นการกระท าท่ีชั่วและต้องถูกต าหนิและลงโทษ   
 การลงโทษทางอาญานั้น แม้มีมาแต่ดั้งเดิม หากแต่โทษที่มีการบังคับใช้ ย่อมแตกต่างและ
เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสังคมแต่ละสมัย เมื่อพิจารณาถึงโทษทางอาญาที่บังคับใช้ตามกฎหมายไทย
แล้ว พบว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1811 ได้ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ทั้งสิ้น  
5 ลักษณะ ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง  ปรับ และริบทรัพย์สิน  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโทษแต่
ละลักษณะแล้ว จะเห็นได้ว่า โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่มุ่งกระท าต่อชีวิตของผู้กระท าความผิด  ซึ่ง
โดยปกติจะก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบสุขและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอย่างร้ายแรง  ส าหรับโทษจ าคุกและกักขัง เป็นโทษที่มุ่งกระท าต่อเสรีภาพของผู้กระท า
ความผิด ในส่วนของโทษปรับและริบทรัพย์สินนั้น เป็นโทษที่มุ่งกระท าต่อทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิด  

                                                           
11 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  โทษส าหรับลงแต่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 
(1) ประหารชีวิต 
(2) จ าคุก 
(3) กักขัง 
(4) ปรับ 
(5) ริบทรัพย์สิน 
โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิต ให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่

มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษ

ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี 
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จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันโทษปรับ (Fine) เป็นโทษที่บังคับเอากับทรัพย์สินของจ าเลย 
ที่ศาลน ามาบังคับใช้มากที่สุด  โดยเห็นได้จากจากสถิติจ านวนคดีที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษทั่ ว
ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ.255612  จ าแนกตามก าหนดโทษของศาล พบว่า โทษปรับ เป็นโทษที่
ศาลน ามาใช้บังคับมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด  โดยเฉพาะโทษปรับอย่างเดียว ในศาลจังหวัดและศาล
แขวงในภาค 1-9  มีถึง 188,672 คดี  ซึ่งมากกว่าโทษจ าคุกและโทษคุมประพฤติ และเป็นโทษหลักที่
ใช้ควบคู่ไปกับโทษจ าคุก และยังใช้เป็นโทษหลักโดยเฉพาะความผิดเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมาย  ทั้งนี้มา
จากแนวความคิดที่ว่าการกระท าความผิดทางอาญาในคดีเล็กน้อยที่จ าเลยหรือผู้ต้องหาไม่ควรจะต้อง
รับโทษจ าคุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษจ าคุกในระยะสั้น   เนื่องจากการลงโทษจ าคุกระยะสั้นนั้น 
ไม่สามารถท าให้ผู้กระท าความผิดปรับปรุงแก้ไขตนเองและกลับสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ระยะเวลาของจ าคุกนั้นสั้นเกินกว่าที่จะสามารถบ าบัดผู้กระท าความผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
ได้ แต่การจ าคุกระยะสั้นกลับท าให้ผู้กระท าความผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรงเท่าใดนักถูกตัดออกจากสังคม
และต้องไปอยู่กับบรรดาผู้ต้องขังในคดีอาญาร้ายแรง ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้วิธีประกอบ
อาชญากรรมจากนักโทษที่มีความผิดร้ายแรงมาก ท าให้เขาเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมความ
เป็นอาชญากรและเข้าสู่การเป็นอาชญากรที่จะกระท าความผิดร้ายแรงต่อไปในอนาคต และการถูก
ลงโทษจ าคุกเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะจะต้องถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่วร้าย ส่งผลให้ผู้
ต้องโทษจ าคุกกลับมากระท าความผิดซ้ าได้ง่าย ในต่างประเทศนิยมใช้โทษปรับสถานเดียวส าหรับ
ความผิดเล็กน้อย    

อย่างไรก็ดี ที่กล่าวมาแล้วว่าวัตถุประสงค์ของโทษปรับเป็นไปเพ่ือใช้แทนการลงโทษจ าคุก
ระยะสั้นในกรณีที่เห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดที่ไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะต้องลงโทษจ าคุก หรือเห็นว่า
การจ าคุกจ าเลยในระยะเวลาอันสั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากไปกว่าการให้จ าเลยชดใช้ความเสียหาย
ที่ตนได้ก่อขึ้นเพราะความผิดนั้น จึงลงโทษปรับจ าเลยแทน  โทษปรับจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
ในการหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกระยะสั้น ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดเองไม่ว่าในทางใด 
และการจ าคุกระยะสั้นไม่ก่อให้เกิดความเข็ดหลาบ ไม่ว่าในด้านปราบปรามหรือข่มขู่ หรือแม้แต่การ
ปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าความผิดก็ตาม ในทางตรงกันข้ามโทษจ าคุกระยะสั้น อาจท าให้ผู้กระท า
ความผิดมีจิตใจแข็งกระด้าง และเกิดปมด้อยในตัวเอง และท าให้ความมีคุณค่าในตนเองต้องเสื่อมถอย
ลง เนื่องจากเข้าไปอยู่ในสังคมของอาชญากร โทษจ าคุกอาจท าให้ผู้ต้องโทษเกิดความเคยชินกับสังคม
ในเรือนจ า ไม่รู้สึกเป็นความเสียหายน่าอับอาย  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตามย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดี 

                                                           
12 ส านักงานศาลยุติธรรม, ส านักงานแผนงานและงบประมาณ, กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ, 

รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์
เพชรรุ่ง, 2557), หน้า 67. 
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ส่วนโทษปรับนั้น ผู้ถูกลงโทษย่อมไม่เกิดความเคยชิน เพราะถูกปรับเมื่อใดก็เป็นความเสียหายส่วนตัว
เมื่อนั้น ความเสียหายดังกล่าว คือ ผู้นั้นต้องช าระค่าปรับ ที่ว่าส่วนตัวก็คือไม่ก่อให้เกิดความอับอาย 
หรือจิตใจแข็งกระด้างดังนั้น  โทษปรับนอกจากจะมีผลดีในการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าแล้ว ยัง
สามารถบรรเทาความเสียหายในทางสังคมแก่ผู้กระท าความผิดได้โดยตรง นอกจากนั้น โทษปรับยัง
ก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยรัฐไม่ต้องขาดรายได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้าง
สถานที่คุมขังและค่าเลี้ยงดูผู้ต้องขัง 

โทษปรับทางอาญาเป็นโทษ ที่ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางทรัพย์สินใช้
ส าหรับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  และเม่ือผู้ต้องโทษช าระค่าปรับตามจ านวนที่ศาลก าหนดแล้ว
ก็ถือว่าผู้ต้องโทษได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว  แต่ในบางกรณีผู้ต้องโทษไม่สามารถช าระค่าปรับ แต่เพ่ือให้
เกิดสภาพบังคับในการลงโทษตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา จึงต้องมีการน ามาตรการอ่ืน
มาใช้บังคับ อันได้แก่ การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือการถูกกักขังแทนค่าปรับ ตามมาตรา 29 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา13และการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ตาม
มาตรา 30/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา14  ซึ่งในกรณีผู้ต้องโทษไม่สามารถช าระค่าปรับ ศาลมักจะ

                                                           
13 มาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ช าระค่าปรับภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูก
กักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก 
ประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ 
 ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิให้น ามาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ 

14 มาตรา 30/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่น
บาท ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษา
คดีเพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 

การพิจารณาค าร้องตามวรรคแรก เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและสภาพ
ความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือ
ท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแล 

กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับ ให้ศาลก าหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผู้ดูแลการท างาน วันเริ่มท างาน ระยะเวลา
ท างาน และจ านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือ
ศาสนา ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม
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ใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับ มากกว่าการยึดทรัพย์สินของจ าเลยมาช าระค่าปรับ  เนื่องจากสะดวก
รวดเร็วและไม่เป็นภาระต่อศาล เพราะการยึดทรัพย์แทนค่าปรับท าได้ยากและมีเงื่อนไขจ ากัดบาง
ประการ  ส่งผลให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินในการช าระค่าปรับถูกกักขังเป็นจ านวนสูงขึ้น   และ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีมาตรการให้ท างานบริการสังคม  หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
ได้ ตามมาตรา 30/1 ถึงมาตรา 30/3  โดยก าหนดให้ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท 
ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี  
เพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ ก็เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่
ออกมาเพ่ือหลีกเลี่ยงการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งก็มีข้อจ ากัดเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับต้องยื่นค าร้อง
ต่อศาลและศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าผู้ยื่นค าร้องดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดและต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาทเท่านั้น 

และตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายในการลงโทษปรับ
นั้นเป็นไปเพื่อทดแทนความเสียหายของสังคมหรือส่วนรวมที่ผู้ต้องโทษก่อขึ้น และมีผลเป็นการยับยั้ง
หรือข่มขู่ผู้กระท าความผิด และบุคคลอ่ืนให้มีความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าผิดโดยมุ่งที่ทรัพย์สินของผู้
ต้องโทษ ซึ่งการใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับมิใช่การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ แต่กลับ
เป็นการบังคับเอาแก่เสรีภาพของผู้ต้องโทษแทน  ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับโทษจ าคุกอันเป็นโทษหนัก
กว่าการบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเจตจ านงของการลงโทษปรับ  ดังนั้น 
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรจะศึกษาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของการยึดทรัพย์สินใช้แทน
ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นของมาตรการดังกล่าว ว่า

                                                           

หรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับประกอบด้วย และศาลจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้
ต้องโทษปรับปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูหรือป้องกันมิให้ผู้นั้นกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได ้

ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับการท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ก าหนดไว้
นั้นก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการก าหนดระยะเวลาท างานแทนค่าปรับตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติมาตรา 30 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป การท างาน
ดังกล่าวต้องอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันเริ่มท างานตามท่ีศาลก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจ
ออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก าหนดจ านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวัน 
ส าหรับงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเพ่ือพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามมาตรา 29 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนของมาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 
 2.  เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาหรืออุปสรรคของมาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29  และความจ าเป็นในการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทน
ค่าปรับ 
 3.  เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา การบังคับใช้โทษปรับ และมาตรการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ ตามมาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 4.  เพ่ือพิจารณาถึงความจ าเป็น ในการน ามาตรการให้ท างานบริการสังคม ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 30/1 มาใช้เป็นมาตรการหลัก ในการบังคับโทษปรับ กรณีที่จ าเลยไม่สามารถ
ช าระค่าปรับได้ แทนมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือกักขังแทนค่าปรับ 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 

ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายในการลงโทษปรับนั้น  เป็นไปเพ่ือทดแทนความ
เสียหายของสังคมหรือส่วนรวมที่จ าเลยได้กระท าขึ้น และมีผลเป็นการข่มขู่หรือยับยั้งจ าเลย และ
บุคคลอื่นให้มีความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าผิด  โดยมุ่งบังคับที่ทรัพย์สินของจ าเลย  ท าให้จ าเลยที่ต้อง
ช าระค่าปรับได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เกิดความกลัวและเข็ดหลาบไม่กล้ ากระท าความผิดซ้ า
อีกในอนาคต  ซึ่งการใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับที่ศาลน ามาบังคับในทางปฏิบัตินั้น เป็นการบังคับ
เอาแก่เสรีภาพของจ าเลย มิใช่การบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน  และเป็นลักษณะเดียวกับโทษจ าคุกอันเป็น
โทษหนักกว่าการบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ  ดังนั้น 
ศาลควรจะใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ในการ
บังคับผู้กระท าผิดก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่สามารถใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับได้ ศาล
ควรใช้มาตรการให้ท างานบริการสังคม  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 เพ่ือให้จ าเลยที่ไม่
สามารถช าระค่าปรับ หรือไม่มีทรัพย์สินอันจะถูกยึดเพ่ือใช้ค่าปรับขอไปท างานบริการสังคม ซึ่งมีผลดี
ต่อรัฐมากกว่าการบังคับใช้โทษกักขังแทนค่าปรับ เนื่องจากการกักขังจ าเลยไว้แทนค่าปรับ เป็นการ
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สิ้นเปลืองงบประมานที่ต้องดูแลผู้ต้องกักขัง และบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล  และควรยกเลิก
มาตรการกักขังแทนค่าปรับเสีย  เพื่อให้การลงโทษปรับสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ   

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนได้วางกรอบแนวความคิด เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นคว้าหา
ข้อมูล และเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการศึกษา โดยอยู่ภายใต้กรอบที่
จะศึกษาถึงหลัก แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับ โทษและโทษทางอาญา โทษปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย และตามกฎหมายต่างประเทศ  ในประเทศกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  
 

1.5  วิธกีารศึกษา 
 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้เขียนได้ท าการศึกษา  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่ง
ได้ค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)  โดยรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ต ารา ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  บทความ  กฎหมาย สิ่งตีพิมพ์ทางกฎหมายต่างๆ  ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)  ข้อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Source)  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วน าข้อมูล
เหล่านั้นมาประกอบการศึกษา และท าความเข้าใจ  เพื่อประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ท าให้ทราบถึงความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  และที่มา ของโทษ โทษทางและโทษปรับ 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ และ มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ และทราบถึง
กระบวนการบังคับโทษปรับ ของประเทศไทย และท าการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
 2.  ทราบถึงปัญหา และข้อจ ากัด ในการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
 3.  น าไปสู่ความเป็นไปได้  ในการพัฒนาหรือแก้ไขมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตาม
มาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมาย ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและแนวความคดิเกี่ยวกับโทษปรับ 
และโทษยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ 

 
2.1  แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโทษและโทษอาญา 
 
 2.1.1  ความหมายของโทษ 

“โทษ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 252515  ในความหมายทั่วไป 
หมายถึง ความร้าย ความผิด ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ   

ส่วน “การลงโทษ” หรือ “การลงทัณฑ์” หรือ “โทษทัณฑ์” คือ  การที่ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้าย  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายรัฐที่จะจัดการให้ผู้นั้น
ได้รับผลร้าย  อันเกิดจากการที่บุคคลนั้นได้กระท าการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของสังคม 16  ซึ่งการลงโทษ
เป็นการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยขึ้นอยู่กับพัฒนาการของ
แนวความคิดของคนในสังคมในยุคนั้นๆ อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการลงโทษด้วย17 

และโทษในทางกฎหมายนั้น ถือเป็นมาตรการบังคับทางอาญา เพ่ือป้องกันสังคมจากผู้กระท า
ความผิด  โดยกฎหมายจะก าหนดมาตรการไว้ เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดอาญา  ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1818  อันมีทั้งหมด 5 สถาน  ได้แก่  ประหารชีวิต  จ าคุก  กักขัง  ปรับ  และ
ริบทรัพย์สิน 

                                                           
15 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 

2525), หน้า 4. 
16 ธานี  วรภัทร, หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553), 

หน้า 33. 
17 พเยาว์  ศรีแสงทอง, การลงโทษและการแก้ไขผู้กระท าผิด (Punishment and 

Correction), พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์, 2555), หน้า 33. 
18 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  โทษส าหรับลงแต่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 
(1) ประหารชีวิต 

 (2) จ าคุก 
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จึงเห็นได้ว่า โทษ คือ ผลร้ายที่เกิดจากการกระท าผิดแนวปฏิบัติหรือกติกาของสังคม ที่มี
กฎหมายของสังคมนั้นๆก าหนดไว้  โดยใช้การลงโทษเป็นมาตรการบังคับผู้กระท าผิด  ให้ได้รับความ
ทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย เสรีภาพ จิตใจ หรือทรัพย์สิน โดยเป็นการจัดการจากฝ่ายรัฐที่มีอ านาจ
กระท าการ เพ่ือเป็นการป้องกันสังคมจากผู้กระท าผิด  และเพ่ือเป็นการข่มขู่ หรือยับยั้ง มิให้มีบุคคล
อ่ืนผู้กระท าความผิด หรือผู้กระท าผิดจะกระท าผิดซ้ าอีกนั่นเอง  อีกทั้ง โทษถือเป็นความไม่เหมาะสม
ที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด  ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการลงโทษที่เป็นความประสงค์ของสังคม  
ผู้กระท าความผิดย่อมต้องได้รับโทษหรือต้องถูกต าหนิ เนื่องจากการกระท านั้นๆ หรือการที่ได้กระท า
ชั่ว อันเป็นความรู้ผิดชอบของบุคคลที่ควรมี19 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีนักวิชาการอีกหลายคนที่ได้ให้ความหมายของโทษไว้ พอสรุปได้ดังนี้  
จิตติ ติงศภัทิย์20 ได้กล่าวถึงค าว่า “โทษ” ว่า เป็นวิธีการบังคับอย่างหนึ่งซึ่งรัฐใช้ในการบังคับ

ผู้กระท าความผิดทางอาญา   โดยโทษนั้นมีลักษณะส าคัญคือ  
1. โทษจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
2. โทษจะต้องเป็นไปโดยเสมอภาค 
3. และโทษจะต้องมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคล  
และ Johannes Andenaes21 ได้ให้ค านิยามค าว่า “โทษ” ต้องประกอบไปด้วย 

                                                           

 (3) กักขัง 
 (4) ปรับ 
 (5) ริบทรัพย์สิน 
 โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิต ให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่
มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
 ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุกว่าสิบแปดปี  ได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี 

19 คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายอาญา: หลักกฎหมายพื้นฐานและความเข้าใจ 
(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2536), หน้า 182. 

20 จิตติ  ติงศภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2536), หน้า 840. 

21 Johannes Andenaes, The General Part of Criminal Law of Norway 
(London: Sweet and Maxwell 1965), pp. 8-11 อ้างถึงใน  อรรถชัย  วงศ์อุดมมงคล, การใช้
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดบางประเภท (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 8-11. 
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1. โทษจะต้องเป็นผลร้ายที่รัฐน ามาใช้ต่อผู้กระท าผิด 
2. การลงโทษจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการกระท าผิดต่อกฎหมายเท่านั้น 
3. โทษเป็นสิ่งตอบแทน เพ่ีอให้ผู้กระท าผิดรู้ส านึก  อันถือเป็นผลร้ายที่ตนได้รับจากการ

กระท าความผิดต่อกฎหมายนั้น 
อีกท้ังโทษ จะต้องมีสาระส าคัญท่ีท าให้เกิดความทุกข์22 หรือเกิดผลร้าย  และจะต้องใช้บังคับ

ต่อผู้กระท าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  โดยโทษนั้นจะต้องเป็นวิธีการที่เกิดจากผู้อ่ืน
กระท าต่อผู้กระท าความผิด มิใช่ผู้กระท าความผิดได้ลงมือกระท าเอง เช่น การฆ่าตัวตาย และสิ่ง
ส าคัญคือ โทษจะต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการตราหรือบัญญัติเป็นกฎหมาย โดยผู้มีอ านาจในรัฐนั้นๆ 

จึงสามารถสรุปความหมายของค าว่า “โทษ” ได้ว่า  เป็นการปฏิบัติ เพ่ือการบังคับอย่างใด
อย่างหนึ่ง อันกระท าต่อผู้กระท าความผิด ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้ได้รับผลร้าย
จากการกระท าผิดนั้นๆ 

 
2.1.2  ความหมายของโทษอาญา 
“โทษอาญา”  คือ ผลจากการที่ผู้กระท าความผิดได้รับ เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา  

โดยที่ผู้ซึ่งมีอ านาจให้ผลร้ายจะต้องมีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  และผลร้ายที่ผู้กระท าความผิด 
ได้รับนั้น  ถือเป็นการตอบแทนการที่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย  อันจะมีลักษณะในทางที่ต าหนิผู้กระท าความ 
ผิดนั้น23 

และนอกจากนี้  ยังมีผู้ให้ค านิยามของ “โทษอาญา” ดังนี้24 
ศาสตราจารย์ฮาร์ท (H. L. A. Hart) ให้ความหมายของโทษทางอาญาเพ่ิมเติมว่าต้องประกอบ   

ด้วยสาระส าคัญ 5 ประการ คือ 
1. โทษอาญาจะต้องก่อให้เกิดความเจ็บปวด หรือผลอย่างอ่ืนที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
2. โทษอาญาต้องใช้เพื่อตอบแทนความผิด 
3. โทษอาญาต้องใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดหรือสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด 

                                                           
22 พเยาว์  ศรีแสงทอง, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
23 สหธน  รัตนไพจิตร, ความประสงค์ของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศ

ไทย สมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญา และประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 10. 

24 อรรถชัย  วงศ์อุดมมงคล, การใช้มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณี
ความผิดบางประเภท (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549), หน้า 10. 
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4. โทษอาญาจะต้องเป็นวิธีการซึ่งบุคคลอันนอกจากผู้กระท าความผิดน ามาใช้ 
5. ผู้ที่ก าหนดโทษทางอาญาต้องเป็นผู้มีอ านาจที่กฎหมายให้อ านาจในการลงโทษ  เพ่ือตอบ

แทนการกระท าผิดทางอาญา 
อีกทั้งยังมี Professor Packer แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ได้กล่าวถึงโทษทางอาญา ซึ่ง

น ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดการกระท าผิดทางอาญาของบุคคล 3 ประการ คือ25 
1. การน าโทษทางอาญามาใช้กับการกระท าความผิดนั้น ต้องเป็นการกระท าที่คนส่วนใหญ่

ในสังคมเห็นว่าก่อให้เกิดอันตรายกับสังคมหรือเกิดผลกระทบกับบุคคลอ่ืน 
2. โทษทางอาญาที่ก าหนด จะต้องมีผลให้การกระท าความผิดนั้นลดน้อยลง  
3. โทษทางอาญาจะต้องเป็นมาตรการสุดท้าย จะต้องไม่มีทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกว่านี้ 

อีกแล้ว 
 และ Law Reform Commission of Canada  ได้พิจารณาถึงโทษของอาญา ในส่วนของ
การน าโทษทางอาญามาใช้ในการก าหนดการกระท าที่เป็นความผิด ได้จ าแนกออกเป็น 2 ประการ คือ 

1. การน าโทษทางอาญามาบังคับใช้กับการกระท าผิดนั้น จะต้องเป็นความผิดอาญาที่
แท้จริง 

2. โทษทางอาญาที่ก าหนดนั้น จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระท าผิดนั้นได้จริง26 
 

 2.1.3  ลักษณะของโทษอาญา 
 โทษอาญาจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการน าเอาโทษที่มี
ลักษณะทางอาญาไปบัญญัติโดยเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น วิธีการเพ่ือความปลอดภัย ฯ และต้อง
พิจารณาถึงลักษณะที่แท้จริงของโทษ และความประสงค์ที่จะน าโทษมาใช้บังคับเป็นการลงโทษ  อัน
จะเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน27  ซึ่งลักษณะของโทษอาญา มีดังนี้ 
 1. โทษจะต้องลงแก่ผู้กระท า เนื่องจากมีการกระท าความผิดตามกฎหมาย  คือ ต้องมี
กฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดและมีโทษส าหรับความผิดนั้น  ซึ่งหากบุคคลใดมิได้

                                                           
25 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษอาญา, หน้า 6, ค้นวันที่ 23 มิถุนายน 2557 
จาก http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task 
=view&id=235&Itemid=11. 

26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
27 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน, 2554), หน้า 208. 
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กระท าความผิด ก็จะถูกลงโทษมิได้  หรือหากถูกบังคับด้วยมาตรการใดที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ ก็จะ
มิใช่การลงโทษทางอาญา 
 2. โทษจะต้องเป็นไปโดยเสมอภาค  ซึ่งต้องบังคับได้กับทุกคน  โทษอาญาจะบัญญัติขึ้นเพ่ือ
บังคับเอาแก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะมิได้ 
 3. โทษจะต้องบังคับใช้โดยรัฐ  นั่นคือ  กฎหมายจะก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการ
ลงโทษผู้กระท าผิด และการลงโทษต้องเป็นไปตามนั้น บุคคลทั่วไปจะท าการลงโทษกันเองโดยพลการ
ไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นไปตามจารีตประเพณีของสังคม  เช่น  การลงโทษลูกของพ่อแม่  เป็นต้น 
 4. โทษนั้นจะต้องเป็นผลร้ายแก่ผู้กระท าผิด  ไม่ว่าจะเป็นผลร้ายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 
เสรีภาพทางร่างกาย  
 5. โทษอันเป็นผลร้ายต่อผู้กระท าผิดนั้น ต้องเป็นไปเพ่ือต าหนิการกระท าของผู้กระท าผิด   
 
 2.1.4  แนวความคิดในการลงโทษ 

การลงโทษในสมัยโบราณนั้น ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด ดังนั้น การลงโทษจึงมักเป็น
การแก้แค้นตอบแทนกันเองในระหว่างคู่กรณีด้วยกันเอง  ต่อมาเมื่อสังคมเจริญรุ่งเรืองขึ้น มีการจัด
ระเบียบสังคมท่ีเป็นระบบมากขึ้น การลงโทษจึงตกเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามาดูแล  เพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม และยุติการแก้แค้นทดแทนระหว่างกันของคู่กรณี  โดยถือว่า
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยัง
ท าลายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีภายในสังคมอีกด้วย  จึงเป็น เรื่องที่ผู้ปกครองบ้านเมือง
จะต้องยื่นมือเข้ามาด าเนินการจับคุมผู้กระท าผิดและตัดสินความผิดนั้น  การลงโทษในสมัยก่อนจะ
เป็นการลงโทษที่ใช้มาตรการรุนแรง โหดร้าย ทารุณ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการข่มขู่ให้หวาดกลัวและท าให้เข็ด
หลาบ เพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เช่น การตัดมือ ตัดเท้า การแขวนคอ เป็นต้น  หรือเป็นการ
ลงโทษแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”  ซึ่งการลงโทษตามแนวความคิดนี้ ได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องมา 
จนกระทั่งถึงประมาณศตวรรษที่ 18 จึงได้เริ่มมีแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการลงโทษ ให้เกิดความ
ยุติธรรมและเหมาะสมกับการกระท าผิดมากขึ้น  โดยมีส านักอาชญาวิทยาต่างๆ ได้น าเสนอ
แนวความคิดในการลงโทษไว้มากมาย  อันถือเป็นรากฐานและท าให้เกิดวิวัฒนาการในการลงโทษ จน
น ามาสู่แนวความคิดและวิธีการลงโทษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  พอสรุปแนวความคิดในเรื่องการลงโทษ
ตามนักปราชญ์ของส านักคิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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แนวความคิดในเรื่องการลงโทษของ Beccaria28  สรุปสาระส าคัญได้ว่า  วัตถุประสงค์ของ
การลงโทษจะต้องไม่ใช่เพ่ือการแก้แค้น  และการก าหนดโทษส าหรับความผิดแต่ละประเภท ต้องมี
ความเหมาะสมตามลักษณะความผิดและความร้ายแรงของการกระท า อีกทั้งควรจะต้องก าหนดโทษ
ไว้เป็นการแน่นอนตายตัว โดยต้องมีความเท่าเทียมกันของบุคคล และกระท าอย่างเปิดเผย  ซึ่ง 
Beccaria ได้เสนอให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต เนื่องจากเห็นว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้มีผลท าให้
อาชญากรรมลดลง และเสนอให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิตแทน 

แนวความคิดในเรื่องการลงโทษของ Jeremy Bentham29  ได้เสนอแนวความคิดว่า  การ
ก าหนดโทษ ควรให้สาสมกับความผิด  ซึ่งศาลควรที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ไม่ควรมีกฎเกณฑ์ที่
ตายตัว  โดยให้ผู้กระท าผิดควรได้รับการลงโทษที่ท าให้เขาทุกข์ทรมาน มากกว่าผลแห่งความพอใจที่
เขาจะได้รับในการกระท าผิด ซึ่งจะท าให้คนทั่วไปไม่อยากกระท าผิด เพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มกับที่จะด้อง
ได้รับโทษ  โดยให้ถือหลักการลงโทษที่มุ่งหมายที่จะท าให้ผู้กระท าผิดเข็ดหลาบ และท าให้ผู้อ่ืนเกรง
กลัว ไม่กล้าเอาเยี่ยงอย่าง และเป็นการป้องกันอาชญากรรมไปในตัวด้วย 

ซึ่งแนวความคิดในการลงโทษของ Beccaria  และ Bentham นี้เป็นที่นิยม และได้รับการ
ยอมรับมากในยุคแรกๆ  แต่ต่อมาก็ได้มีผู้คัดค้าน  และเกิดแนวความคิดใหม่  โดยมีแนวความคิดใน
การก าหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิด” (Punishment to Fit the Criminal)  ซึ่งตามแนวคิด
ใหม่นี้ จะพิจารณาลงโทษเป็นรายๆ ไปเฉพาะกรณี  โดยพิจารณาตามความเป็นจริง ว่ามนุษย์แต่ละ
คนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน ในการรับผิดชอบ และยังมีบุคคลหลายประเภทที่ควรได้รับการผ่อน
ผันโทษ 

โดย  Lombroso30 มีความคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าผิด มีสาระส าคัญว่า  อาชญากร
นั้นมีอยู่หลายประเภท  และแตกต่างกัน  ฉะนั้นการลงโทษอาชญากรแต่ละประเภท จึงไม่ควรใช้วิธี
เดียวกัน  แม้ว่าจะได้กระท าผิดอย่างเดียวกัน 

และ Emile Durkheim มีความเห็นว่า31  ในการควบคุมสังคม  มีความจ าเป็นที่สังคมจะต้อง
อาศัย การลงโทษ เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม  และเรียกการกระท าที่ต้องถูกลงโทษว่า 
“อาชญากรรม”  

                                                           
28 ประเทือง  ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2548), หน้า 135. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 136. 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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 และตามหลักสากล  มีแนวความคิดในการก าหนดโทษทางอาญา  โดยสามารถแบ่งโทษ
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. Mala In Se คือ การกระท าท่ีเป็นความผิดในตัวเอง ไม่ว่าจะกระท าโดยผู้ใด หรือเวลาใด 
หรือสถานที่ใดก็ตาม  โดยความผิดประเภทที่เป็น Mala In Se นี้  มักจะพบว่า เป็นการกระท าที่เป็น
ข้อห้ามในทางศาสนา หรือทางศีลธรรม  หรือเป็นสิ่งที่ผิดต่อจารีตประเพณีของสังคม เช่น ความผิด
ฐานฆ่าผู้อ่ืน  ท าร้ายร่างกาย  ลักทรัพย์  หรือหมิ่นประมาท เป็นต้น  และในบางกรณีอาจน าเอาข้อ
ห้ามในทางจารีตประเพณี มาเป็นบทบัญญัติให้ผู้กระท าจะต้องรับโทษสูงขึ้น หรือรับโทษน้อยลง  เช่น 
กรณีความผิดในครอบครัว  หรือการกระท าโดยมีเหตุจ าเป็น  การป้องกันโดยชอบ  เป็นต้น 
 2. Mala Prohibita คือ การกระท าที่กฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้เป็นความผิด ซึ่ง
จะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขต่างๆ  กล่าวคือ  การกระท าหนึ่งอาจเป็นความผิดในประเทศหนึ่ง
หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง  แต่อาจไม่เป็นความผิดในอีกประเทศหรือในระยะเวลาอ่ืน  เช่น ในช่วงเวลา
หนึ่งศาลฎีกาของไทยเคยมีค าพิพากษาว่าการกระท าใดๆเป็นความผิด  แต่เมื่อเวลาผ่านไป ศาลฎีกา
ได้มีค าพิพากษาศาลฎีกากลับหลักเดิมว่า  การกระท าดังกล่าวไม่เป็นความผิด  เป็นต้น 
 ซ่ึงลักษณะของความผิดประเภท Mala Probihita  จะตรงกันข้ามกับ Mala In Se ที่ได้กล่าว
ในข้างต้น  นั่นคือ มักจะเป็นความผิดที่ไม่ผิดต่อกฎเกณฑ์อ่ืนของสังคม  แต่ถูกรัฐก าหนดเอาว่าเป็น
ความผิดอาญาเพ่ือประโยชน์ของรัฐเอง เช่น  ความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ซึ่งจะเห็นว่าความผิดประเภท
นี้ที่ไม่ใช่ความผิดชั่วร้ายในตัวของมันเองอย่าง Mala In Se  แต่เป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม 
 

2.2  วัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
  
 เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการ
จัดการกับคนที่ท าผิด หรือละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม เพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ท าผิดก็
เท่ากับว่าสังคมยอมรับการกระท าความผิดดังกล่าว แต่การที่สังคมจัดการกับคนที่ท าผิดอย่างไรนั้น 
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าความผิดและเหตุผล
ที่จะต้องจัดการหรือปฏิบัติกับคนที่ท าผิด32  ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และตามสถานการณ์ 
โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์ของการลงโทษและวิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนที่
ท าผิด หรือการลงโทษผู้กระท าความผิดที่แตกต่างกันไป  

                                                           
32 อัจฉริยา  ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555),     

หน้า 130-133. 
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 อาจกล่าวโดยสรุปถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระท าผิดที่เกิดขึ้นในยุค
ต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  สามารถสรุปได้เป็น 5 ประการ คือ 
 2.2.1 การลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทน (Retribution) 
 การลงโทษเพ่ือการทดแทน  เป็นวิธีการการลงโทษต่อผู้กระท าความผิดมาตั้งแต่ในสมัย
โบราณ  ซึ่งปรากฏให้เห็นจากหลัก “ตาต่อตาและฟันต่อฟัน” (An Eye for An Eye and a Tooth 
for a Tooth)  โดยภายใต้หลักนี้ บุคคลผู้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมจะต้องได้รับ
การปฏิบัติในท านองเดียวกับท่ีบุคคลนั้นได้กระท าต่อผู้เคราะห์ร้าย  ทั้งนี้  เนื่องจากสัญชาตญาณแห่ง
การแก้แค้นของมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีมาแต่ครั้งดึกด าบรรพ์ประการหนึ่ง   
 และอีกประการหนึ่งมาจากความคิดที่ว่า  จะเป็นการไม่ยุติธรรมเลยหากว่าผู้กระท าความผิด
จะไม่ได้รับผลร้ายอันเนื่องมาจากการที่ตนกระท าความผิดนั้น  หรือเท่ากับว่าความผิดที่ผู้กระท าผิดนั้น
กระท าลง ยังไม่ได้รับการตอบแทนให้สาสม33  สาเหตุประการที่สองนี้สอดคล้องกับแนวความคิดระบบ
ศีลธรรมที่เห็นว่า  ถ้ารัฐมีอ านาจในการลงโทษเนื่องมาจากหลักความยุติธรรมดังกล่าว  การลงโทษเพ่ือ
ทดแทนนี้ก็ควรเป็นโทษที่หนักสาสมกับความผิดที่ได้กระท าขึ้น ตามทฤษฎี Free Will โดย Cesare 
Beccaria34 ซึ่งมีความเห็นว่า กฎหมายควรก าหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิด (The Punishment 
Should Fit The Crime) และควรก าหนดลักษณะของโทษไว้หลายๆ ประเภท เพราะว่า  โทษอย่าง
เดียวกันจะให้เหมาะสมกับความผิดทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้   
 อีกทั้งมีนักปรัชญาชาวเยอรมัน คือ Immanuel Kant  ได้ให้เหตุผลว่า  ถ้าสังคมไม่ลงโทษ
ผู้กระท าผิด  จะเหมือนว่าสังคมสนับสนุนให้กระท าผิด  และยอมรับการกระท าของผู้กระท าผิดนั้น  
แต่ความผิดที่ได้กระท าลงและโทษท่ีได้รับ จะต้องเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกัน35    
 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือการแก้แค้นทดแทน จะเน้นการลงโทษให้สาสมกับ
การกระท าความผิด รูปแบบการลงโทษจึงมีลักษณะรุนแรง ป่าเถื่อน เช่น  การเฆี่ยน  การแขวนคอ 
การทรมาน การประหารชีวิต โดยการลงโทษเพ่ือการแก้ไขทดแทนนี้ตั้งอยู่บนหลักที่ว่า ถ้าการกระท า
ความผิดร้ายแรงเพียงใด โทษที่ผู้กระท าผิดจะได้รับก็จะรุนแรงเช่นกัน  เป็นการลงโทษที่มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนผู้เสียหาย และประชาชนโดยทั่ วไปที่ต้องการจะ
เห็นคนที่ท าร้ายผู้อ่ืนได้รับผลร้ายเช่นกัน   
 แต่วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนนั้น มีข้อด้อยหลายประการ36 เช่น 

                                                           
33 หยุด  แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 20 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 250. 
34 ประเทือง  ธนิยผล, เรื่องเดิม, หน้า 136.  
35 ธานี  วรภัทร, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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 1. การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน ไม่ได้พิจารณาว่าจะสามารถป้องกันมิให้เกิดการกระท า
ผิดอีกหรือไม่  เพราะการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนมิได้ท าให้เกิดผลดีในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมในอนาคต 
 2. การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนค านึงถึงเฉพาะความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่
กระท า แต่ไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นของสังคม  เมื่อผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษอย่างสาสมแล้ว ก็จะ
ถูกปล่อยตัวออกมา แม้จะยังมีความเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่  จึงไม่ได้ท าให้เกิดความปลอดภัยแก่
สังคมเลย 
 3. การก าหนดความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด กับความเหมาะสมในการลงโทษเป็นเรื่อง
ยาก  และไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอน  เพราะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง  จึง
เกิดปัญหาว่าผู้กระท าผิดจะได้รับโทษอย่างวสาสม หรือผู้เคราะห์ร้ายจะได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรม
หรือไม ่
 ในทางปฏิบัติจริงๆ ในปัจจุบัน แม้วัตถุประสงค์เพ่ือการแก้แค้นทดแทนจะไม่เป็นที่นิยมของ
นักทฤษฎีทั่วไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่ชอบด้วยมนุษยธรรมแต่วัตถุประสงค์เพ่ือการ
แก้แค้นทดแทนยังคงมีอยู่ และมีการใช้มาโดยตลอด เพียงแต่การน ามาเป็นหลักการในการพิจารณา
ลงโทษมากน้อยเพียงใดนั้น จะเป็นไปตามสภาพสังคมและแนวนโยบายแห่งผู้ปกครองยุคนั้นๆ กอปร
กับในสภาพจิตใจของมนุษย์ทั่วไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความต้องให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษเพ่ือ
เป็นการแก้แค้นทดแทนอยู่ด้วยเสมอ  หรือการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนนี้ยังคงสอดคล้องกับ
ความรู้สึกของผู้เสียหาย ในการที่ต้องการจะให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนให้สาม
สมอยู่นั่นเอง 
 
 2.2.2  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือยับย้ัง หรือเพื่อป้องกันความผิด (Deterrence)  
 การลงโทษเพ่ือการข่มขู่  เป็นการลงโทษเพ่ือข่มขู่ผู้กระท าความผิด ให้เข็ดหลาบ ไม่กล้าจะ
กระท าความผิดซ้ าอีก  ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้คนทั่วไปเห็น จะได้ไม่มีการเลียนแบบหรือเอาอย่าง  โดย
ที่เพ่ือจะให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ37 คือ  ท าให้ผู้กระท าผิดที่ถูกลงโทษเกิดความเข็ดหลาบ หรือ
เกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าผิดอีก  และ เป็นตัวอย่างให้แกบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เห็นว่า หากกระท า
ผิดแล้ว จะเกิดผลร้ายอย่างไร ท าให้เกรงกลัวที่จะกระท าความผิด หรือเกิดความยับยั้งชั่งใจในการ
กระท าผิด 

                                                           
36 นัทธี  จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์       

กรมราชทัณฑ์, 2545), หน้า 24-25. 
37 ธานี วรภัทร, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
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 สมมติฐานภายใต้วัตถุประสงค์นี้มีว่า ถ้าสังคมไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาสู่
ระบบงานยุติธรรมและลงโทษผู้นั้นได้แล้ว ก็เท่ากับว่าสังคมนั้นได้ส่งเสริมอาชญากรรม เพราะฉะนั้น
การลงโทษจึงมุ่งที่จะหยุดหรือลดอาชญากรรมมิให้เกิดขึ้น และให้มีผลยับยั้งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
ด้วย  แม้ว่าการลงโทษเพ่ือการข่มขู่จะเป็นสิ่งที่สามารถลดการก่ออาชญากรรมลงได้ แต่มีผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า การลงโทษเพ่ือการข่มขู่ท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
เช่น ท าให้บุคลิกภาพของบุคคลเสื่อมเสียลงไปเนื่องจากต้องไปรับโทษอยู่ร่วมกับนักโทษคนอ่ืนๆ ทั้งๆ 
ที่ผู้นั้นได้กระท าความผิดเป็นครั้งแรก หรือโดยมิได้จงใจก็ตาม นอกจากนั้น การลงโทษเพ่ือการข่มขู่
มิได้ค านึงถึงการปรับปรุงตัวบุคคล  และไม่ได้ค านึงถึงการช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษ แต่อย่างไรก็ดี ไม่
มีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงแต่การลงโทษเพ่ือการข่มขู่แต่เพียงประการเดียว เพราะอาจใช้วิธีการ
แก้ไขปรับปรุงและช่วยเหลือหลังพ้นโทษไปพร้อมๆ กับการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ได้ ทั้งนี้การแก้ไข
ปรับปรุงย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น การแยกขังผู้ต้องโทษตามความรุนแรงของ
ความผิด การอบรมความประพฤติ สิ่งเหล่านี้ย่อมกระท าได้แม้ผู้ต้องโทษจะได้รับโทษหนัก หรือถูก
จ าคุกมาเป็นเวลานานก็ตาม และหากปรากฏว่าผู้ต้องโทษสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้แล้ว ก็อาจ
ปล่อยตัวผู้นั้นให้พ้นโทษก่อนก าหนดเวลาก็ได้ จะเห็นได้ว่า การลงโทษเพ่ือการข่มขู่อาจใช้พร้อมไปกับ
การลงโทษเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและการช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษได้ โดยไม่ขัดแย้งกันแต่อย่างใด38 
 ซึ่งการข่มขู่ยับยั้ง  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี39 คือ 
 1. การข่มขู่ยับยั้งเฉพาะราย โดยใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งจะมีผลต่อผู้กระท าความผิด
เอง ท าให้เกิดความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะกระท าความผิดอีก 
 2. การข่มขู่ยับยั้งโดยทั่วไป ซ่ึงวิธีการนี้จะมีผลไปถึงบุคคลทั่วไปด้วย  เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้น
เกิดความตระหนักรู้และเกรงกลัวว่าหากกระท าความผิดแล้ว จะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน 
 
 2.2.3  การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาสการกระท าความผิด (Incapacitation) 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่ถูกลงโทษมีโอกาสกระท าความผิดซ้ าอีก แม้การ
ลงโทษตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้คล้ายกับวัตถุประสงค์เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งและวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขในข้อที่ว่ามุ่งหมายจะไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดซ้ า แต่ ต่างกันที่ว่า
วัตถุประสงค์เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งมุ่งให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิด
ขึ้นอีก ส่วนวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขมุ่งอบรมให้ผู้กระท าความผิดไม่กระท าความผิดอีกโดย

                                                           
38 สมยศ  วัฒนภิรมย์, การรอการลงโทษและการรอการก าหนดโทษปรับ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 19-20. 
39 พเยาว์  ศรีแสงทอง, เรื่องเดิม, หน้า 47. 
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สมัครใจและปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเขาสามารถงดเว้นกระท าความผิดได้  และอีกทั้ง การลงโทษตาม
ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นบางอย่างก็มักจะมุ่งไปในทางข่มขู่มากกว่ามุ่งไปในทางตัดโอกาสอย่างแท้จริง 
เช่น โทษประหารชีวิตก็ตั้งไว้ให้พอเหมาะกับความรุนแรงของการกระท าความผิด เพ่ือข่มขู่ไม่ให้คน
กล้ากระท าความผิดเช่นนั้นไม่ได้ตั้งไว้โดยประสงค์จะตัดผู้กระท าความผิดไม่ให้มีโอกาสกระท า
ความผิดขึ้นอีกโดยแท้จริงหรือการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าความผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบก็ดูจะมุ่งไป
ในทางข่มขู่ไว้ว่าถ้ากระท าความผิดขึ้นอีกจะถูกควบคุมตัวไว้นาน การที่ได้ผลเป็นการท าให้ผู้นั้นไม่มี
โอกาสกระท าความผิดไปอีกนานดูจะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น40 
 
 2.2.4  การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู (Rehabilitation) 
 การลงโทษเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าความผิดนี้ เป็นการลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
อนาคต มีลักษณะคล้ายกับการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ แต่มีความแตกต่างกันการลงโทษเพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงนั้น ส่งผลเป็นการเฉพาะตัวแก่ผู้กระท าความผิด  กล่าวคือ เมื่อผู้กระท าความผิดได้รับโทษ
แล้วจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลับตัวเป็นคนดี เพ่ือเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง โดยไม่เกิดปมด้อยว่าตน
ได้เคยกระท าความผิดและได้รับโทษ41   
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงนั้นเป็นความคิดสมัยใหม่  ที่มุ่ง
ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดทั้งทางด้านจิตใจร่างกาย เช่น การลงโทษปรับแทนโทษจ าคุก หรือการคุม
ประพฤติแทนการจ าคุกในความผิดที่ไม่ร้ายแรง เป็นต้น แต่หากมีการกระท าความผิดที่ร้ายแรง การ
ลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้  แต่
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการลงโทษในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน คือ มุ่ง
ประสงค์ให้เป็นการแก้ไขปรับปรุงตัวบุคคลเพ่ือให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและเพ่ือเป็นการป้องกันสังคม
ให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชญากรรม   
 
 2.2.5  เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) 

                                                           
40 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, การน ามาตรการอ่ืนมาใช้บังคับนอกเหนือจากการกักขังแทน

ค่าปรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546),      
หน้า 16-17. 

41 สหธน  รัตนไพจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันสังคมให้รอดพ้นจากการก่ออาชญากรรม  ซึ่งมีนักอาชญาวิทยา
ของประเทศฝรั่งเศส คือ Marc Ancel42 ได้อธิบายความหมายของการป้องกันสังคมว่า  เป็นการ
ปกป้องคุ้มครองสังคม โดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม  ซึ่งมาตรการในการคุ้มครองสังคมนี้จะ
ส าเร็จไดต้้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือกันเพ่ือให้อาชญากรรมลดลง 
 

2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับโทษปรับ 
  
 2.3.1  ความหมายของโทษปรับ 
 โทษปรับ คือ โทษที่ศาลก าหนดโดยมีค าพิพากษา ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็น
โทษในทางทรัพย์สิน ที่อาจจะลงโทษแก่ผู้กระท าผิดโดยเป็นโทษหลัก หรือเป็นโทษผนวก43  ซึ่งโทษ
ปรับโดยทั่วไปนั้น จะก าหนดไว้ลงโทษส าหรับจ าเลยที่กระท าความผิดเล็กน้อย หรือความผิดอาญาไม่
ร้ายแรง เพราะมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันอาชญากรรม โดยเป็นมาตรการที่ใช้ยับยั้งหรือข่มขู่ผู้กระท า
ความผิดหรือบุคคลอ่ืนที่คิดจะกระท าความผิด ว่าอาจถูกลงโทษปรับ และท าให้ เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของตนได้ 
 
 2.3.2  วิวัฒนาการของโทษปรับ 
 โทษปรับ เป็นโทษที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับโทษอ่ืนๆ ซึ่งน่าจะมี
มาก่อนโทษจ าคุก44  ในสมัยพระเจ้าฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลน ปรากฏในประมวลกฎหมาย 
(The Code of Hammurabi) กล่าวว่า มีการลงโทษผู้กระท าความผิด โดยใช้หลัก “ตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน” หรือ Lex Talionis ซึ่งเป็นการลงโทษที่ใช้ความรุนแรงและทารุณโหดร้าย เช่น  การลงโทษปรับ 
จะก าหนดว่า การเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาใช้โดยมิชอบ  ผู้กระท าความผิดจะต้องถูกปรับ 5 เท่า แห่ง
มูลค่าทรัพย์สินนั้น  หรือกรณีลักทรัพย์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง ผู้กระท าความผิดจะต้องถูกปรับ 10 เท่า  เป็น
ต้น   

ต่อมาหลักของการแก้แค้นทดแทนได้มีการพัฒนาขึ้นในสมัยโรมันโบราณ โดยแทนที่จะเป็น
การลงโทษต่อผู้กระท าความผิดโดยตรง เพ่ือให้สาสมกับความผิดที่ตนได้กระท าขึ้น  แต่ยังมีการ
ลงโทษโดยการบังคับเอาจากทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดอีกด้วย  ในระยะแรกจะมีการช าระค่า

                                                           
42 ผจงจิตต์  อธิคมนันทะ, สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2525), หน้า 130-131. 
43 จิตติ  ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 875. 
44 โกเมน  ภัทรภิรมย์, “โทษปรับ,” วารสารอัยการ 14 (กันยายน 2534): 162-163. 
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ทรัพย์สิน เป็นลักษณะของการไถ่โทษ (Composition) กล่าวคือ เมื่อผู้กระท าความผิดช าระค่าไถ่โทษ
แก่รัฐและผู้เสียหายแล้ว  ก็จะไม่มีการแก้แค้นทดแทนกันต่อไป  และเมื่อรัฐได้เริ่มมีอ านาจปกครอง
มากขึ้น45  จึงได้ค่อยๆ พยายามก าจัดอ านาจของเอกชนลง  โดยได้ก าหนดให้การตกลงกันในเรื่อง
ค่าเสียหายหรือค่าไถ่โทษ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของคู่พิพาทหรือเอกชนแต่ละฝ่าย  ในเวลา
ต่อมา  ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการบังคับผู้กระท าความผิด ให้ช าระทรัพย์สินเป็นค่าไถ่โทษแก่ผู้เสียหาย  
อีกทั้งผู้เสียหายเอง ก็ถูกบังคับให้ต้องยอมรับค่าไถ่โทษ  รวมไปถึงต้องสละสิทธิในการแก้แค้น  ทั้งนี้  
โดยรัฐได้ก าหนดอัตราค่าไถ่โทษอ่ืนเป็นกฎหมาย ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย 12 โต๊ะ เป็นต้น   

ในที่สุดอ านาจของรัฐในด้านการจัดการยุติธรรม จึงได้มีฝ่ายมหาชนเข้ามาแทนที่ (Public 
Settlement) รัฐจึงได้บัญญัติให้ความผิดที่เสียหายแก่ผลประโยชน์ของสังคมเป็นความผิดต่อมหาชน 
เช่น การทรยศต่อชาติ  และความผิดร้ายแรงอ่ืนๆ  ส่วนระบบไถ่โทษนั้น ก็ยังคงมีอยู่  แต่รัฐได้บังคับ
ให้คู่พิพาทช าระส่วนหนึ่งของค่าไถ่โทษแก่รัฐ เป็นการตอบแทนการที่รัฐเข้ามาจัดความยุติธรรม  โดย
ให้จัดค่าไถ่โทษนั้นเป็นค่าขึ้นศาล และเป็นภาษีไปในตัว  ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของรัฐก็มีการเพ่ิม
อัตราสูงขึ้น  ซึ่งแปรผกผันกับส่วนที่ผู้เสียหายได้รับ ที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ  จนในที่สุดผู้เสียหายจะ
ไดร้ับแต่เพียงค่าชดใช้ความเสียหายเท่านั้น  ส่วนที่รัฐได้รับมานั้น  ไดท้ าการแยกออกเป็นสองส่วน คือ 
เป็นค่าธรรมเนียมศาลส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งเป็น “ค่าปรับ”  ซึ่งอยู่ในรูปการช าระค่าทดแทนเป็น
ตัวเงินให้แก่รัฐ  ด้วยเหตุนี้เอง ท าให้มีการน าโทษปรับมาใช้ลงโทษในความผิดต่างๆ ทั้งที่กระท าโดย
เจตนาหรือกระท าโดยประมาท  และท าให้โทษปรับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมาในยุโรปสมัยกลาง  การลงโทษโดยวิธีปรับและช าระค่าทดแทน กลับกลายเป็นรูปแบบ
การลงโทษส าหรับผู้มีอ านาจที่ต้องการเพ่ิมความร่ ารวย  แต่ได้เกิดปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน
ของโทษที่ลงต่อผู้กระท าความผิด กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดที่มีฐานะดี  ร่ ารวยและมีอิทธิพล มักจะ
ถูกลงโทษเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องรับโทษในการกระท าความผิด  เนื่องจากมีเงินที่สามารถช าระ
ค่าปรับและช าระค่าทดแทนได้  แต่ผู้กระท าความผิดที่ไม่สามารถช าระค่าปรับหรือค่าทดแทนได้ หรือ
มีฐานะยากจน ก็จะได้รับการทรมานต่อร่างกาย โดยวิธีการทารุณกรรมต่างๆ  และปรากฏอีกว่า  
ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 19  ได้มีการพัฒนาโทษปรับตาม “ระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิก”46  โดย

                                                           
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 163. 
46 ระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค (Romano Germanic)  ค าว่า "โรมาโน" หมายถึง 

กรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี  ส่วนค าว่า "เยอรมันนิค" หมายถึง ชาวเยอรมัน  
ดังนั้น  การที่ตั้งชื่อระบบกฎหมายเช่นนี้ ก็เพ่ือเป็นเกียรติแก่ประเทศทั้งสอง  เนื่องจากอิตาลี

เป็นชาติแรกที่รื้อฟ้ืนกฎหมายโรมันในอดีตขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ล่มสลายไปพร้อมกับอาณาจักรโรมัน  
โดยมีต้นก าเนิดจากประเทศในภาคพ้ืนยุโรป  ระบบกฎหมายนี้มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วโลกในทวีป
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ใช้โทษปรับ เป็นการลงโทษสถานเบาส าหรับความผิดเล็กน้อย อย่างที่เรียกว่า ความผิดลหุโทษ (Petty  
Crimes)  ซึ่งผู้กระท าความผิดไม่ควรต้องรับโทษสถานอ่ืน เพราะโหดร้ายเกินไป เช่น การกระท า
ความผิดเล็กๆน้อยๆ ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม แต่ไม่เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้ใด 
 ดังนั้น นับแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายโรมาโน -เยอรมานิก ได้สร้าง
โทษปรับให้เป็นระบบโทษทางอาญาชนิดหนึ่งที่สมบูรณ์  ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้มีการน าโทษ
ปรับมาใช้อย่างแพร่หลาย  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ยับยั้งการกระท าความผิด  เหมาะส าหรับ
ผู้กระท าความผิดที่มีนิสัยและความประพฤติไม่ดี  แต่ยังไม่มีเหตุสมควรจะต้องเข้าคุก หรือผู้กระท า
ความผิดที่มีเหตุอันสมควรบรรเทาโทษ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้โทษจ าคุกระยะสั้น47 

ในประเทศไทย  มีการบังคับใช้โทษปรับก่อนการใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  เรียกว่า 
“การปรับเป็นสินไหมพินัย”48 หรือ “การปรับสินไหม”  แยกได้ว่า การปรับเป็นสินไหมพินัย จะปรับ
เพ่ือให้แก่หลวง ส่วนการปรับสินไหมจะปรับเพ่ือให้แก่ผู้เสียหาย  ต่อมาในกฎหมายลักษณะอาญา ร.
ศ.127  บัญญัติให้โทษปรับต้องเป็นการช าระให้แก่รัฐ49  โดยต้องช าระแก่ศาลที่พิพากษาคดี  ใน
ปัจจุบันโทษปรับเป็นโทษที่ต้องบังคับ  โดยให้จ าเลยช าระเป็นเงินต่อศาล เพ่ือน าค่าปรับเข้าสู่รัฐ  ซึ่ง
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง และใช้ทดแทนโทษจ าคุก  และในบางกรณี โทษปรับอาจจะ
ก าหนดไว้ส าหรับลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดโดยเฉพาะ หรือเป็นการก าหนดให้ลงโทษเพ่ิมอีกสถาน
หนึ่งจากโทษหลัก เช่น การลงโทษจ าคุกและปรับ หรือศาลอาจจะพิพากษาให้ลงโทษปรับอย่างเดียว 

                                                           

ต่างๆ ไม่ว่าทวีปอเมริกาใต้ เช่น บราซิล เพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส หรือเม็กซิโก 
ชิลี เปรู อาร์เจนตินา ที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปน  แม้กระทั่งประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ซาอีร์ 
โซมาเลีย รวันดา ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส  ก็ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมัน
นิคทั้งสิ้น  รวมทั้งประเทศแถบเอเชียบางประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ 

แต่ปัจจุบันในทางกฎหมายมีศัพท์กฎหมายเรียกกันว่า Jus Civil หรือ Civil Law หมายถึง
กฎหมายที่ใช้ได้กับชาวโรมันหรือต้นก าเนิดของกฎหมายโรมันแท้ๆ ค าว่า Civil Law ได้กลายมาเป็น
ชื่อระบบกฎหมายซึ่งเป็นชื่อที่นิยมแพร่หลายมากกว่า Romano Germanic 

47 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 19-21. 
48 ตอนแรกเรียกว่า “การปรับไหม” และต่อมาเรียกว่า “การปรับเป็นสินไหมพินัย” หมายถึง 

การปรับเข้าเป็นพินัยหลวง หรือ ของหลวง 
49 มาตรา 17 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  โทษปรับนั้น ท่านหมายความว่า จ านวน

เงิน อันก าหนดไว้ในค าพิพากษาให้ปรับเป็นพินัยหลวง 
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โดยไม่ลงโทษจ าคุกก็ได้50  และอาจจะมีการก าหนดค่าปรับโดยใช้อัตราสูงสุดและต่ าสุดไว้  และต่อมา
ประเทศไทยได้มีการก าหนดค่าปรับไว้ในพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ.2481  ซึ่งเป็น
การก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการกระท าความผิดทางอาญาที่ไม่รุนแรง 51  มีการก าหนดค่าปรับใน
ลักษณะที่มีการเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนักงาน และจะพิจารณาโทษจากความร้ายแรงแห่งการ
กระท าความผิดกับฐานะของผู้กระท าความผิดประกอบกัน  

 
2.3.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับโทษปรับ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการลงโทษปรับที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบังคับโทษปรับ  สามารถ

สรุปได้เป็น 3 ทฤษฎีที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
  2.3.3.1 ทฤษฎีการลงโทษปรับตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด (Ordinary Fine)       
  โดยมีการแยกออกเป็นขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุด ซึ่งการลงโทษปรับตามอัตราขั้นสูงสุด

และต่ าสุด ที่มีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยนี้  เป็นการก าหนดอัตราโทษปรับที่
แน่นอน (Fixed Sum)52 กล่าวคือ จะปรับได้ไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และต้องไม่เกินอัตราที่
กฎหมายก าหนด  โดยการก าหนดช่วงของค่าปรับดังกล่าว เปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจ ซึ่งศาล
จะต้องก าหนดอัตราโทษปรับดังกล่าวให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  
ดังนั้น การลงโทษแบบดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงความเป็นอยู่ และฐานะทางการเงินของผู้กระท า
ความผิดแต่ละบุคคล เพ่ือที่จะให้การลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในบรรดาผู้กระท าความผิดที่มี
ฐานะร่ ารวยหรือฐานะยากจน   

 การก าหนดโทษปรับดังกล่าวจึงต้องให้ได้สัดส่วนกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  
มิฉะนั้นแล้ว การลงโทษปรับโดยวิธีนี้ อาจไม่มีผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของ
บุคคลนั้นๆ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการลงโทษปรับ ส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี หรืออาจส่งผลเกินวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ส าหรับผู้กระท าความผิดที่ฐานะ
ยากจน ที่ไม่มีเงินพอจะช าระค่าปรับและยอมรับโทษกักขังแทนโทษปรับ  ซึ่งการลงโทษปรับให้ได้

                                                           
50 มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  บรรดาความผิดที่กฎหมายก าหนดให้ลงโทษทั้ง

จ าคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจ าคุกก็ได้  
51 พิชยนต์  นิพาสพงษ์, โทษปรับโดยก าหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 60. 
52 พิรุฬห์  โตศุกลวรรณ์, การลงโทษปรับทางอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา

นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า 64-69. 
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สัดส่วนเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาล ว่า
จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะก าหนดอัตราโทษปรับส าหรับผู้กระท าความผิดแต่ละคน53   

 โดยปกติควรจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัดส่วนของอัตราโทษปรับ กับผู้กระท า
ความผิดแต่ละบุคคล ดังนี้ 

   1) การก าหนดสัดส่วนหรืออัตราโทษปรับให้ได้สัดส่วนกับภยันตรายหรือ
ความผิด (Apportionment According to Harm and Guilt)  ซึ่งเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับให้
ได้สัดส่วนนั้น อาจใช้หลักการเดียวกันกับการก าหนดโทษจ าคุกให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการ
กระท าความผิด  อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราโทษอาจค านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ประกอบการพิจารณาก าหนดโทษปรับด้วย 

  2) กา รก า หน ดสั ด ส่ ว นต ามภ า ว ะท า ง เ ศ รษฐ กิ จ แล ะกา ร เ งิ น
(Apportionment According to Economy or Financial Circumstances) ซ่ึงมีนักนิติศาสตร์ 
คือ Filangieri และBentham  ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เสนอความคิดว่า การปรับต้องได้สัดส่วนกับ
ฐานะการเงินของผู้กระท าความผิด  โดยนักนิติศาสตร์ทั้ง 2 ท่านมีความเห็นว่า บุคคลสองคนที่
ก าหนดความผิดร้ายแรงเท่ากันจะได้รับโทษเสนอภาคกัน  แม้ว่าผู้กระท าความผิดทั้งสองจะถูกปรับใน
จ านวนที่ไม่เท่ากัน แต่เทียบสัดส่วนของทุนทรัพย์ที่มีอยู่แล้วกัน เช่น โทษในการกระท าความผิดอาญา
อาจถูกก าหนดให้เป็นโทษปรับ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของจ านวนทรัพย์สินที่ผู้ต้องหามีอยู่  ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงการลงโทษปรับตามวันและรายได้ (Day Fine) ซึ่งจะได้กล่าวในล าดับ
ถัดไป  

  แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวก็อาจมิใช่วิธีการที่ท าให้เกิดความเสมอภาค
ในการลงโทษ เพราะจะเกิดปัญหากับผู้ต้องหาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความ
เดือดร้อนจากการลงโทษปรับน้อยกว่าผู้ต้องหาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี  และมีผู้โต้แย้งความเห็น
ของนักนิติศาสตร์นี้ว่า การลงโทษดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้กับผู้กระท าความผิดที่ไม่มีเงิน 

  2.3.3.2 ทฤษฎีการลงโทษปรับโดยก าหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) 
 แนวคิดการลงโทษปรับตามวันและรายได้54  เป็นแนวคิดในการลงโทษปรับที่ก าหนด

อัตราค่าปรับให้มีความสัพพันธ์กับรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละวันของผู้กระท าความผิด  เพ่ือให้การ
ลงโทษปรับแก่ผู้กระท าความผิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งมิให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดอีก  
ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่หรือยับยั้ง (Deterrence)   

                                                           
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
54 พิชยนต์  นิพาสพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
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 โดยแนวความคิดการลงโทษปรับตามวันและรายได้ เป็นแนวคิดใหม่ ที่นอกจากจะ
ช่วยหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกส าหรับผู้กระท าความผิดที่ไม่สามารถช าระค่าปรับได้ตามการลงโทษ
ปรับแบบก าหนดอัตราแน่นอนตายตัวแล้ว  แนวคิดการลงโทษปรับตามวันและรายได้ยังช่วยให้การ
ลงโทษปรับบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ  ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ร่ ารวยหรือยากจนก็ตาม เพราะเป็นการค านวณค่าปรับจากรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละวันของผู้กระท า
ความผิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ซ่ึงระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา55 3 ข้อ  คือ 
  1) พิจารณาจากรายได้ต่อวันของผู้ที่จะถูกปรับ (Day Income)  โดย

พนักงานอัยการจะพิจารณารายได้ต่อวันของจ าเลยว่าจ าเลยในคดีนั้นๆมีรายได้วันละเท่าใด 
  2) พิจารณาจากจ านวนวันที่จะลงโทษ (Amount of Day)  โดยจ านวน

วันที่ศาลเห็นสมควรจะปรับ จะพิจารณาจากความร้ายแรงของความผิด  หากความผิดที่ก่อมีความ
ร้ายแรง จ านวนวันก็จะสูงขึ้น โดยจ านวนวันจะเป็นตัวตั้งเพ่ือน าไปคูณกับรายได้ต่อวันของจ าเลย 

  3) พิจารณาจากจ านวนค่าปรับ (Amount of Fine) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การน าจ านวนวันไปคูณกับจ านวนรายได้ต่อวันของจ าเลย  อันจะเป็นค่าปรับในแต่ละคดีความผิด 

 ในส่วนของปริมาณวัน กฎหมายอาจก าหนดปริมาณขั้นสูงส าหรับความผิดแต่ละฐาน
ที่จะมีการปรับก็ได้ เช่น ในประเทศฟินแลนด์  ให้ปรับได้ไม่เกิน 120 วัน และต่ าสุด 1 วัน  แต่อย่างไร
ก็ตาม ระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้ ก็มีผู้โต้แย้งว่า รายได้ที่แท้จริงของผู้กระท าความผิดมี
รายได้เท่าใด  เพราะรายได้ของประชาชนในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันและมีหลายปัจจัยในการ
ค านวณ 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้ เป็นระบบการลงโทษ
ปรับ โดยพิจารณาถึงรายได้ของผู้กระท าคามผิด ประกอบกับความร้ายแรงของความผิดที่ผู้กระท าได้
ก่อขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการลงโทษปรับที่สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่จะก าหนดจ านวนวันและก าหนด
จ านวนค่าปรับเป็นเกณฑ์เดียวกันและใกล้เคียงกัน  เพ่ือใช้กับผู้กระท าความผิดทุกคน  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individualization) หรือผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์
ส าคัญ   จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้เป็นระบบการลงโทษปรับที่มีความ
ยุติธรรมทั้งต่อสังคมและต่อผู้กระท าความผิดแต่ละคน และมีประสิทธิภาพ มากกว่าระบบการลงโทษ
ปรับแบบอื่นๆ   

 ซึ่งในปัจจุบันระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้  ได้เริ่มมีการบังคับใช้กันใน
ประเทศต่างๆ มากขึ้น ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้แนวค าพิพากษาศาลเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา

                                                           
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
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พิพากษาตัดสินใจคดี หรือประเทศในระบบ Common Law  อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
อังกฤษ และประเทศในระบบ Civil Law เช่น ประเทศสวีเดน ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ประเทศต่างๆ เหล่านั้นจะมีระบบการลงโทษปรับตามวันและรายได้เหมือนกันใน
การบังคับแก่ผู้กระท าความผิดที่ต้องช าระค่าปรับ แต่หลักเกณฑ์ในการคิดค านวณค่าปรับตามวันและ
รายได้ของในแต่ละประเทศยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป56 

  2.3.3.3 การปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด 
 การลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด จะมี

ก าหนดไว้ตามกฎหมาย ที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์
ของสาธารณะ เช่น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 296 อัน
เป็นบทก าหนดโทษส าหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลใด เกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม ซึ่งวาง
หลักไว้ว่า  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243  ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะ
ได้รับ เพราะได้กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ดังกล่าว ได้ก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด  โดยก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่าของ
ผลประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับ  ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และประเทศชาติ  และการก าหนดบทลงโทษปรับเป็นเงินจ านวนมาก  ก็เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเข็ด
หลาบ ไม่กล้าที่จะกระท าความผิด หรือไม่กระท าความผิดซ้ าอีก  อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่หรือยับยั้งอาชญากรรม (Deterrence) นั่นเอง 

 ทั้งนี้ การลงโทษปรับโดยก าหนดตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าว เป็น
การก าหนดอัตราโทษปรับเพ่ือมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดแต่อย่างใดว่าจะมีเงินเพียงพอช าระค่าปรับหรือไม่57 

 

2.4  วัตถุประสงค์ของโทษปรับ 
 
มนุษย์เราเมื่อกระท าความดีมักจะได้รับรางวัลตอบแทนจากสังคม เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล

นั้นกระท าความดีต่อไป ทั้งยังเป็นการชักจูงให้บุคคลอ่ืนท าความดีด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน เมื่อ
กระท าความผิดก็ย่อมจะต้องถูกลงโทษ   

                                                           
56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
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ในอดีตของกฎหมายไทยที่ผ่านมาการลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดจึงมุ่งเน้นการลงโทษต่อ
ผู้กระท าความผิดเพ่ือทดแทนความเสียหายที่ผู้กระท าความผิดก่อให้เกิดขึ้น และเพ่ือเป็นการ
ปราบปรามและข่มขู่อาชญากรมากกว่าที่จะให้ผู้กระท าความผิดเกิดความรู้ส านึก หรือศึกษาให้เข้าใจ
ว่าเหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงกลายเป็นผู้ที่ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  และด้วยวัตถุประสงค์เดิมของ
การลงโทษปรับเป็นการแก้แค้นทดแทนและข่มขู่  การลงโทษจึงเป็นไปในรูป “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” 
เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดกล้าที่จะกระท าความผิดอีก หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือให้บุคคลเกรงกลัวต่อการ
ลงโทษ  ต่อมาการศึกษาค้นคว้าทางด้านอาชญาวิทยาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ  วัตถุประสงค์ของ
การลงโทษมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย    

ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยได้มีการเชื่อม
ลักษณะความผิดและโทษ  รวมถึงการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิดความรู้สึกส านึก 
ดังนั้น  การแก้แค้นทดแทนย่อมไม่สมเจตนารมณ์ของการลงโทษในปัจจุบัน  หากแต่จะต้องมีการ
เปลี่ยนนโยบายเป็นการน าเอาตัวผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุด  โดยรัฐจะลงโทษ
ผู้กระท าความผิด เพ่ือปิดกั้นอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับสังคม ซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่รุนแรงมากนัก และเพ่ือ
เป็นการทดแทนโทษที่ได้กระท าต่อเสรีภาพ ต่อชีวิต หรือต่อร่างกาย โดยกฎหมายเห็นว่า  ขนาดของ
ความผิดที่ผู้กระท าได้รับ เมื่อเทียบกับบทลงโทษแล้ว ไม่มีความจ าเป็นถึงกับต้องจ ากัดเสรีภาพด้วย
การลงโทษจ าคุก 

นอกจากนี้  มาตรการลงโทษจ าคุกหรือกักขัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิด
ความหลาบจ า  แตอ่ย่างไรก็ตาม การลงโทษจ าคุกในระยะเวลาน้อยอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท า
ความผิดเกิดความหลาบจ า  เพราะเม่ือผู้กระท าความผิดถูกตราหน้าจากสังคม ท าให้เกิดปมด้อย และ
เมื่อออกจากคุก บุคคลนั้นก็อาจท าให้สังคมได้รับความเดือดร้อนอีก58 และการที่รัฐใช้การลงโทษจ าคุก
หรือกักขังยังเป็นผลท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในเรื่องดังกล่าว59 

ดังนั้น ในการกระท าความผิดอาญาในคดีเล็กน้อย จ าเลยหรือผู้ต้องหาจึงไม่ควรได้รับโทษ
จ าคุก  จึงมีการเสนอโทษปรับ ซึ่งเป็นการลงโทษในทางทรัพย์สินและเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการ
หลีกเลี่ยงโทษจ าคุกระยะสั้น และที่ส าคัญยังเป็นการป้องปราม (Deterrence) มิให้ผู้ถูกลงโทษกระท า
ความผิดขึ้นอีก และท าให้บุคคลอื่นเกิดความย าเกรงและเกรงกลัวการกระท าความผิดด้วย60 

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการน าโทษปรับมาใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

                                                           
58 สมพร  พรหมหิตาธร, “โทษปรับ,” อัยการนิเทศ 4, 31 (เมษายน 2521): 443. 
59 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 23-24. 
60 วีรพล  ปานะบุตร, “โทษปรับในสวีเดน,” วารสารอัยการ 2, 14 (กุมภาพันธ์ 2522): 27. 
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1. เพ่ือให้ความสะดวกแก่รัฐ  โดยรัฐไม่จ าเป็นต้องจัดหาสถานที่กักขังหรือจ าคุกให้กับ
นักโทษอีก 

2. เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และอาจจะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
3. เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจที่จะก าหนดอัตราโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของ

การกระท าความผิด ตลอดจนความสามารถในทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดด้วย 
4. เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดไม่มีมลทิน และสามารถออกไปสู่สังคมได้อย่างไม่รู้สึกว่ามีปม

ด้อย 
5. โทษปรับจะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อใช้บังคับผู้กระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่

แตงต่างกัน 
 

2.5  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดโทษปรับ 
 
 โทษปรับ (Fine) เป็นโทษที่ก าหนดขึ้น เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการลงโทษ กล่าวคือ 
เป็นการให้ผลร้ายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกลงโทษ  โดยผู้ถูกลงโทษจะต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนตามที่
ศาลพิจารณาในความผิดนั้นๆ ซึ่งการลงโทษปรับนี้เป็นโทษหลักที่ศาลใช้มากที่สุด โดยเฉพาะกรณีที่
ต้องการหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุก  ซึ่งการก าหนดโทษปรับ ต้องอยู่ภายใต้หลักของการลงโทษทาง
อาญา61 อันได้แก ่
 
 2.5.1 หลักความยุติธรรม 
 ในการที่จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องค านึงถึงหลักความยุติธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นความ
ยุติธรรมต่อผู้เสียหาย หรือผู้กระท าความผิดก็ตาม  พิจารณาในแง่ของหลักสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11(2)62 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอันมี
โทษทางอาญาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ตนได้กระท า หรือเว้นการกระท าการใดๆ ซึ่งกฎหมายของประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่มีการกระท านั้น มิได้ระบุว่าเป็นความผิดทางอาญามิได้ และ
โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษที่ใช้อยู่ในขณะที่การกระท าความผิดทางอาญานั้นเกิดขึ้น
มิได้” ซึ่งจากหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎหมายที่ก าหนด
โทษปรับเป็นกฎหมายอาญา ไม่อาจก าหนดความผิดและก าหนดโทษบุคคลใดในทางที่ขัดกับปฏิญญา

                                                           
61 พิรุฬห์  โตศุกลวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
62 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ค้นวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จาก http://www.mfa. 

go.th/humanrights/images/stories/book.pdf. 
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สากลดังกล่าว  กล่าวคือ จะออกกฎหมายที่มีโทษปรับย้อนหลังไม่ได้ และที่ส าคัญโทษจะต้องบังคับใช้
ต่อผู้กระท าความผิดโดยองค์กร หรือกระบวนการที่เป็นกลาง และได้รับมอบหมายไว้โดยเฉพาะ
เท่านั้น  ซึ่งโดยปกติท่ัวไปก็คือศาลนั่นเอง   
 อีกทั้งตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10 ก็ได้บัญญัติว่า “บุคคลชอบที่จะ
เท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ ในอันที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล ซึ่งเป็น
อิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนข้อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา”  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  บุคคลที่กระท าความผิดและได้รับโทษทางอาญา รวมทั้งโทษปรับ  ศาลจะต้อง
พิจารณาอัตราโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  โดยเป็นธรรมและไม่
มีอคต ิ
 
 2.5.2 หลักมนุษยธรรม 
 นอกจากหลักความยุติธรรมแล้ว โทษทางอาญาต้องสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมด้วย 
กล่าวคือ  โทษต้องไม่ทารุณโหดร้าย ไม่ว่าประเภทของโทษหรืออัตราโทษ  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา บทแก้ไขบทที่ 863 ได้บัญญัติรับรองหลักการนี้ไว้ว่า “จะก าหนดโทษปรับให้เกินสมควร
ไม่ได้ (Excessive Fine) และจะลงโทษอย่างทารุณโหดร้ายและวิตถารผิดปกติไม่ได้”  ที่เป็นเช่นนี้
เพราะถือว่า การลงโทษปรับที่เกินสมควรจะถือเป็นเรื่องทารุณโหดร้าย  และเป็นการลงโทษทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกว้างขวางท านองเดียวกับการเรียกประกันเกินสมควร (Excessive Bail) ซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นการตัดโอกาสไม่ให้มีทางได้รับประกันตัวนั่นเอง 
 หลักมนุษยธรรมอีกข้อหนึ่ง คือ หลัก Privilege Against Double Jeopardy บุคคลจะถูก
ลงโทษ 2 ครั้งในการกระท าเดียวกันไม่ได้  โดยการลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา 
ทางปกครอง หรือ ทางวินัย  ถือได้ว่าเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลผู้ถูกลงโทษ  การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งส าหรับการกระท าความผิดที่บุคคลนั้นได้
กระท าเพียงครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจ าเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้
อ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการขัดกับหลักกฎหมาย

                                                           
63 The Eighth Amendment (Amendment VIII) to The United States 

Constitution: Prohibits Excessive Bail, Excessive Fines, and Cruel and Unusual 
Punishments แก้ไขครั้งท่ี 8 ในปี ค.ศ.1787-1791, ค้นวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จาก http://   
www.whitehouse.gov/our-government/the-constitution. 
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ทั่วไป และต้องห้ามตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
ด้วย64  
 ซึ่งหลักการนี้ เกิดจากหลักที่ว่า โทษทางอาญาย่อมท าให้บุคคลตกอยู่ในทุกข์ทรมาน  ฉะนั้น
หากจะฟ้องร้องลงโทษใครก็ควรที่จะท าให้เสร็จในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะลงโทษกี่สถานก็ตาม เมื่อคดี
เสร็จสิ้นไปแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นโทษหรือรับโทษอยู่ย่อมฟ้องร้องลงโทษเป็นครั้งที่ 2 โดยอาศัยเหตุจาก
การกระท าความผิดเดิมในครั้งก่อนไม่ได้ และยังตรงกับหลักการฟ้องซ้ าในคดีอาญาของไทย65นั่นเอง 
 
 2.5.3 หลักความแน่นอน แต่ยืดหยุ่นของโทษ 
 ความแน่นอน (Certainty) คือ ความแน่ชัด ความแน่นอนของโทษ ก็คือความชัดเจน เมื่อ
บุคคลใดกระท าความผิดจะต้องสามารถก าหนดโทษได้แน่นอนว่าเขาจะได้รับโทษประเภทใด  แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ท าผิดอย่างเดียวกัน จะต้องได้รับโทษเท่ากัน  หากแต่หมายความว่า ทุก

                                                           
64 มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

65 มาตรา 39 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดั่งต่อไปนี้ 
(1) โดยความตายของผู้กระท าผิด 
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 
(4) เมื่อมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง 
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น 
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ 
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ 
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คนที่ท าผิดอย่างเดียวกัน จะต้องได้รับโทษภายในกรอบหรือระวางโทษนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยอีก
หลายประการ การค านึงถึงปัจจัยต่างๆ นี้เองที่เรียกว่า ความยืดหยุ่น   
 
 2.5.4 หลักการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด 
 ในการลงโทษไม่ว่าสถานใดก็ตาม ศาลต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาโทษ
ประหารชีวิตจะมีใช้น้อย ในขณะที่ศาลมักลงโทษจ าคุกหรือปรับมากกว่า หรือจะใช้วิธีคุมประพฤติซึ่ง
แพร่หลายที่สุด  ในประเทศไทยเอง โทษที่ศาลนิยมใช้มากที่สุด คือโทษปรับและโทษจ าคุก  ส่วนโทษ
อ่ืนๆ อยู่ในล าดับรองลงมา  และการลงโทษ ควรเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ส าหรับคดีที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะมีเหตุแห่งคดีที่แตกต่างกันออกไป เช่น คดีก่อน จ าเลยเป็นชายอายุ 
30  ปี ลักทรัพย์ราคา 500 บาท ศาลก าหนดโทษไว้ 2 ปี  คดีต่อมาจ าเลยเป็นชายอายุ 25 ปี ลัก
ทรัพย์ราคา 400 บาท  นับว่าลักษณะคดีคล้ายคลึงกับคดีก่อน จึงควรก าหนดโทษให้เท่าเทียมกันกับ
คดีก่อน  แต่กรณีที่เหตุแห่งคดีแตกต่างกัน เช่น จ าเลยเป็นหญิงอายุ 30 ปี มีบุตรหลายคน ประกอบ
กับมีความยากจนข้นแค้น จึงลักกล้วย 1 หวี ราคา 12 บาท จ าเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณา เห็นควรปราณีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจ าคุก
จ าเลยมีก าหนด 6 เดือน และจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษจ าเลยไว้มีก าหนด 1 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็ได้  เพราะพฤติการณ์แห่งคดีแตกต่างจากคดีทั้งสองดังกล่าวข้างต้น
นั่นเอง 

นอกจากนั้นแล้วโทษปรับ เป็นโทษที่ลงแก่สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้กระท าผิด  การ
ก าหนดโทษปรับในทางกฎหมายจึงถือเป็นเรื่องนโยบายทางอาญา (Criminal Policy)  ซึ่งฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือผู้ออกกฎหมาย ต้องค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมด้วย เช่น การก าหนดเพดานขั้น
สูงสุดของจ านวนค่าปรับ ต้องสัมพันธ์กับสภาพทางเศรษฐกิจ ค่าของเงินในประเทศ รวมทั้งมีความ
ยืดหยุ่นพอที่จะให้ศาลใช้กฎหมายนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดได้ 66 ซึ่งอาจกล่าวถึง
แนวทางในการก าหนดโทษปรับแยกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่  

1. แนวทางการก าหนดโทษปรับไว้อย่างเด็ดขาด (Definite)67 คือ การระบุจ านวนค่าปรับไว้
แบบตายตัว โดยที่ศาลจะไม่มีโอกาสใช้ดุลพินิจในการก าหนดค่าปรับได้เลย  เช่น ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2469  มาตรา 27 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2490  

                                                           
66 สุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง, การบังคับโทษปรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา

นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 21. 
67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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มาตรา 368 ซึ่งก าหนดให้ปรับ 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วย  และศาลต้องลงโทษปรับ
ตามท่ีก าหนด จะลงโทษนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ 

2. การก าหนดโทษปรับไว้อย่างสัมพันธ์ (Relative)69 หมายถึง การก าหนดกรอบของโทษ
ปรับไว้ เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการก าหนดอัตราค่าปรับภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น การ
ก าหนดขั้นสูงแต่ไม่ก าหนดขั้นต่ า หรือการก าหนดขั้นต่ าแต่ไม่ก าหนดขั้นสูง ตลอดจนก าหนดทั้งขั้นสูง
และข้ันต่ าก็ได้ 

3. การก าหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุอัตราโทษที่แน่นอน  เช่น การก าหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุ
อัตราโทษไว้ว่าปรับเท่าใด กฎหมายที่จะก าหนดโทษปรับไว้เช่นนี้มักจะเป็นโทษสถานเบา  และให้ศาล
ใช้ดุลพินิจอย่างเปิดกว้างในการลงโทษ 

                                                           
68 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2490  ให้ยกเลิกความในตอน 

ท้ายมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  เกี่ยวกับอัตราโทษซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ส าหรับ
ความผิดครั้งหนึ่งๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบ
ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า” 

69 สุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง, เรื่องเดิม, หน้า 21. 



 
บทท่ี 3 

 
โทษปรับและมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับในต่างประเทศ 

 
 ในบทนี้ ผู้ เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าถึงโทษปรับ รวมถึงการบังคับใช้โทษปรับของ
ต่างประเทศ  ซึ่งผู้เขียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน  นั่นคือ 
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System)70 ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System)71 ได้แก่ ประเทศ
ฝรั่งเศส  ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงประเภท ลักษณะ และข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับโทษปรับและมาตรการยึด
ทรัพย์สินใช้ค่าปรับของแต่ละประเทศ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการศึกษาและเปรียบเทียบโทษปรับและ
มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยต่อไป 
 

3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

3.1.1  ประเภทของโทษตามกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา72 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1.  กฎหมายอาญาที่ใช้ในมลรัฐต่างๆ (State Criminal Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
เฉพาะในกรณีที่ความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นในรัฐนั้นเท่านั้น 

                                                           
70 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยจะใช้ค าพิพากษาที่

ศาลเคยวางหลักไว้แล้ว เป็นหลักในการพิจารณาคดีที่มีลักษณะเหมือนกัน 
71 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือระบบกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป 

โดยมีหลักกฎหมายซึ่งสืบทอดมาจากหลักกฎหมายโรมัน  ซึ่งมีหลักว่า ผู้พิพากษาจะต้องค้นหากฎหมาย
ที่จะน ามาตัดสินคดีความจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรก่อน หากไม่สามารถหรือไม่มีกฎหมายดังกล่าว
จึงจะใช้หลักกฎหมายทั่วไปในการตัดสินคดี 

72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, รายงานการวิจัย เรื่อง การบังคับใช้โทษทาง
อาญาประเภทอ่ืน ที่มิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 79. 



32 

2.  กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา (Federal Criminal Law) อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
เหนือท้องที่ทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่มีอ านาจในการตรากฎหมายที่มีโทษทางอาญา คือ 
รัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั่นเอง 
 ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ จะเป็นความผิดต่อทั้งกฎหมายอาญาของ
สหรัฐอเมริกา และผิดต่อกฎหมายอาญาที่ใช้ในมลรัฐ  แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อมีความผิดประเภท
ร้ายแรง (Felony) จะมีการฟูองร้องด าเนินคดี โดยใช้กฎหมายอาญาที่ใช้ในมลรัฐ (State Criminal 
Law) 

กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา ทั้งในระบบกฎหมายสหรัฐ (Federal Criminal Law)  
และระบบกฎหมายของมลรัฐต่างๆ (State Criminal Law) จะจ าแนกประเภทความผิดอาญา
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยค านึงถึงอัตราโทษของความผิดนั้นๆ ตามกฎหมายอาญาเป็นหลัก
ส าคัญในการจ าแนก  ได้แก่ 

1. Felony คือ ความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก 1 ปีขึ้นไป  
2. Misdemeanor คือ ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ มีอัตราโทษที่เบากว่า

โทษจ าคุก เช่น โทษปรับ เป็นต้น 
โดยการแยกประเภทความผิดออกเป็น Felony และ Misdemeanor นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การแบ่งเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี73 อีกทั้งการจ าแนกประเภทความผิดทั้ง 2 ประเภทนี้ใช้
อัตราโทษในการจ าแนก  จึงมีผลไปถึงเรื่องสถานที่บังคับโทษด้วย กล่าวคือ หากเป็นความผิดที่ศาล
ลงโทษแบบ Felony จ าเลยจะถูกส่งไปคุมขังในเรือนจ าซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลมลรัฐ  (State 
Penitentiary) แต่ถ้าศาลลงโทษแบบ Misdemeanor คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี จ าเลยจะถูกส่งไปคุมขัง
ในคุกของท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ความผิดประเภท Felony และ Misdemeanor  อาจจ าแนกเป็นประเภทย่อยๆ 
ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น  ความผิดประเภท Felony อาจจ าแนกออกเป็น Felony Class A, B, C, D 
หรือ Felony 1st  2nd  3rd  4th Degree เป็นต้น  ส่วนความผิดประเภท Misdemeanor ก็อาจ
จ าแนกออกได้เป็นประเภท Gross Misdemeanor และ Petty Misdemeanor เป็นต้น 

อีกท้ัง รัฐบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ก็ได้จ าแนกประเภทความผิดเล็กน้อยที่ไม่มีโทษจ าคุก เป็น
โทษทางอาญาอีกประเภทหนึ่ง  โดยเรียกว่า Infraction  ซึ่งแปลว่า การฝุาฝืนกฎหมาย การละเมิด
กฎหมาย การละเมิดสัญญาหรือหน้าที่74 หรือ Violation หรือ Petty Offense เช่น กฎหมายอาญา

                                                           
73 อรรถชัย  วงศ์อุดมมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
74 ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์บัญญัติ, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จาก https://www.royin. 

go.th 

https://www.royin/
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แคลิฟอร์เนีย (California Penal Code ) มาตรา 1675 ได้จ าแนกความผิดอาญาออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ประเภท Felony ประเภท Misdemeanor และประเภท Infraction เป็นต้น 
 เมื่อแยกประเภทความผิดออกเป็น Felony และ Misdemeanor หรือ Infraction แล้ว  
สามารถแยกประเภทของโทษ ซึ่งใช้บังคับกับความผิดต่างๆ ตามกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกา76 ได้อีก
เป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 

1. โทษประหารชีวิต 
ใช้ในกรณีที่มลรัฐใดยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งโทษประหารชีวิตนี้เป็นโทษที่สูงที่สุด

และร้ายแรงที่สุดในระบบกฎหมายของมลรัฐ  ซึ่งวิธีการประหารชีวิตที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปในแต่
ละมลรัฐ เช่น  มลรัฐ Oklahoma และ Utah จะประหารชีวิตโดยใช้วิธีการการยิงเปูา  หรือมลรัฐ 
Colorado, Alabama, Arizona, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Arkansas, 
California, Kansas, Kentucky, Louisiana เป็นต้น จะประหารชีวิตโดยใช้วิธีการฉีดสารพิษเข้า
ร่างกาย  หรือ มลรัฐ Florida จะประหารชีวิตโดยใช้วิธีการใช้กระแสไฟฟูา หรือ มลรัฐ Arizona, 
California, Maryland, Missouri, Wyoming  จะประหารชีวิตโดยใช้วิธีการเข้าห้องรมแก๊ส   หรือ 
มลรัฐ New Hampshire, Washington  จะประหารชีวิตโดยใช้วิธีการแขวนคอ  

2. โทษจ าคุก 
โทษจ าคุก เป็นโทษล าดับรองลงมาจากโทษประหารชีวิต ซึ่งเป็นโทษที่ใช้เป็นหลักในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยสามารถแยกรูปแบบของโทษจ าคุกได้ดังนี้ 
 1) โทษจ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จะแยกออกเป็นโทษจ าคุกตลอด

ชีวิตที่มีโอกาสพักการลงโทษ และโทษจ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสพักการลงโทษ 
  2) โทษจ าคุกแบบที่มีก าหนดเวลาแน่นอน  ซึ่งก าหนดเวลาในการจ าคุกจะแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละมลรัฐ  ซึ่งโทษจ าคุกตามกฎหมายอาญามีก าหนดเวลาแน่นอนของประเทศ

                                                           
75 Section 16, California Penal Code: Crimes and public offenses include: 
1. Felonies; 
2. Misdemeanors; and 
3. Infractions. 
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 80. 
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สหรัฐอเมริกา77 มีการก าหนดระยะเวลาในการจ าคุก โดยค านึงตามประเภทและความร้ายแรงของฐาน
ความผิด แบ่งเป็น 9 ระดับ ตาม United States Code มาตรา 3559(a)78  ได้แก่ 

 (1) โทษประหารชีวิต หรือโทษจ าคุกตลอดชีวิต เรียกว่า Class A Felony ใช้
ลงโทษส าหรับความผิดร้ายแรงมาก เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือฆ่าผู้อ่ืนโดย
เจตนา ตามมาตรา 1111 เป็นต้น 

 (2) โทษจ าคุกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เรียกว่า Class B Felony ใช้ลงโทษส าหรับ
ความผิดที่มีโทษรา้ยแรงรองลงมาจาก Class A Felony  เช่น ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามมาตรา 
1951 เป็นต้น 

 (3) โทษจ าคุกตั้งแต ่10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี เรียกว่า Class C Felony  

                                                           
77 ส านักงานกิจการยุติธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, การก าหนดชั้น

โทษและการน าไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวน 
การยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม, 2549), หน้า 126-127. 

78 Section 3559, Title 18, United States Code: Sentencing classification of 
offenses:  

(a) Classification: An offense that is not specifically classified by a letter grade 
in the section defining it, is classified if the maximum term of imprisonment 
authorized is— 

 (1) life imprisonment, or if the maximum penalty is death, as a Class A 
felony; 

 (2) twenty-five years or more, as a Class B felony; 
 (3) less than twenty-five years but ten or more years, as a Class C felony; 
 (4) less than ten years but five or more years, as a Class D felony; 
 (5) less than five years but more than one year, as a Class E felony; 
 (6) one year or less but more than six months, as a Class A misdemeanor; 
 (7) six months or less but more than thirty days, as a Class B 

misdemeanor; 
 (8) thirty days or less but more than five days, as a Class C misdemeanor; 

or 
 (9) five days or less, or if no imprisonment is authorized, as an infraction. 
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(4) โทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี เรียกว่า Class D Felony ใช้ลงโทษ
ส าหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรงมาก เช่น  ความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งยานพาหนะที่ได้มาจากการลัก
ทรัพย์ ตามมาตรา 2313 เป็นต้น 

(5) โทษจ าคุกตั้งแต ่1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เรียกว่า Class E Felony ใช้ลงโทษส าหรับ
ความผิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 1112 
เป็นต้น 

(6) โทษจ าคุกตั้งแต ่6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี เรียกว่า Class A Misdemeanor 
(7) โทษจ าคุกตั้งแต ่30 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน เรียกว่า Class B Misdemeanor 
(8) โทษจ าคุกตั้งแต ่5 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน เรียกว่า Class C Misdemeanor 
(9) โทษจ าคุกน้อยกว่า 5 วันหรือโทษอย่างอ่ืน เรียกว่า Infraction 

ในการก าหนดโทษจ าคุกโดยทั่วไปนั้น ศาลอาจก าหนดโทษจ าคุกแล้วรอการลงโทษไว้ โดย
ก าหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติก็ได้ แต่ส าหรับการก าหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นมาตรการที่ศาลก าหนดได้ โดยไม่จ าต้องมีการก าหนดโทษจ าคุกก่อน79 ทั้งนี้ การคุม
ประพฤติ จึงถือเป็นสภาพบังคับในทางอาญาที่ศาลน ามาใช้เทียบเท่ากับการจ าคุก  แต่มีข้อยกเว้นที่
ส าคัญคือ ในความผิดประเภท Class A หรือ Class B Felony จะใช้วิธีการคุมประพฤติไม่ได ้ 

นอกจากการลงโทษด้วยการประหารชีวิต และการจ าคุกแล้ว  ในประเทศสหรัฐอเมริกายังมี
การใช้โทษทางเลือก ซึ่งน ามาใช้แทนการจ าคุกหรือการคุมประพฤติ  ซึ่งมีระดับการลงโทษที่กลางๆ ที่
เหมาะสมแก่การลงโทษผู้กระท าความผิดมากกว่าการจ าคุกหรือการคุมประพฤติ  นั่นคือ การลงโทษ
โทษระดับกลาง 

3. โทษระดับกลาง (Intermediate Punishment) 
คือ วิธีการที่ก าหนดให้ผู้กระท าผิดต้องอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย

ผู้กระท าผิดจะต้องถูกควบคุมความประพฤต ิและมีเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งการลงโทษโทษระดับกลาง มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นการผันผู้ต้องขังที่กระท า
ความผิดไม่ร้ายแรงออกจากกระบวนการลงโทษหลัก นั่งคือ การจ าคุก  อันเป็นไปเพ่ือลดจ านวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ที่ปัจจุบันมีปัญหาการแออัดของนักโทษ และเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
ในการที่ต้องดูแลนักโทษเหล่านี้ได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังมุ่งปูองกันการกระท าผิดซ้ า ทั้งสามารถขยาย

                                                           
79 อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
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ขอบเขตการใช้โทษระดับกลางนี้ไปยังผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งในชั้นรอลงอาญาและชั้นพักโทษที่ฝุา
ฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติได้อีกด้วย80    

การลงโทษระดับกลาง81 ได้แก่ 
 1) การลงโทษปรับ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลจะลงโทษปรับอย่างหลากหลาย ซึ่ง

โทษปรับเป็นโทษร้ายแรงรองจากโทษจ าคุก  โดยบางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้โทษปรับ ที่
มีการก าหนดอัตราค่าปรับทีแ่น่นอน หรือบางมลรัฐจะใช้ระบบปรับรายวัน (Day-Fines) 

 2) การคุมประพฤติแบบเข้ม (Intensive Supervision Probation: ISP) ซึ่งวิธีการ
ลงโทษโดยการคุมประพฤติแบบเข้มนี้มีวัตถุประสงค์ในการลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าเช่นกัน และมี
ข้อดีคือ ท าให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสอยู่ในสังคมและด าเนินชีวิตตามปกติต่อไปได้  โดยไม่ต้องถูก
จ าคุกในเรือนจ า  แต่ต้องถูกดูแลสอดส่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งแต่ละมลรัฐใน
สหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีการนี้ในหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป  เช่น  จะมีการให้พนักงานคุม
ประพฤติไปตรวจเยี่ยมผู้กระท าความผิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือในเวลากลางคืน  หรือจะก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้กระท าความผิดเข้าไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเป็นรายสัปดาห์  หรือบางรัฐ
อาจจะมีการก าหนดให้ท างานบริการสังคม  เป็นต้น 

 3) การคุมประพฤติโดยวิธีการท าให้ตกใจกลัว (Shock Probation)  วิธีการนี้ ศาลใน
สหรัฐอเมริกาจะใช้กับผู้กระท าความผิดที่ไม่เคยมีประวัติการถูกจ าคุกมาก่อน หรือผู้ที่กระท าความผิด
ครั้งแรกโดยใช้วิธีการลงโทษผู้กระท าความผิดให้ถูกจ าคุกเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นขึงใช้วิธีการคุม
ประพฤติ  เพื่อให้ผู้กระท าความผิดเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก 
 4) การคุมประพฤติโดยการให้ท างานบริการสังคม (Community Service) โดยการให้
ผู้กระท าความผิดท าการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดของตนเองแก่สังคมและ
ส่วนรวม  โดยจะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดท างานแรงงานให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
วิธีการนี้มีลักษณะเชิงลงโทษ คือ สามารถจ ากัดเสรีภาพ จ ากัดการกระท า และจ ากัดเวลาของผู้กระท า
ความผิดไว้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการท างานได้   
 ซึ่งการคุมประพฤติโดยการให้ท างานบริการสังคมนี้  ได้มีการน าเข้ามาใช้ในประเทศไทย 

                                                           
80 กระทรวงยุติธรรม, กรมคุมประพฤติ, โครงการวิจัยการศึกษาและแนวทางความเป็นไป

ได้ในการน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระท าผิด
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2551), 
หน้า 30. 

81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
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แต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเกิดข้ึน เช่น การจัดสรรงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในการดูแลสอดส่องและควบคุมผู้กระท าความผิดที่ถูกคุมประพฤติยังไม่เพียงพอ  เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการต่างๆ อีกมากมายที่ใช้ในการลงโทษระดับกลาง เช่น การลงโทษโดยการ
กักขังในบ้าน  กักขังโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  การใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) เพ่ือกักขังผู้ 
กระท าความผิด  การห้ามผู้กระท าความผิด  ประกอบอาชีพบางอย่าง  เป็นต้น 
 อีกทั้ง ศาลในสหรัฐอเมริกา อาจมีการออกค าสั่งเพ่ิมเติม  เพ่ือใช้บังคับต่อผู้กระท า ความผิด  
ทั้งกรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นองค์กร  ยกตัวอย่างเช่น 
 1. ค าสั่งริบทรัพย์สินจากการกระท าผิดทางอาญา (Order of Criminal Forfeiture) 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมและปูองกันยาเสพย์ติดของสหรัฐอเมริกา คือ The 
Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control of 1970 ใน Title III82 ซึ่งใช้มาตรการ
นี้ในคดีเก่ียวกับยาเสพติด  โดยศาลจะออกค าสั่งเพ่ิมเติมให้ริบทรัพย์สินของจ าเลย และให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน  
 2. ค าสั่งให้จ าเลยเปิดเผยหรือแจ้งเหตุผลในการกระท าความผิดแก่ผู้เสียหายหรือประชาชน 
(Order of Notice to Victims)83 

                                                           
82 Title III, Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970  
Importation and Exportation, Criminal Forfeiture, and Drug Law Amendments 
The less referenced part of the Comprehensive Drug Abuse Prevention and 

Control Act is Title III, which changed the law and penalties regarding importation 
and exportation of controlled substances and criminal forfeiture. Forfeiture is when 
the government confiscates property involved with the crime, including drug crimes. 
This section also provided the necessary legal information for the transitional period 
and when the Act was effective. 

83 Section 3555, Title 18, United States Code: The court, in imposing a 
sentence on a defendant who has been found guilty of an offense involving fraud or 
other intentionally deceptive practices, may order, in addition to the sentence that is 
imposed pursuant to the provisions of section 3551, that the defendant give 
reasonable notice and explanation of the conviction, in such form as the court may 
approve, to the victims of the offense. The notice may be ordered to be given by 
mail, by advertising in designated areas or through designated media, or by other 
appropriate means. In determining whether to require the defendant to give such 
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 กรณีนี้ใช้กับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือฉ้อฉล  ซึ่งเมื่อศาลได้พิพากษาและ
ก าหนดโทษหลักแล้ว  ศาลอาจออกค าสั่งเพ่ิมเติมให้จ าเลยได้แจ้งค าพิพากษาดังกล่าวพร้อมเหตุผล
และอธิบายวิธีการกระท าความผิด แก่ผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยแจ้งทางไปรษณีย์ 
การโฆษณาในพื้นที่ท่ีศาลก าหนด หรือผ่านสื่อโฆษณาตามที่ศาลก าหนด หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม 
 3. ค าสั่งให้คืนทรัพย์ (Order of Restitution) เป็นไปตาม United States Code Title 18 
มาตรา 355684 นอกจากการออกค าพิพากษาให้ลงโทษจ าเลยแล้ว  ศาลอาจออกค าสั่งให้จ าเลยคืน
ทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายด้วย โดยให้มีความสอดคล้องกับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ 
 
 3.1.2 โทษปรับในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การบังคับโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน United States Code 
Title 18 ในส่วนของ Sentence มาตรา 3551(a)85 ซึ่งได้จ าแนกการก าหนดโทษออกเป็น โทษ

                                                           

notice, the court shall consider the factors set forth in section 3553(a) to the extent 
that  they are applicable and shall consider the cost involved in giving the notice as 
it relates to the loss caused by the offense, and shall not require the defendant to 
bear the costs of notice in excess of $20,000 

84 Section 3556, Title 18, United States Code: The court, in imposing a 
sentence on a defendant who has been found guilty of an offense shall order 
restitution in accordance with section 3663A, and may order restitution in accordance 
with section 3663. The procedures under section 3664 shall apply to all orders of 
restitution under this section 

85 Section 3551(a), Title 18, United States Code: In General. - 
Except as otherwise specifically provided, a defendant who has been found 

guilty of an offense described in any Federal statute, including sections 13 and 1153 
of this title, other than an Act of Congress applicable exclusively in the District of 
Columbia or the Uniform Code of Military Justice, shall be sentenced in accordance 
with the provisions of this chapter so as to achieve the purposes set forth in 
subparagraphs (A) through (D) of section 3553(a) (2) to the extent that they are 
applicable in light of all the circumstances of the case. 
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ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคล (บุคคลธรรมดา) และโทษส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นองค์กร 
(หรือในประเทศไทยเรียกว่า นิติบุคคล) ดังนี้86 
 1. โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา ก าหนดไว้ใน United 
States Code Title 18 มาตรา 3551(b)87 ซ่ึงศาลจะก าหนดโทษโดยให้คุมประพฤติ  ปรับ และจ าคุก 
 2. โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นองค์กร ก าหนดไว้ใน United States 
Code Title 18 มาตรา 3551(c)88  โดยศาลสามารถก าหนดเป็นโทษคุมประพฤติ และโทษปรับ 
  3.1.2.1  หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการก าหนดโทษปรับในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จะก าหนดโทษปรับในลักษณะแบบตายตัว หรือ 
Fixed Sum System นั่นคือ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาและท าการก าหนดค่าปรับ  ระยะเวลาการช าระ 

                                                           
86จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนา

มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
(กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 55-58. 

87 Section 3551 (b), Title 18, United States Code: Individuals. - 
An individual found guilty of an offense shall be sentenced, in accordance 

with the provisions of section 3553, to -  
(1) a term of probation as authorized by subchapter B; 
(2) a fine as authorized by subchapter C; or 
(3) a term of imprisonment as authorized by subchapter D. 
A sentence to pay a fine may be imposed in addition to any other sentence. 

A sanction authorized by section 3554, 3555 or 3556 may be imposed in addition to 
the sentence required by this subsection. 

88 Section 3551(c), Title 18, United States Code: Organizations. - 
An organization found guilty of an offense shall be sentenced, in accordance 

with the provisions of section 3553, to – 
(1) a term of probation as authorized by subchapter B; or 
(2) a fine as authorized by subchapter C. 
A sentence to pay a fine may be imposed in addition to a sentence to 

probation. A sanction authorized by section 3554, 3555,or 3556 may be imposed in 
addition to the sentence required by this subsection. 
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และวิธีการช าระ ที่จะบังคับแก่จ าเลย โดยศาลจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน United States Code Title 18 มาตรา 3572(a)89 ดังต่อไปนี้ 
  1) รายได้ ความสามารถในการหารายได้ และที่มาของรายได้ของจ าเลย 
  2) ภาระที่เกิดจากค่าปรับที่มีต่อจ าเลย บุคคลซึ่งต้องพ่ึงพาจ าเลยด้าน
การเงิน หรือบุคคลอื่นใด (รวมทั้งรัฐ) ที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิการของบุคคลซึ่งต้องพ่ึงพาจ าเลยด้าน
การเงินรวมทั้งภาระท่ีเกิดจากการลงโทษที่เป็นทางเลือกอ่ืน 
  3) การสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากผู้อื่นอันเนื่องมาจากความผิดนั้น 
  4) มีการออกค าสั่งให้คืนทรัพย์ หรือมีการคืนทรัพย์หรือไม่ รวมทั้ง
จ านวนทรัพย์ที่คืนด้วย 

                                                           
89 Section 3572(a), Title 18, United States Code: Factors to Be Considered.  
(1) the defendant’s income, earning capacity, and financial resources; 
(2) the burden that the fine will impose upon the defendant, any person who 

is financially dependent on the defendant, or any other person (including a 
government) that would be responsible for the welfare of any person financially 
dependent on the defendant, relative to the burden that alternative punishments 
would impose; 

(3) any pecuniary loss inflicted upon others as a result of the offense; 
(4) whether restitution is ordered or made and the amount of such 

restitution; 
(5) the need to deprive the defendant of illegally obtained gains from the 

offense; 
(6) the expected costs to the government of any imprisonment, supervised 

release, or probation component of the sentence; 
(7) whether the defendant can pass on to consumers or other persons the 

expense of the fine; and 
(8) if the defendant is an organization, the size of the organization and any 

measure taken by the organization to discipline any officer, director, employee, or 
agent of the organization responsible for the offense and to prevent a recurrence of 
such an offense. 
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  5) ความจ าเป็นในการยึดคืนทรัพย์สินที่จ าเลยได้มาจากการกระท า
ความผิดนั้น 
  6) ค่าใช้จ่ายที่คาดว่ารัฐจะต้องเสียไป (พิจารณาประกอบกับการลงโทษ
จ าคุก การปล่อยตัว และการคุมประพฤติ) 
  7) จ าเลยสามารถผลักภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืน
ใดได้หรือไม ่
  8) หากจ าเลยเป็นองค์การต้องพิจารณาถึงขนาดขององค์การและ
มาตรการที่ออกโดยองค์การเพ่ือลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ กรรมการลูกจ้าง หรือตัวแทนของ
องค์การที่รับผิดชอบต่อความผิดนั้น เพ่ือปูองกันมิให้เกิดความผิดนั้นขึ้นอีก 
 นอกจากนั้นแล้ว สิ่งส าคัญคือ ศาลจะต้องก าหนดค่าปรับให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถในการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายหรือการเยียวยาความ
เสียหายนั่นเอง ตามที่ก าหนดใน United States Code Title 18 มาตรา 3572(b)90  อีกทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีค าพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษปรับแล้ว  หากจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันมีค าพิพากษาของศาล91จะถือว่าค าพิพากษาเป็นที่สุด  ตามที่ก าหนดไว้ใน 
United States Code Title 18 มาตรา 3572(c)92   

                                                           
90 Section 3572(b), Title 18, United States Code: Fine Not to Impair Ability to 

Make Restitution. – 
If, as a result of a conviction, the defendant has the obligation to make 

restitution to a victim of the offense, other than the United States, the court shall 
impose a fine or other monetary penalty only to the extent that such fine or penalty 
will not impair the ability of the defendant to make restitution. 

91 Section 3572(h), Title 18, United States Code: Delinquency. -  A fine or 
payment of restitution is delinquent if a payment is more than 30 days late. 

92 Section 3572(c), Title 18, United States Code: Effect of Finality of Judgment.  
Notwithstanding the fact that a sentence to pay a fine can subsequently be - 
(1) modified or remitted under section 3573; 
(2) corrected under rule 35 of the Federal Rules of Criminal Procedure and 

section3742; or 
(3) appealed and modified under section 3742;  a judgment that includes 

such a sentence is a final judgment for all other purposes. 
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 และศาลในสหรัฐอเมริกา จะก าหนดโทษปรับ ทั้งกรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคล
ธรรมดาและเป็นองค์กร  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 1.  กรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา93 ซึ่งศาลพิพากษาว่ากระท าความผิด  
ศาลมีอ านาจลงโทษให้ช าระค่าปรับได้ ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
 1)  ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายส าหรับความผิดนั้น 
 2)  ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับการปรับแบบทางเลือก94 
 3)  กรณีความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงมาก ประเภท Felony ไม่เกิน 250,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 
 4)  กรณีความผิดอาญาโทษร้ายแรงปานกลาง ประเภท Misdemeanor ที่
ก่อให้เกิดการเสียชีวิต  ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 5)  กรณีความผิด Misdemeanor Class A ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต ไม่เกิน 
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 6)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต 
ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 7)  กรณีความผิดอันเกิดจากการละเมิด ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

                                                           
93 Section 3571(b), Title 18, United States Code: Fines for Individuals. Except 

as provided in subsection (e) of this section, an individual who has been found guilty 
of an offense may be fined not more than the greatest of— 

(1) the amount specified in the law setting forth the offense; 
(2) the applicable amount under subsection (d) of this section; 
(3) for a felony, not more than $250,000; 
(4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $250,000; 
(5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than 

$100,000; 
(6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more 

than $5,000; or 
(7) for an infraction, not more than $5,000. 
94 หมายถึง จ าเลยอาจถูกปรับไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนเงินที่ได้รับจากการกระท าความผิด 

หรือที่จ าเลยได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการกระท าความผิด  
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 2.  กรณีผู้กระท าความผิดเป็นองค์กร95 ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิด ศาลมี
อ านาจลงโทษให้ช าระค่าปรับได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1)  ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายส าหรับความผิดนั้น 
 2)  ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับการปรับแบบทางเลือก96 
 3)  กรณีความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงมาก ประเภท Felony ซึ่งไม่เกินกว่า 
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 4)  กรณีความผิดอาญาโทษร้ายแรงปานกลาง ประเภท Misdemeanor ที่
ก่อให้เกิดการเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 5)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต 
ไม่เกินกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 6)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต 
ไม่เกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 7)  กรณีความผิดอันเกิดจากการละเมิด ไม่เกินกว่า 10,000     ดอลลาร์สหรัฐ 
 นอกจากนี้ ตาม United States Code Title 18 มาตรา 3571(e) ได้ระบุไว้ว่า ใน
การลงโทษปรับ หากกฎหมายที่ก าหนดความผิด มิได้ระบุอัตราค่าปรับไว้ หรือระบุอัตราค่าปรับไว้ต่ า
กว่าบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ ก็ให้ศาลบังคับช าระค่าปรับได้ ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้น97 

                                                           
95 Section 3571(c), Title 18, United States Code: Fines for Organizations.- 

 Except as provided in subsection (e) of this section, an organization that has 
been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of— 

(1) the amount specified in the law setting forth the offense; 
(2) the applicable amount under subsection (d) of this section; 
(3) for a felony, not more than $500,000; 
(4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $500,000; 
(5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than 

$200,000; 
(6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more 

than $10,000; and 
(7) for an infraction, not more than $10,000. 
96 เช่นเดียวกับกรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา 
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 3.1.2.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับ ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  
 สถาบันกฎหมายอเมริกา (The American Law Institute) ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์
ในการบังคับใช้โทษปรับ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยเพ่ือลงโทษปรับ ซึ่งก าหนดไว้ใน Model 
Penal Code สามารถสรุปได้ดังนี้98 
 1) การลงโทษปรับ จ า เป็นต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและ
พฤติการณ์ของการกระท าความผิด ตลอดจนประวัติและลักษณะนิสัยของจ าเลยประกอบด้วย เพ่ือ
บ่งชี้ว่าการลงโทษปรับ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอต่อการปูองกันภัยที่จะเกิดขึ้นใน
สังคมได้เพียงใด 
 2) ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการลงโทษปรับ ที่ก าหนดให้กระท าควบคู่ไปกับ
การลงโทษจ าคุก หรือการคุมประพฤติ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลมุ่งประสงค์จะใช้มาตรการดังกล่าวเพ่ือ
ปราบปรามหรือยับยั้งอาชญากรรมและแก้ไขที่ตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง  หรือในกรณีเกิดความผิด
ทีจ่ าเลยมีเจตนามุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากการประกอบอาชญากรรมนั้นเท่านั้น 
 3) สิ่งที่จะต้องค านึงถึงในการลงโทษปรับ  คือ หลักความสามารถในการ
ช าระค่าปรับของจ าเลย และโทษปรับนั้นจะต้องไม่เป็นการปิดกั้นจ าเลยจากการชดใช้ค่าเสียหายแก่
ผู้เสียหาย หรือเหยื่อหรือผู้ได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิดนั้น 
 4) การก าหนดจ านวนเงินค่าปรับและวิธีการช าระค่าปรับ ศาลจะต้อง
ค านึงถึงฐานะและความเป็นอยู่ของจ าเลยประกอบด้วย 
 5) รัฐจะต้องให้ประโยชน์แก่จ าเลยผู้ที่มีความตั้งใจจริงหรือมีเจตนา
บริสุทธิ์ที่จะช าระค่าปรับ โดยอาจจะใช้มาตรการการผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อ และต้องมีมาตรการ
ลงโทษผู้จงใจไม่ช าระค่าปรับอย่างเด็ดขาด 
 3.1.2.3  มาตรการบังคับช าระค่าปรับในสหรัฐอเมริกา 
  ตาม United States Code Title 18 มาตรา 3572(d)99  ได้ก าหนดวิธีการในการ
ช าระค่าปรับ และระยะเวลาหรือข้อก าหนดในการช าระค่าปรับของจ าเลยไว้ ดังนี้ 

                                                           
97 Section 3571(e), Title 18, United States Code: Special Rule for Lower Fine 

Specified in Substantive Provision.  If a law setting forth an offense specifies no fine 
or a fine that is lower than the fine otherwise applicable under this section and such 
law, by specific reference, exempts the offense from the applicability of the fine 
otherwise applicable under this section, the defendant may not be fined more than 
the amount specified in the law setting forth the offense. 

98 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
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 1) ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษปรับ รวมทั้งลงโทษให้คืนทรัพย์สิน จะต้อง
ช าระค่าปรับแก่ศาลในทันที เว้นแต่กรณีที่ศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจ
ก าหนดผ่อนปรนวันช าระหรือก าหนดให้ผ่อนช าระค่าปรับเป็นงวดได้ โดยหากศาลก าหนดให้ผ่อนช าระ
เป็นงวด จ านวนเงินในแต่ละงวดจะต้องเท่ากัน ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็น
อย่างอ่ืน 
 2) ในกรณีมีค าสั่งให้คืนทรัพย์สิน  หากศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้กระท า
การอย่างอ่ืนก่อนการคืนทรัพย์  ศาลจะต้องก าหนดระยะเวลาในการคืนทรัพย์สินไว้ด้วย  และต้องเป็น
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่การคืนทรัพย์ทั้งหมดสามารถกระท าได้อย่างสมเหตุสมผล 
 3) กรณีที่ศาลก าหนดให้ผ่อนช าระค่าปรับเป็นงวดนั้น จะต้องมี
ข้อก าหนดให้จ าเลยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ศาลทราบ ถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินของตน 
ซึ่งหากศาลได้รับการแจ้งดังกล่าว และศาลพิจารณาเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจ

                                                           
99 Section 3572(d), Title 18, United States Code: Time, Method of Payment, 

and Related Items. - 
(1) A person sentenced to pay a fine or other monetary penalty, including 

restitution, shall make such payment immediately, unless, in the interest of justice, 
the court provides for payment on a date certain or in installments. If the court 
provides for payment in installments, the installments shall be in equal monthly 
payments over the period provided by the court, unless the court establishes 
another schedule. 

(2) If the judgment, or, in the case of a restitution order, the order, permits 
other than immediate payment, the length of time over which scheduled payments 
will be made shall be set by the court, but shall be the shortest time in which full 
payment can reasonably be made. 

(3) A judgment for a fine which permits payments in installments shall 
include a requirement that the defendant will notify the court of any material 
change in the defendant's economic circumstances that might affect the defendant's 
ability to pay the fine. Upon receipt of such notice the court may, on its own motion 
or the motion of any party, adjust the payment schedule, or require immediate 
payment in full, as the interests of justice require 
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ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในการผ่อนช าระค่าปรับ หรืออาจก าหนดให้ช าระค่าปรับเต็มจ านวนโดยทันทีก็
ได้ ตามศาลเห็นสมควร 
 และตาม United States Code Title 18 มาตรา 3572(g)100 ก าหนดให้ศาล
พิจารณาออกค าสั่งให้จ าเลยวางหลักประกันต่างๆ เพ่ือการช าระค่าปรับ  ดังนี้ 
 1) จ าเลยต้องท าการฝากเงินค่าปรับที่ถึงก าหนดช าระแล้ว ไว้ที่ฝุาย
ทะเบียนของศาล  
 2) ก าหนดให้จ าเลยออกพันธบัตรหรือหลักประกันอ่ืน เพ่ือเป็นประกัน
ต่อการช าระค่าปรับ  
 3) ห้ามมิให้จ าเลยใช้เงนิหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของจ าเลยเอง 
 3.1.2.4  มาตรการในการช่วยเหลือ กรณีท่ีจ าเลยไม่สารถช าระค่าปรับได้ 
 เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยรับโทษปรับ และเกิดกรณีที่จ าเลยไม่อาจช าระค่าปรับได้ 
แม้ว่าจ าเลยจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาจะมีกระบวนการพิเศษอย่าง
หนึ่ง เพ่ือช่วยเหลือจ าเลยดังกล่าว  ตามที่ก าหนดไว้ใน United States Code Title 18 มาตรา 
3573101  แต่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ าเลยนั้นมีความตั้งใจจริงในการจะหาเงินมาช าระค่าปรับแล้ว   
โดยศาลอาจกระท าดังต่อไปนี้ 

                                                           
100 Section 3572(g), Title 18, United States Code:  Security for Stayed Fine. –  
If a sentence imposing a fine is stayed, the court shall, absent exceptional  

circumstances (as determined by the court) - 
(1) require the defendant to deposit, in the registry of the district court, any 

amount of the fine that is due; 
(2) require the defendant to provide a bond or other security to ensure 

payment of the fine; or 
(3) restrain the defendant from transferring or dissipating assets. 
101 Section 3573, Title 18, United States Code: Petition of the Government for 

modification or remission 
Upon petition of the Government showing that reasonable efforts to collect a 

fine or assessment are not likely to be effective, the court may, in the interest of 
justice - 

(1) remit all or part of the unpaid portion of the fine or special assessment, 
including interest and penalties; 



47 

 1) ศาลอาจมีค าสั่งยกหนี้ให้จ าเลยนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของ
ค่าปรับที่ยังมิได้ช าระต่อศาล รวมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 
 2) ศาลอาจมีค าสั่งเลื่อนก าหนดการช าระค่าปรับออกไป 
 3) ศาลอาจมีค าสั่งให้ขยายเวลาในการผ่อนช าระค่าปรับ จากที่ศาล
ก าหนดไว้ 
 แต่กรณีดังกล่าวข้างต้น  จะไม่ใช้กับจ าเลยที่มีเจตนาจะไม่ช าระค่าปรับ ตาม 
United States Code Title 18 มาตรา 3615102 ซึ่งศาลจะมีค าสั่งให้ช าระค่าปรับเพ่ิมเติมจากเดิม  
โดยก าหนดค่าปรับได้ไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนค่าปรับที่ยังคงค้างช าระอยู่ หรือไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือศาลอาจมีค าสั่งให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าคุกและปรับด้วย 
 
 3.1.3  มาตรการเสริมแทนการลงโทษปรับ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 
 จากที่ได้กล่าวถึงการบังคับโทษปรับมาแล้วในตอนต้น  ซึ่งนอกจากโทษจ าคุกและโทษปรับจะ
เป็นโทษทางอาญาที่ศาลใช้เป็นหลักในการลงโทษผู้กระท าความผิดแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกายังมี
มาตรการเสริมโทษปรับ103  ซึ่งส่วนมากจะน ามาใช้กับกรณีความผิดอาญา ที่มีโทษไม่ร้ายแรงหรือ
รุนแรงรองลงมา คือ ความผิดประเภท Misdemeanor โดยเป็นโทษที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโทษ
ระดับกลางตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และวัตถุประสงค์ของการก าหนดให้มีโทษเสริมนั้น ก็คือสามารถลด
จ านวนผู้ต้องขังที่กระท าความผิดจนได้รับโทษจ าคุก  หรือผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษปรับแต่ศาลเห็นว่า

                                                           

(2) defer payment of the fine or special assessment to a date certain or 
pursuant to an installment schedule; or 

(3) extend a date certain or an installment schedule previously ordered. A 
petition under this subsection shall be filed in the court in which sentence was 
originally imposed, unless the court transfers jurisdiction to another court. This 
section shall apply to all fines and assessments irrespective of the date of 
imposition. 

102 Section 3615, Title 18, United States Code: - Criminal default  
Whoever, having been sentenced to pay a fine, willfully fails to pay the fine, 

shall be fined not more than twice the amount of the unpaid balance of the fine or 
$10,000, whichever is greater, imprisoned not more than one year, or both. 

103 สกุลรัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์, การบังคับคดีอาญา ศึกษาการบังคับโทษปรับ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2552), หน้า 64. 
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สามารถใช้โทษเสริมมาลงโทษแก่ผู้ต้องหาเหล่านี้ ได้  เพ่ือสร้างกลไกในการควบคุมผู้กระท าความผิด
อันนอกเหนือจากการจ าคุกและปรับ  ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษามาตรการเสริมโทษปรับใน
สหรัฐอเมริกา เพ่ือค้นคว้าและน ามาสู่ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญาในหัวข้อต่อๆ ไป อันได้แก่  

  3.1.3.1  มาตรการยึดทรัพย์สินของจ าเลย (Forfeitures) 
 เป็นมาตรการบังคับโทษที่กระท าต่อทรัพย์สินเช่นเดียวกันกับโทษปรับ  ไม่ใช่กระท า

ต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้กระท าความผิด  แต่มาตรการยึดทรัพย์สินนี้ ในสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างจาก
โทษปรับ  เพราะมิได้ค านึงถึงรายได้พ้ืนฐานของผู้กระท าความผิดเหมือนเช่นโทษปรับ  แต่จะน ายึด
ทรัพย์สินที่ เป็นของจ าเลย  แต่มาตรการนี้ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติและความชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญอยู่  อย่างเช่น การที่ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดนั้นไม่เกินกว่ าความ
ร้ายแรงของการกระท าความผิด104 ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมาตรการนี้จะน ามาใช้กับความผิดที่เกี่ยวกับ
ยาเสพย์ติด 

 ในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ก็มีมาตรการยึดทรัพย์สินใช้
แทนค่าปรับเช่นกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป 

  3.1.3.2  การคุมประพฤตอิย่างเข้มงวด (Intensive Supervision Probation: ISP)  
  มาตรการคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีรูปแบบการคุมประพฤติที่เข้มงวด

มาก และรูปแบบจะแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ ยกตัวอย่างเช่น  ในมลรัฐมิชิแกน จะน ามาตรการคุม
ประพฤติมาใช้กับบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีปัญหาทางการควบคุมทางอารมณ์ ไม่สามารถยับยั้งการกระท า
ของตนเองได้ เช่น ผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 17-24 ปี  หรือผู้ที่กระท าความผิดโดยใช้
ความรุนแรงในครอบครัว หรือท าร้ายร่างกาย เป็นต้น   

 โดยหลักแล้วมาตรการคุมประพฤติมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ความผิด และเสริมสร้างความปลอดภัยสาธารณะ  โดยใช้วิธีการให้พนักงานคุมประพฤติกับผู้ถูกคุม
ประพฤตไิด้พบเจอกันหรือได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอ  เช่น  จะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดพบ
พนักงานคุมประพฤติสัปดาห์ละหลายครั้ง ให้พนักงานคุมประพฤติไปเยี่ยมในเวลากลางคืนหรือ
วันหยุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การตรวจยาเสพติดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  เป็นต้น  โดยที่ศาลจะใช้รายงาน
การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจก่อนการพิพากษาคดี มาเป็นแนวทางในการก าหนดว่าผู้ต้องหานั้น
ควรจะได้รับการลงโทษโดยการคุมประพฤติในรูปแบบใด105  ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ได้ถูกก าหนดไว้ใน

                                                           
104 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 54. 
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50. 
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แนวทางในการพิจารณาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ  2010 Federal Sentencing Guidelines 
Manual & Supplement  มาตรา 5 B1.1106    

 อีกทั้งมาตรการนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งลดงบประมาณรายจ่ายให้แก่ภาครัฐ และ
แก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจ า และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมในแง่ที่ว่าผู้กระท าความผิดไม่ต้องถูกจ าคุก 
จึงยังมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  มีโอกาสท างานและไม่ถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็น
คนข้ีคุกหรือมีมลทิน แตใ่นทางกลับกัน ผู้กระท าความผิดก็ยังถือว่าถูกข่มขู่ยับยั้งไม่ให้กระท าความผิด
อีก เพราะต้องอยู่ภายใต้การดูแลสอดส่องอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่  

 และการบังคับใช้เงื่อนไขคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดนี้ ในบางมลรัฐอาจก าหนดให้ผู้ถูก
คุมประพฤติมีการท างานบริการสังคม การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย หรือก าหนดให้มีการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสอดส่องร่วมกันไปด้วยก็ได้ 

  3.1.3.3  การคุมประพฤติภายหลังจากลงโทษให้ถูกจ าคุกภายในระยะเวลาสั้นๆ  
 เป็นการลงโทษโดยการให้จ าเลยถูกจ าคุกในระยะเวลาไม่ยาวนาน  เพ่ือให้เกิดความ

เข็ดหลาบและเกรงกลัวที่จะกระท าความผิดอีก  หลังจากนั้นจึงจะใช้มาตรการคุมประพฤติแก่จ าเลยผู้
นั้นต่อไป  และในสหรัฐอเมริกา การจ าคุกในกรณีนี้อาจจะไม่ได้กระท าในเรือนจ า แต่อาจจะใช้ค่าย

                                                           
106 Section 5 B1.1, 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement: 

Imposition of a Term of Probation 
(a)  Subject to the statutory restrictions in subsection (b) below, a sentence of 

probation is authorized if: 
 (1)  the applicable guideline range is in Zone A of the Sentencing Table;  
 (2)  the applicable guideline range is in Zone B of the Sentencing Table 

and the court imposes a condition or combination of conditions requiring 
intermittent confinement, community confinement, or home detention as provided 
in subsection (c) (3) of §5 C1.1 (Imposition of a Term of Imprisonment). 

(b)  A sentence of probation may not be imposed in the event: 
 (1)  the offense of conviction is a Class A or B felony, 18 U.S.C. § 3561(a) 

(1); 
 (2)  the offense of conviction expressly precludes probation as a 

sentence, 18 U.S.C. § 3561(a) (2); 
 (3)  the defendant is sentenced at the same time to a sentence of 

imprisonment for the same or a different offense, 18 U.S.C. § 3561(a) (3). 
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ทหารหรือ Boot Camps ในการกักกันจ าเลยก็ได้ เพราะมีวัตถุประสงค์ในการจ ากัดเสรีภาพของ
จ าเลย แต่ไม่ได้ใช้มาตรการเข้มงวดเหมือนเช่นในเรือนจ า 

  3.1.3.4  มาตรการให้ท างานบริการ 
 โดยการให้ผู้กระท าความผิดท าการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ความผิดของตนเองแก่สังคมและส่วนรวม  โดยจะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดท างานแรงงานให้แก่
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งวิธีการนี้มีลักษณะเชิงลงโทษ คือ สามารถจ ากัดเสรีภาพ จ ากัดการ
กระท า และจ ากัดเวลาของผู้กระท าความผิดไว้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการท างานได้   

 มาตรการให้ท างานบริการหรือ Community Service ในสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์
เป็นไปตาม 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement  มาตรา 5 F1.3107 
ยกตัวอย่างเช่น การให้ท างานบริการ หรือใช้แรงงานแก่หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน มูลนิธิ เรือนจ า 
เป็นต้น 
   3.1.3.5  มาตรการกักขังไว้ในบ้าน  
  จะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดถูกจ ากัดเสรีภาพอยู่ภายในบ้านในช่วงเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งอาจเป็นตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะเวลากลางคืน  บางรัฐอาจก าหนดให้กระท าร่วมกับโปรแกรม
พิเศษอ่ืนๆ เช่น ให้มีงานท า ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะชีวิ ตอ่ืนๆ ท างานบริการ
สังคม ทั้งนีจ้ะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง  เช่น  ในรัฐ Florida  ก าหนดว่าเจ้าหน้าที่จะไปพบเดือน
ละอย่างน้อย 28 ครั้ง ถ้าไปแล้วไม่พบผู้กระท าผิด ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อศาล หรือในมลรัฐ
แคลิฟอรเ์นีย ตามที่ก าหนดไว้ใน California Penal Code มาตรา 1203.016(a)108 ก็ก าหนดไว้ว่าใน

                                                           
107 Section 5 F1.3, 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement: 

Community Service. 
Community service may be ordered as a condition of probation or supervised 

release. 
108 Section 1203.016(a), California Penal Code: Notwithstanding any other 

provision of law, the board of supervisors of any county may authorize the 
correctional administrator, as defined in subdivision (h), to offer a program under 
which inmates committed to a county jail or other county correctional facility or 
granted probation, or inmates participating in a work furlough program, may 
voluntarily participate or involuntarily be placed in a home detention program during 
their sentence in lieu of confinement in the county jail or other county correctional 
facility or program under the auspices of the probation officer. 
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กรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อบุคคลอ่ืนต่ า และผู้นั้นถูกพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือ
ถูกคุมประพฤติหรือถูกสั่งให้เข้ากระบวนการฟ้ืนฟู หากผู้กระท าความผิดนั้นสมัครใจที่จะถูกกักขังใน
บ้านแทนโทษดังกล่าว  ศาลก็สามารถใช้มาตรการกักขังในบ้านแทนโทษดังกล่าวได้  เป็นต้น 

  3.1.3.6  ศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุก  
 โดยทั่วไปแล้วศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุกของแต่ละมลรัฐก็จะมีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

เดียวกัน กล่าวคือ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขประกอบกับโทษคุมประพฤติ แต่เงื่อนไขในการ
น ามาใช้อาจต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ  โดยมีกระบวนการคล้ายกับหอพักนักศึกษา ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติค่อนข้างมีอิสระเพราะสามารถออกไปท างานตามปกตินอกศูนย์ในช่วงกลางวัน แต่ต้องจ่าย
ค่าท่ีพัก ค่าอาหารภายในศูนย์เอง และเมื่อกลับเข้าศูนย์ต้องท าตามกฎระเบียบในการรักษาความสงบ
ความสะอาดภายในศูนย์และห้องพัก ต้องท างานบริการสังคมและเข้าโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู เช่น 
โปรแกรมการเลิกสุรา โปรแกรมการเลิกยาเสพติด เป็นต้น   

  3.1.3.7  การใช้ค่ายทหาร  
 การใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) จะพบได้ในหลายมลรัฐ  โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กับ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก โดยเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ซึ่งถือว่าการใช้ค่ายทหารเป็นการ
ลงโทษแทนการลงโทษจ าคุก หรือการคุมประพฤตินั่นเอง  เป็นวิธีการที่ให้ผู้กระท าความผิดอยู่ใน
สถานที่คุมขังและถูกฝึกวินัยในลักษณะของทหารในช่วงเวลาหนึ่งประมาณ 90 ถึง 120 วัน หลังจาก
นั้นจะถูกปล่อยตัวออกมาโดยมีการคุมประพฤติ โดยใช้ได้ทั้งกับผู้ถูกคุมประพฤติที่ศาลสั่งให้ใช้โดยตรง
หรือใช้กับผู้ต้องขังที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
   3.1.3.8  การควบคุมโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
  โดยระบบจะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณซึ่งติดตั้งไว้ที่
ตัวผู้กระท าผิด เช่น ติดที่ข้อเท้า   

  3.1.3.9  การคุมประพฤติโดยใช้บ้านกึ่งวิถ ี 
 เป็นสถานที่ที่ใช้ควบคุมผู้ถูกคุมประพฤติ  โดยผู้กระท าผิดจะออกไปเฉพาะเวลา

ท างาน เรียนหรือท ากิจกรรมอ่ืน  ระหว่างที่อยู่ในบ้านกึ่งวิถีก็จะต้องท างาน ท างานบริการสังคมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด โดยบ้านกึ่งวิถีจะเป็นการให้บริการสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ เป็นที่พักพิง
ชั่วคราวพร้อมอาหาร มีเจ้าหน้าที่ในบ้านคอยให้ความดูแลช่วยเหลือ อันเป็นการเตรียมผู้กระท าผิด
ทั้งหลายให้กลับสู่ชุมชน 

  3.1.3.10  การให้ชดเชยความเสียหาย หรือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Restitution)  
 หมายถึง  การให้ผู้กระท าผิดคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่เสียหายให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็น

โทษระดับกลางที่ใช้กัน วิธีการนี้มีประโยชน์หลายประการ กล่าวคือ มีความรุนแรงน้อย มีมนุษยธรรม 
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ช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เป็นประโยชน์ต่อระบบ ช่วยลดความต้องการแก้แค้นของผู้เสียหาย และ
ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา 

  3.1.3.11  การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง  
  ตาม 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement มาตรา 5 

F1.5109  โดยการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง  เป็นโทษที่ใช้ประกอบการคุมประพฤติ ซึ่งอาชีพที่ห้าม
จะต้องเก่ียวข้องกับการกระท าผิด การใช้โทษนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองสังคม และจะน ามาใช้เมื่อ
ศาลลงโทษให้ภาคทัณฑ์หรือการคุมประพฤติหลังจ าคุก เมื่อปรากฏต่อศาลว่า  การประกอบอาชีพ 
หรือการท างานใดๆ นั้น  เป็นเหตุผลโดยตรงกับการกระท าความผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษไป และเป็น
ที่เชื่อได้ว่าหากไม่มีการห้ามประกอบอาชีพนั้นๆ แล้ว ผู้นั้นจะกระท าการอันฝุาฝืนกฎหมายซึ่งเป็น
อันตรายต่อสังคมอีก  และเมื่อศาลลงโทษห้ามประกอบอาชีพแล้ว  ให้ศาลระบุระยะเวลาขั้นต่ าของ
การจ ากัดสิทธินี้ไว้พร้อมกับระบุระยะเวลาต่ าสุดที่สามารถขยายโทษนี้ออกไปได้   โดยศาลต้อง
พิจารณาว่าหากไม่ห้ามแล้วผู้กระท าผิดจะอาศัยโอกาสในอาชีพไปกระท าผิดอีกหรือไม่  

                                                           
109 Section 5 F1.5, 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement: 

Occupational Restrictions.  
(a) The court may impose a condition of probation or supervised release 

prohibiting the defendant from engaging in a specified occupation, business, or 
profession, or limiting the terms on which the defendant may do so, only if it 
determines that: 

 (1) a reasonably direct relationship existed between the defendant's 
occupation, business, or profession and the conduct relevant to the offense of 
conviction; and 

 (2) imposition of such a restriction is reasonably necessary to protect the 
public because there is reason to believe  that, absent such restriction, the 
defendant will continue to engage in unlawful conduct similar to that for which the 
defendant was convicted. 

(b) If the court decides to impose a condition of probation or supervised 
release restricting a defendant's engagement in a specified occupation, business, or 
profession, the court shall impose the condition for the minimum time and to the 
minimum extent necessary to protect the public.  
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ที่ได้กล่าวถึงโทษทางอาญาตามกฎหมายอาญาและโทษปรับของสหรัฐอเมริกามาแล้ว จะเห็น
ได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดอัตราค่าปรับ ในลักษณะเป็นการก าหนดโทษปรับแบบ
ตายตัว (Fixed Sum System) ซึ่งศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันด้วยระบบพิกัด
อัตรา โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าปรับที่จะบังคับเอากับจ าเลย ระยะเวลาการช าระ และ
วิธีการช าระ  และยังมีมาตรการเสริมโทษปรับ ซึ่งส่วนมากจะน ามาใช้กับกรณีความผิดอาญาโทษ
รุนแรงปานกลาง  แต่ก็มิได้มีการก าหนดให้ใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  เพราะมี
เจตนารมณ์ที่จะบังคับโทษปรับ ให้มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้กระท าผิดอย่างชัดเจน 
 

3.2  ประเทศฝร่ังเศส 
 
ประเทศฝรั่งเศส มีการใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ ประมวลกฎหมายเป็นหลัก และมี

ระบบกฎหมายแบบ Civil Law  ดังนั้น  มาตรการบังคับทางอาญาจึงมีการวางหลักอยู่ในประมวล
กฎหมาย ซึ่งก็คือ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Le Code Penal) 

 
 
 
 
3.2.1  ประเภทของโทษตามกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส 
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส110 ฉบับปี ค.ศ.1993  ได้บัญญัติประเภทของโทษไว้ในส่วน

ของ Title 3 โดยการแบ่งประเภทของโทษ จะใช้หลักการพิจารณาจากประเภทหรือลักษณะของการ
กระท าความผิด  ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ.1993 นี้ ได้จ าแนกโทษทางอาญา 
และความผิดทางอาญา  ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ111 คือ 

  3.2.1.1  ความผิดอาญาท่ีมีโทษรุนแรง (Les Crimes)  หรือความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือ
มหันตโทษ ตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส Le Code Penal มาตรา 131-1112  

                                                           
110 ประกาศใช้ ในวันที่ 22 กรกฏคม ค.ศ.1992 และบังคับใช้ ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1994 
111 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง

การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย (Classification 
of Crime) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 8. 

112 Article 131-1, Le Code Penal: 
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 
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หมายถึง  ความผิดอาญาที่มีโทษจ าคุก (La Reclusion Criminelle) หรือโทษกักขัง (La Detention 
Criminelle) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน  ความผิดฐานปล้นทรัพย์  
ความผิดฐานลักพาตัว  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  เป็นต้น 

 ซึ่งตาม Le Code Penal มาตรา 131-1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส  ได้
บัญญัติเกี่ยวกับโทษส าหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือมหันตโทษ ไว้ว่า113 เมื่อบุคคลใดกระท าความผิด
ประเภทร้ายแรง หรือประเภทอุกฤษฏ์โทษหรือมหันตโทษ ต้องรับโทษดังนี้ 

  1.  จ าคุกตลอดชีวิตหรือกักขังตลอดชีวิต 
  2.  จ าคุกหรือกักขังไม่เกิน 30 ปี 
  3.  จ าคุกหรือกักขังไม่เกิน 20 ปี 
  4.  จ าคุกหรือกักขังไม่เกิน 15 ปี 
 นอกจากนี้เมื่อศาลลงโทษจ าคุกหรือกักขังในความผิดอุกฤษฏ์โทษแล้ว  ศาลอาจ

ลงโทษปรับหรือโทษเสริมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ตามที่บัญญัติไว้ตาม  Le Code Penal 
มาตรา 131-10114 อีกด้วยก็ได้  

 จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โทษที่ใช้ลงส าหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือ
มหันตโทษ ซึ่งนับว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสนั้น ล้วนแต่เป็น

                                                           

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. 
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est 

de dix ans au moins. 
113 อุทัย  อาทิเวช, รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ:     

วีเจพริ้นติ้ง, 2554), หน้า 1-42. 
114 Article  131-10, Le Code Penal: Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un 

délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, 
frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou 
retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou 
confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou 
affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. 
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โทษจ าคุกหรือโทษกักขัง  อันเป็นการจ ากัดเสรีภาพของผู้กระท าความผิด และโทษสูงสุด คือการจ าคุก 
หรือกักขังตลอดชีวิต  ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่โทษสูงสุดทางอาญา 
คือ การประหารชีวิต  

 ทั้งนี ้แต่เดิมนั้นโทษสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส  คือ โทษประหารชีวิต 
แต่ต่อมาประเทศฝรั่งเศสมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตใน ค.ศ.1980 ปัจจุบัน จึงไม่มีโทษประหารชีวิต
ในฝรั่งเศสอีกต่อไป 

  3.2.1.2  ความผิดอาญาโทษชั้นกลาง (Delit) หรือความผิดมัชฌิมโทษ หรือความผิด
มัธยโทษ  หมายถึง  ความผิดอาญาที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี  ซึ่งมีความร้ายแรงรองลงมาจาก
ความผิดประเภทอุกฤษฏ์โทษ  ยกตัวอย่างการกระท าความผิดที่จะได้รับโทษประเภทนี้ เช่น  ความผิด
ฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา  ความผิดฐานฉ้อโกง  ความผิดฐานลักทรัพย์  ความผิดฐานดื่มสุราหรือของ
มึนเมาขณะใช้ยานพาหนะ  หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพย์ติด  เป็นต้น 

 ซึ่งตาม Le Code Penal มาตรา 131-3115 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสได้
บัญญัติเกี่ยวกับโทษส าหรับความผิดอาญาโทษชั้นกลาง หรือความผิดประเภทมัชฌิมโทษไว้ว่า เมื่อ
บุคคลใดกระท าความผิดมัชฌิมโทษ ต้องรับโทษดังนี้ 

 
  1.  โทษจ าคุก 
  2.  โทษปรับ  
  3.  โทษปรับรายวัน 
  4.  โทษให้อบรมหลักสูตรพลเมือง (Citizenship Course) 

                                                           
115 Article  131-3, Le Code Penal: Les peines correctionnelles encourues par 

les personnes physiques sont: 
1° L'emprisonnement; 
2° La contrainte pénale; 
3° L'amende; 
4° Le jour-amende; 
5° Le stage de citoyenneté; 
6° Le travail d'intérêt général; 
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6; 
8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10; 
9° La sanction-réparation. 
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  5.  โทษการให้ท างานบริการสังคม (Community Service) 
  6.  โทษห้ามหรือจ ากัดสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 131-6 
  7.  โทษเสริมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 131-10 
 นอกจากโทษจ าคุกและโทษปรับโทษอันเป็นโทษหลักส าหรับความผิดมัชฌิมโทษหรือ

มัธยโทษนั้นแล้ว ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีโทษทางเลือกหรือโทษเสริมส าหรับความผิดมัชฌิมโทษ  ตามที่
บัญญัติไว้ใน Le Code Penal มาตรา 131-10116 อีก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1) โทษทางเลือกส าหรับความผิดมัชฌิมโทษ (Les Peines Correction 
nelles Alternatives) 

   โทษทางเลือกมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ลงโทษแทนโทษจ าคุกระยะสั้น  เกิด
ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่มีการออกรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1975117  โดยรูปแบบหลักของ
โทษประเภทนี้ คือ การห้าม หรือการจ ากัดสิทธิต่างๆ ของผู้กระท าความผิด  ต่อมาปี ค.ศ.1983 ได้มี
การบัญญัติประเภทของโทษทางเลือกใหม่ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมโทษเข้าไปอีก คือ โทษปรับรายวันและ
การท างานบริการสาธารณะ 

  โทษทางเลือกส าหรับความผิดมัชฌิมโทษ118 ได้แก่ 
    (1) โทษปรับรายวัน 
  โทษปรับรายวัน เป็นโทษที่มีการใช้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ

เยอรมัน  มาแล้วก่อนที่ประเทศฝรั่งเศสจะน ามาใช้ ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญา
ฝรั่งเศส ฝุายนิติบัญญัติได้ก าหนดเงื่อนไขในการใช้โทษปรับรายวันใหม่ โทษปรับรายวันได้กลายเป็น
โทษเสริมทั่วไป และโทษที่สามารถใช้แทนที่โทษปรับ ตามที่บัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา

                                                           
116 Article 131-10, Le Code Penal: Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un 

délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, 
frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou 
retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou 
confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou 
affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. 

117 อุทัย  อาทิเวช, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, รายงานการวิจัย เรื่อง การบังคับใช้โทษทาง

อาญาประเภทอ่ืน ที่มิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย, หน้า 100. 
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ฝรั่งเศส มาตรา  131-5119  และ131-25120 คือ การอนุญาตให้ผู้พิพากษาสามารถลงโทษจ าคุกและ
โทษปรับรายวันพร้อมกันได้ ท าให้โทษปรับรายวันมีฐานะเป็นโทษหลักท่ัวไป   

  หลักการของโทษปรับรายวัน คือ เป็นโทษปรับที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจใน
การก าหนดจ านวนค่าปรับในแต่ละวันโดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบของ
จ าเลย ซึ่งจะต้องไม่เกิน 300 ยูโรต่อหนึ่งวัน และการก าหนดจ านวนวันที่จะต้องรับโทษปรับรายวันนั้น  
จะต้องค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมแห่งการกระท าความผิด แต่ต้องไม่เกิน 360 วัน ตามประมวล
กฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131-5 ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 

   (2) โทษการท างานบริการสาธารณะ 
  โทษการท างานบริการสาธารณะเป็นโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับเป็นโทษ

แทนที่โทษจ าคุกตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131 -8121 ในทางปฏิบัติ

                                                           
119 Article 131-5, Le Code Penal: Lorsqu'un délit est puni d'une peine 

d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende 
consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global 
résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain 
nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant 
compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. 
Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de 
l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. 

120 Article 131-25, Le Code Penal:  En cas de condamnation à une peine de 
jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au 
nombre de jours-amende prononcés. 

Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération 
du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. 
Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie 
est soumise au régime des peines d'emprisonnement. 

121 Article 131-8, Le Code Penal: Lorsqu'un délit est puni d'une peine 
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que 
la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même 
lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. 
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ส่วนใหญ่แล้วศาลได้ใช้โทษดังกล่าวแทนโทษจ าคุก  เนื่องจากโทษการท างานบริการสาธารณะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้แทนการลงโทษหลัก ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131-9122 วรรคแรก  

                                                           

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de 
procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à 
l'indemnisation du préjudice de la victime. 

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée 
en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à 
l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le 
condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère 
l'intervention. 

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République 
ou son délégué. 

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la 
durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant 
maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de 
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans 
les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le 
condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une 
peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut 
excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction 
en avertit le condamné après le prononcé de la décision. 

122 Article 131-9, Le Code Penal: L'emprisonnement ne peut être prononcé 
cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à 
l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt 
général. 

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 
131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de 
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de 
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans 
des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le 
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จึงได้บัญญัติห้ามการลงโทษการท างานบริการสาธารณะพร้อมกับโทษจ าคุก และห้ามการลงโทษการ
ท างานบริการสาธารณะพร้อมกับการลงโทษอ่ืนๆ นั่นคือ 

   (ก) โทษจ ากัดสิทธิ 
   (ข) โทษปรับ 
   (ค) โทษปรับรายวัน 
  และระยะเวลาของโทษการท างานบริการสาธารณะนั้นก าหนดไว้ว่า

ห้ามต่ ากว่า 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 200 ชั่วโมง ระยะเวลาการท างานดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในกรอบ
เวลาที่ศาลก าหนดไว้ แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 18 เดือน 

   (3) โทษห้ามหรือการจ ากัดสิทธิต่างๆ ของผู้กระท าความผิด 
  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131-6123 ได้บัญญัติถึงโทษ

ห้ามหรือจ ากัดสิทธิของผู้กระท าความผิด สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

                                                           

condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des 
peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le 
prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne 
peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est 
prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait 
application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne 
sont alors pas applicables. 

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la 
peine d'amende. 

123 Article 131-6, Le Code Penal: Lorsqu'un délit est puni d'une peine 
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, 
une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de 
conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées 
par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 
cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension 
du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; 
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2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq 
ans au plus; 

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la 
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus; 

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné; 
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs 

véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en 
Conseil d'Etat; 

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un 
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un 
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette 
interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de 
suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la 
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine; 

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, 
une arme soumise à autorisation; 

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est 
propriétaire ou dont il a la libre disposition; 

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus; 

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques 
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou 
ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement; 

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut 
pas être prononcée en matière de délit de presse; 

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité 
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est 
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   1.  การพักใบอนุญาตขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
   2.  การห้ามขับขี่ยานพาหนะบางประเภทเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
   3.  การยกเลิกใบอนุญาตขับขี่และการห้ามร้องขอให้ออกใบอนุญาต

ขับข่ีฉบับใหม่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
   4.  การริบยานพาหนะหนึ่งหรือหลายรายการของผู้กระท าความผิด 
   5.  การห้ามเคลื่อนที่ยานพาหนะหนึ่งหรือหลายรายการของผู้กระท า

ความผิด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
   6.  การห้ามยึดถือหรือพกพาอาวุธซึ่ งต้องได้รับอนุญาต เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   7.  การริบอาวุธหนึ่งหรือหลายรายการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ใน

ความครอบครองของผู้ถูกลงโทษ 
   8.  การถอนใบอนุญาตล่าสัตว์ และการห้ามร้องขอออกใบอนุญาตล่า

สัตว์ฉบับใหม่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

                                                           

toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse; 

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans 
certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels 
l'infraction a été commise; 

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains 
condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou 
complices de l'infraction; 

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation 
avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la 
victime de l'infraction; 

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une 
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre 
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou 
une société commerciale. 
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   9.  การห้ามสั่งจ่ายเช็คเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากเช็คที่อนุญาตให้
ถอนเงินโดยผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นผู้จ่าย หรือเช็คที่ได้รับการรับรองและแสดงบัตรจ่ายเงินของธนาคาร 

   10. การริบสิ่งของที่มีไว้หรือมีความมุ่งหมายที่จะใช้กระท าความผิด 
หรือสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าความผิด  

   11. การห้ามประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพหรือสังคม เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี  หากปรากฏว่าสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้กิจกรรมดังกล่าวถูกจงใจใช้ส าหรับ
เตรียมการหรือกระท าความผิด 

   นอกจากโทษทางเลือกของความผิดอาญาชั้นกลางหรือประเภท
มัชฌิมโทษที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว  ยังมีโทษเสริม124 อันเป็นโทษทางเลือกของความผิดอาญาชั้น
กลางหรือประเภทมัชฌิมโทษอีก อันได้แก่ 

   2) โทษเสริมส าหรับความผิดมัชฌิมโทษ 
  ส าหรับโทษเสริม ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 

มาตรา 131-10125 นั้น เป็นโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา  อันได้แก่ 
   1.  การห้าม การริบ การลบล้าง หรือการถอนสิทธิ 
   2.   ค าสั่งให้รักษาพยาบาล หรือการก าหนดหน้าที่ให้กระท า 
   3.  ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือการริบวัตถุสิ่งของ 
   4.  การปิดสถานประกอบการ 
   5.  ให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยของศาล หรือเผยแพร่โดยสื่อหนังสือพิมพ์ 

หรือวิธีการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ 
  จะเห็นได้ว่า โทษส าหรับความผิดมัชฌิมโทษหรือมัธยโทษนั้น มีโทษหลัก

คือโทษจ าคุกและโทษปรับ และมีโทษทางเลือก (Les Peines Alternatives) หรือโทษแทนที่ (Les 
Peines De Substitution ) ซึ่งได้แก่ โทษปรับรายวัน โทษการท างานบริการสาธารณะ โทษห้ามหรือ

                                                           
124 อุทัย  อาทิเวช, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
125 Article 131-10, Le Code Penal: Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un 

délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, 
frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou 
retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou 
confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou 
affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. 
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จ ากัดสิทธิ และโทษเสริม (Les Peines Complèmentaries) ตามมาตรา 131-10 ข้างต้น โดยโทษ
ปรับถือเป็นโทษหลักของการก าหนดความผิดในชั้นมัชฌิมโทษหรือมัธยโทษ ในกรณีบุคคลธรรมดา
กระท าความผิด โทษปรับอาจใช้เป็นโทษที่แทนการจ าคุกได้ส าหรับกรณีความผิดเล็กน้อย ซึ่งเป็นการ
หลีกเลี่ยงการจ าคุกระยะสั้น แต่กรณีนิติบุคคลกระท าความผิด โทษปรับมักใช้เป็นโทษหลักประเภท
เดียวที่จะลงแก่นิติบุคคลนั้น  และจะเห็นได้ว่า โทษส าหรับความผิดมัชฌิมโทษนั้น  แตกต่างจากโทษ
ส าหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือมหันตโทษ   ซึ่งก าหนดเพียงโทษจ าคุกหรือกักขัง แต่โทษส าหรับ
ความผิดมัชฌิมโทษ กลับก าหนดไว้อย่างหลากหลาย  

  3.2.1.3 ความผิดลหุโทษ   
 หมายถึง ความผิดอาญาที่มีโทษปรับ หรือโทษจ ากัดสิทธิบางอย่าง  เป็นความผิดที่

ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความมีวินัยของส่วนรวม  โดยส่วนมากมักเป็นความผิดที่มี
ลักษณะไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดที่เกิดจากข้อห้าม  ความผิดลหุโทษจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการฝุาฝืน
กฎหมายที่บัญญัติเป็นข้อห้ามไว้  และมีลักษณะส าคัญคือ เป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนา 126 ซึ่ง
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131-12127 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ได้ก าหนด
โทษส าหรับความผิดลหุโทษไว้ ได้แก่  โทษปรับและโทษริบทรัพย์หรือห้ามหรือจ ากัดสิทธิบางประการ 
ตาม มาตรา 131-14128 

                                                           
126 อุทัย  อาทิเวช, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
127 Article 131-12, Le Code Penal: Les peines contraventionnelles encourues 

par les personnes physiques sont: 
1° L'amende; 
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14; 
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. 
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines 

complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. 
128 Article 131-14, Le Code Penal: Pour toutes les contraventions de la 5e 

classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes 
peuvent être prononcées: 

1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, 
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention 
pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine 
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3.2.2  การบังคับโทษปรับในประเทศฝรั่งเศส 
การลงโทษปรับ (L’ amende) เป็นการที่รัฐบังคับให้มีการลงโทษ โดยช าระค่าปรับให้แก่รัฐ129  

ซึ่งโทษปรับเป็นการลงโทษทางอาญาที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์มากว่าโทษ เช่น การปรับไม่เป็นการ
ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเสื่อมเสียเหมือนการลงโทษจ าคุก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการถูกจ าคุกใน
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งสามารถน าการลงทาปรับมาใช้แทนการลงทาดังกล่าวได้   

ส าหรับรูปแบบของการลงโทษปรับ จะพิจารณาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้กระท า
ความผิด โดยจะน ารายได้ดังกล่าวมาก าหนดในรูปร้อยละ และน ามาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือน าส่วน
หนึ่งมาใช้ในการช าระค่าปรับ โดยอาจใช้วิธีการค านวณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นรายเดือนหรือรายปี 
เช่นก าหนดโทษปรับร้อยละ 5 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือก าหนดโทษปรับร้อยละ 
20 ของรายได้ประจ าปี เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น   

ต่อมาได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาใหม่ในปี ค.ศ. 1983  ท าให้การลงโทษปรับมี
ระบบวิธีอ่ืนคือการปรับรายวัน ซึ่งศาลจะก าหนดค่าปรับโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้รายวัน
ของผู้กระท าความผิด อย่างไรก็ตามการก าหนดโทษปรับขั้นสูงจะต้องไม่เกิน 360 วันและการก าหนด

                                                           

complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle; 

2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs 
véhicules appartenant au condamné; 

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est 
propriétaire ou dont il a la libre disposition; 

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis pendant un an au plus; 

5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques 
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou 
ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement; 

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut 
pas être prononcée en matière de délit de presse. 

129 วรรษมล  เพ็งดิษฐ์, การบังคับโทษปรับ: ศึกษากรณีอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับ
คดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2552),     
หน้า 83. 
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ค่าปรับราบวันจะต้องพิจารณาจากความสามารถของผู้ถูกปรับ โดยอัตราค่าปรับจะต้องไม่เกินจ านวน
เงิน 2,000 ฟรังค์    

หรือในกรณีโทษปรับ ส าหรับความผิดลหุโทษ  เป็นความผิดที่ลงโทษปรับตามกฎหมายได้ไม่
เกินสามพันยูโร โดยก าหนดล าดับชั้นของโทษปรับไว้ดังนี้130 

1. ปรับไม่เกิน 38 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นต้น (First Class) 
2. ปรับไม่เกิน 150 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สอง (Second Class) 
3. ปรับไม่เกิน 450 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สาม (Third Class) 
4. ปรับไม่เกิน 750 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สี่ (Fourth Class) 
5. ปรับไม่เกิน 1,500 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ห้า (Fifth class) 

 
3.2.3  การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษปรับ 
มาตรการเสริมใช้แทนการปรับของประเทศฝรั่งเศส  นอกจากที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 131-10 ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ซึ่งเป็นโทษเสริมส าหรับความผิดอุกฤษฎ์โทษ หรือ
ความผิดมหันตโทษและความผิดมัชฌิมโทษหรือมัธยโทษ  อันได้แก่ การลงโทษบุคคลธรรมดาโดยการ
ห้ามการริบ การลบล้างหรือการถอนสิทธิ  ค าสั่งให้รักษาพยาบาล หรือการก าหนดหน้าที่ให้กระท า
การห้ามเคลื่อนย้าย หรือการริบวัตถุสิ่งของ  การใหป้ิดสถานประกอบการ และค าสั่งให้ปิดประกาศค า
วินิจฉัยของศาล หรือเผยแพร่ โดยสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์แล้ว ประเทศ
ฝรั่งเศสยังได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการท างานบริการสังคมมาใช้เป็นมาตรการเสริมและแทน
การปรับด้วย โดยมีความประสงค์เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้ต้องโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
ง่ายขึ้น ลดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลของประชาชน 
 มาตรการบริการสังคมในประเทศฝรั่งเศส เป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นโดยรัฐบัญญัติเมื่อวันที่
10 มิถุนายน ค.ศ. 1983 ซึ่งต่อมาได้มีการก าหนดมาตรการดังกล่าวนี้ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาใน
ส่วนของเรื่องโทษ ศาลจะใช้มาตรการบริการสังคมกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดในคดี
เล็กๆ น้อยๆ ที่มีการท าซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือความผิดปานกลาง เช่น ความผิดเกี่ยวกับการจราจรหรือ
การคมนาคม โดยส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์จะเป็นผู้น าวิธีการดังกล่าวมาใช้มากกว่าศาลชั้นต้น ซึ่งศาลจะ
พิพากษาเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดี โดยในทางปฏิบัติจะมีผู้ท าหน้าที่บังคับโทษ (le juge de l'application 
des peines: JAP) ซึ่งจะเป็นผู้พิพากษาในชั้นศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่หรือผู้พิพากษาในชั้นศาลที่มีค า
พิพากษาแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาบังคับโทษผู้พิพากษาบังคับโทษจะตรวจสอบประวัติและความ
ประพฤติของผู้ต้องโทษเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ ยนโทษ หากพิจารณาแล้ว

                                                           
130 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
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สมควรจะได้รับการเปลี่ยนโทษ  ผู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเปลี่ยนโทษจ าคุกไม่เกิน  
6 เดือน เป็นมาตรการบริการสังคม ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด หรือรอการลงโทษพร้อมกับการใช้
มาตรการบริการสังคม ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 132-54131 โดย
ลักษณะงานบริการสังคมส่วนใหญ่จะเป็นการท างานในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นการ
ท างานที่มีความเสี่ยงน้อย 
 ในกรณีที่ผู้ต้องโทษนั้นมีงานท าอยู่แล้วจะต้องบังคับใช้มาตรการท างานบริการสังคมนอกเวลา
ของการท างานปกติ โดยหน่วยงานที่ผู้ต้องโทษไปท างานจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าอาหารค่าเดินทางและเงิน
ประกันความเสียหายอันเกิดจากท างานในการเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นมาตรการบริการสังคมนั้น มาตรา 
131-22132 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสได้ก าหนดว่า  ผู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็นผู้ก าหนด

                                                           
131 Article 132-54, Le Code Penal: La juridiction peut, dans les conditions et 

selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné 
accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt 
général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit 
d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou 
d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. 

La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des 
obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit 
mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à 
ces obligations. 

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut 
être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. 

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt 
général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès 
l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est 
considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions 
prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. 

132 Article 132-22, Le Code Penal: Le procureur de la République, le juge 
d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, 
de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du 
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วิธีการและระยะเวลาในการบังคับมาตรการท างานบริการสังคม โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาการ
ท างานเป็นเวลา 40-240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน โดยไม่มีค่าตอบแทน และภายใต้ 
ข้อจ ากัดตามที่ศาลก าหนด ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ต้องโทษได้ท างานบริการสังคมเสร็จ
สมบูรณ์ โดยระยะเวลาดังกล่าวอาจจะสะดุดหยุดลงได้ในกรณีที่ผู้ต้องโทษประสบปัญหาที่ร้ายแรงและ
เร่งด่วน และภายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้พิพากษาจะก าหนดให้ ผู้กระท าความผิดจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุม คือ 
 1. ผู้กระท าความผิดที่ท างานบริการสังคมต้องมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาบังคับโทษ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ผู้กระท าความผิดที่ศาลสั่งให้ท างานบริการสังคมจะต้องตรวจร่างกายก่อนที่จะมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโทษที่ได้รับ เพ่ือที่จะสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นพาหะ
ของเชื้อโรคไปยังผู้อ่ืน เป็นการยืนยันรับรองทางการแพทย์ว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบริการ
สังคม 
 3. ผู้ท างานบริการสังคม จะต้องชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่พัก
อาศัยอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสังคมตามวิธีการที่ก าหนด 
 4. ผู้ท าการบริการสังคมจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าต่อผู้พิพากษาบังคับโทษ ส าหรับการ
เดินทางอันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการให้บริการสังคม 
 5. ผู้ท างานบริการสังคมจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับโทษของผู้ขอรับท างานบริการสังคม นอกจากนี้ ผู้ท างานบริการสังคมอาจจะต้องปฏิบัติตาม
หรือมีหน้าที่พิเศษที่ศาลจะก าหนดในแต่ละรายไป 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ประเทศฝรั่งเศสมิได้มีมาตรการยึดทรัพย์สินเพ่ือใช้แทนค่าปรับ  แต่มีการ
น ามาตรการเสริมใช้แทนการปรับมาใช้  อันได้แก่ การลงโทษบุคคลธรรมดาโดยการห้ามการริบ การ
ลบล้าง หรือการถอนสิทธิ  ค าสั่งให้รักษาพยาบาล หรือการก าหนดหน้าที่ให้กระท า ห้ามเคลื่อนย้าย 
หรือการริบวัตถุสิ่งของ การปิดสถานประกอบการ และค าสั่งให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยของศาล หรือ
เผยแพร่ โดยสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์  อีกทั้งประเทศฝรั่งเศสยังได้มีการน า
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการท างานบริการสังคมมาใช้เป็นมาตรการเสริมและแทนการปรับด้วย โดยมี
ความประสงค์เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้ต้องโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายขึ้น อันเป็นการ
ลดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลของประชาชน 

                                                           

prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, 
sans que puisse être opposée l'obligation au secret. 



 
บทท่ี 4 

 
โทษปรับและมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับในประเทศไทย 

 
 จากการที่ได้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับโทษปรับและการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  
รวมทั้งมาตรการบังคับใช้โทษดังกล่าวตามกฎหมายต่างประเทศมาแล้ว  ในบทนี้จะท าการศึกษาถึง
โทษปรับและการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว  
อันจะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่จะได้กล่าวต่อไป 
 

4.1  โทษปรับตามกฎหมายอาญาของไทย 
 
 4.1.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับ ตามกฎหมายไทย 
   4.1.1.1  หลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
 หลักการก าหนดโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น  จะใช้ระบบในการ
ก าหนดโทษปรับแบบตายตัว  หรือระบบ Fixed Sum System  ซึ่งศาลจะเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจใน
การก าหนดค่าปรับ เป็นช่วงไม่ต่ ากว่าหรือไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด133 เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334134 ซึ่งวางหลักไว้ว่า การกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท  โดยศาลจะค านึงถึงอัตราโทษตามที่จ าเลยได้รับ และ
ความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท าความผิด 
 ซึ่งการที่หลักการก าหนดโทษแบบตายตัวนี้ เป็นการให้อ านาจแก่ศาลใช้ดุลพินิจใน
การก าหนดค่าปรับ  โดยที่ไม่มีการระบุอัตราค่าปรับที่ชัดเจนและแน่นอนตามกฎหมาย  แต่ให้ศาล
พิจารณาจากความเป็นอยู่ ฐานะทางการเงินของผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล   เช่น กรณีของ
ความผิดลหุโทษ ที่มีระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

                                                           
133 สกุลรัตน์  ทิพย์บุญทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
134 มาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของ

รวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และ
ปรับไม่เกินหกพันบาท 



64 

ปรับ135  ซ่ึงตามกฎหมายระบุว่า ให้ลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  แต่ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจลงโทษ
ปรับเพียงสองพันบาท เป็นต้น  อันอาจจะท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการก าหนดโทษดังกล่าวได้   
 อีกทั้งอาจจะเกิดปัญหาในกรณีที่ผู้กระท าความผิดมีฐานะร่ ารวย หรือยากจน  การ
ลงโทษปรับในลักษณะที่ก าหนดอัตราแน่นอนตามกฎหมายก็อาจจะไม่ได้สัดส่วนหรือไม่เหมาะสมกับ
ผู้กระท าความผิดแต่ละคน  เช่น ผู้กระท าความผิดที่มีฐานะร่ ารวยจะไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกลงโทษจาก
การที่ได้กระท าผิด  หรือผู้กระท าความผิดที่มีฐานะยากจนจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือได้รับ
ความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิต เนื่องจากไม่มีเงินมาช าระค่าปรับ  อันจะท าให้การลงโทษปรับไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการลงโทษอย่างแท้จริง 
 ซึ่งการใช้ดุลพินิจในการลงโทษปรับและการก าหนดอัตราค่าปรับของศาลที่ยังคงเป็น
ปัญหาอาจใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีมีนักวิชาการกล่าวถึง136 ในการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ
ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดและผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล เช่น Graven137 ได้น าเสนอวิธีการให้
ศาลก าหนดค่าปรับโดยค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าปรับ ค านึงถึงสถานภาพของบุคคล อาชีพ 
ครอบครัว ทรัพย์สิน รายได้ และภาระต่างๆของผู้กระท าความผิด ซึ่งอาจจะจ าแนกออกได้เป็น 2 
หลักเกณฑ์ใหญ่ๆ คือ  
   1)  หลักท่ีให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ก าหนดค่าปรับ  โดยให้ค านึงถึงความร้ายแรง
ของการกระท าความผิดและความหนักเบาของโทษ และค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าปรับ 
ค านึงถึงสถานภาพของบุคคล อาชีพ ครอบครัว ทรัพย์สิน รายได้ และภาระต่างๆของผู้กระท า
ความผิด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีการน าไปใช้ เช่น ในประเทศนอร์เวย์ และเยอรมนี 
   2)  หลักท่ีให้ค านึงถึงสถานภาพทางการเงินของผู้กระท าความผิดเป็นเกณฑ์  
เพ่ือให้การก าหนดค่าปรับเกิดความสมดุลกับโทษที่ผู้กระท าความผิดได้รับ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความ
หนักเบาของโทษด้วย 
   4.1.1.2 หลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับ ตามกฎหมายอื่นๆของไทย 
 นอกจากประมวลกฎหมายอาญาของไทย ที่ใช้ระบบในการก าหนดโทษปรับแบบ
ตายตัว  หรือระบบ Fixed Sum System แล้ว ในกฎหมายระดับรองลงมา เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ 

                                                           
135 มาตรา 102  แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 

2558  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) 
พ.ศ.2558 

136 พิรุฬฆ์  โตศุภลวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
137 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 



65 

จะใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าปรับที่แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายอาญา โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมายในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   1)  หลักในการลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
กระท าความผิด138 ซึ่งโทษปรับที่ลงโทษนั้นมีจ านวนมากและค่อนข้างสูง  เพ่ือให้ผู้กระท าความผิด
จ าพวกนี้รู้สึกเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก   โดยหลักเกณฑ์นี้จะใช้กับพระราชบัญญัติที่
มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์สาธารณะ  หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 276139 
ซึ่งเป็นบทก าหนดโทษของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมิได้ยื่นแบบฯ หรือในระหว่างที่
ระงับการมีผลใช้บังคับของแบบฯ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่า
ของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย  แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  หรือในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 99140 ได้วางหลักไว้ว่า  
ผู้ใดกระท าหรือจัดหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า หรือยื่นหรือจัดให้ผู้ อ่ืนยื่นซึ่งใบขนสินค้า ค าแสดง 
ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอ่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวด้วย
พระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให้กระท านั้นเป็นความเท็จก็ดี  ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือกรณีความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคและ

                                                           
138 พิชยนต์  นิพาสพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
139 มาตรา 276 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
140 มาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  ผู้ใดกระท าหรือจัดหรือยอมให้ผู้อ่ืน

กระท า หรือยื่นหรือจัดให้ผู้อ่ืนยื่นซึ่งใบขนสินค้า ค าแสดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสาร
อย่างอ่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้
บังคับให้กระท านั้นเป็นความเท็จก็ดี เป็นความไม่บริบูรณ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการ
ใดๆ ก็ดี หรือถ้าผู้ใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับให้ตอบค าถามอันใดของพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ตอบ
ค าถามอันนั้นโดยสัตย์จริงก็ดี หรือถ้าผู้ใดไม่ยอม หรือละเลยไม่ท าไม่รักษาไว้ซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือ
ทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอย่างอ่ืนๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ก็ดี หรือถ้า
ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้เมื่อปลอมแปลงแล้วซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอ่ืนที่
พระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ให้ท า หรือที่ใช้ในกิจการใดๆ เกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแก้ไข
เอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอ่ืนภายหลังที่ได้ออกไปแล้วในทางราชการก็ดี หรือปลอม
ดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อหรือเครื่องหมายอย่างอ่ืนของพนักงานกรมศุลกากร หรือซึ่งพนักงาน
กรมศุลกากรใช้เพ่ือการอย่างใดๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
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การด าเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรม141  ก็มีการก าหนดอัตราโทษปรับที่สูงเช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งที่จะ
คุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณะ 
   2)  การลงโทษปรับตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
 เป็นกรณีเดียวกันกับการก าหนดโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญา โดย
ก าหนดอัตราค่าปรับขั้นต่ าสุดและสูงสุดไว้  และให้ศาลใช้ดุลพินิจก าหนดค่าปรับตามความเหมาะสม
ของผู้กระท าความผิดแต่ละคน แต่ต้องไม่เกินกว่าและไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 
   3)  การลงโทษปรับแบบรวม 
 กรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐโดยตรง ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27142  ที่วางหลักว่า  ผู้ใดน าหรือพาของที่ยัง
มิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจ ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาใน
พระราชอาณาจักรสยามก็ดีหรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี  หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย 
และข้อจ ากัดใดๆ อันเกีย่วแก่การน าของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่ง
มอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียส าหรับ

                                                           
141 รองพล เจริญพันธุ์, “การใช้โทษปรับเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องค าพรรณนา

คุณภาพสินค้าหรือการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 2, 10 (กันยายน 2525): 135-136. 

142 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  ผู้ใดน าหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่า
ภาษี หรือของต้องจ ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระ
ราชอาณาจักรสยามก็ดีหรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือ
ด้วยประการใดๆ ในการน าของเช่นว่านี้เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้
ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือก าปั่น ท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรง
เก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดีหรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัด
ให้ผู้อ่ืนท าการเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระท าอย่าง
ใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ใน การหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการ
เสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย และข้อจ ากัดใดๆ อัน
เกี่ยวแก่การน าของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนา
จะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียส าหรับของนั้ นๆ ก็ดีหรือ
หลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจ ากัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี ส าหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่า
ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 
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ของนั้นๆ ก็ดีหรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจ ากัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี ส าหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ  ให้
ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งปรับทั้งจ า  
เป็นต้น 
   4)  การปรับตามวันและรายได้ 
 เป็นการก าหนดอัตราค่าปรับให้เหมาะสมกับรายได้โดยเฉลี่ยของผู้กระท า
ความผิดในแต่ละวัน143 และจ านวนวันที่ศาลเห็นสมควรจะปรับ โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของ
พฤติการณ์แห่งความผิด  ซึ่งจะใช้จ านวนวันที่จะลงโทษไปคูณกับรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้กระท า
ความผิด  ซึ่งการลงโทษปรับโดยใช้หลักเกณฑ์นี้ช่วยลดปัญหาการลงโทษปรับที่ไม่เหมาะสมกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะมีฐานะยากจนหรือร่ ารวย  และเป็นการลงโทษ
เพ่ือข่มขู่และป้องกันอาชญากรรม อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลงโทษปรับด้วย 
 เมื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษปรับตามกฎหมายไทยแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึง
วิธีการในการบังคับโทษปรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
    
 4.1.2 วิธีการบังคับโทษปรับตามกฎหมายไทย 
 โทษปรับเป็นโทษประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18144 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดในทางเศรษฐกิจ  โดยการบังคับต่อทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด 
การบังคับโทษปรับตามกฎหมายในประเทศไทย  โดยทั่วไปศาลจะท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา
และลงโทษปรับ และบังคับช าระค่าปรับ แต่กระบวนการทางศาลจะต้องใช้เวลานาน  ในบางกรณี จึง
อาจมีการเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบังคับใช้โทษปรับ  จึงสามารถกล่าวถึงวิธีการในการบังคับโทษปรับแยกได้ ดังนี้ 
   4.1.2.1 วิธีการบังคับโทษปรับโดยศาล 

                                                           
143 พิชยนต์  นิพาสพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 32. 
144 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  โทษส าหรับลงแต่ผู้กระท าความผิด มีดังนี้ 
(1) ประหารชีวิต 
(2) จ าคุก 
(3) กักขัง 
(4) ปรับ 
(5) ริบทรัพย์สิน 
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    1)  การบังคับโทษปรับต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา  ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28145 ที่วางหลักว่า  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องช าระเงินตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาต่อศาล  แสดงให้เห็นว่า ผู้กระท าความผิดที่จะต้องช าระค่าปรับ คือ 
บุคคลที่ศาลพิพากษาให้ได้รับโทษปรับ  แต่มีบางกรณีที่ไม่ได้บังคับใช้กับผู้ต้องค าพิพากษาของศาล 
เช่น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37(1)146 ที่ว่าคดีอาญาเลิก
กันได้ ในกรณีคดีมีโทษปรับสถานเดียว  เมื่อผู้กระท าผิด ยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับ
ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา เป็นต้น   
   อีกท้ังการช าระค่าปรับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล  ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับ
ในคดีอาญา  ค่าปรับนายประกันกรณีผิดสัญญาประกัน  หรือค่าปรับในกรณีอ่ืนๆ  เช่น การปรับ
ผู้กระท าความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลนั้น  ต้องช าระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารที่รับรองโดยเจ้า
พนักงานศาลออกใบรับให้  ทั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการช าระค่าปรับตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งศาล พ.ศ.2527 ข้อ 3147 

                                                           
145 มาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ผู้ใดต้องโทษปรับ  ผู้นั้นจะต้องช าระเงินตาม

จ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาต่อศาล 
146 มาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท าผิด ยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับ

ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา 
(2) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มี อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี 

อ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
ซึ่ง มีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวน
ได้เปรียบเทียบแล้ว 

(3) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มี อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือ 
คดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ต้องหา ช าระ
ค่าปรับตามที่นายต ารวจประจ าท้องที่ตั้งแต่ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผู้ท าการในต าแหน่งนั้นๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว 

(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบ เทียบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

147 ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการช าระค่าปรับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ศาล พ.ศ.2527  การช าระค่าปรับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับในคดีอาญา  
ค่าปรับ  นายประกันกรณีผิดสัญญาประกัน  หรือค่าปรับในกรณีอ่ืนๆ เช่น การปรับผู้กระท าความผิด



69 

   โทษปรับ อาจเป็นโทษประธานหรือโทษที่สามารถกระท าความผิดส าเร็จได้
ในตัวเอง148 หรือโทษหลัก  นั่นคือ กรณีท่ีกฎหมายที่ก าหนดโทษปรับปรับสถานเดียวและศาลก็ลงโทษ
ปรับ เช่น ในความผิดลหุโทษ  และโทษปรับอาจจะเป็นโทษเสริม หรือโทษอุปกรณ์ที่ศาลใช้ลงโทษ
ประกอบกับโทษหลัก  เช่น โทษให้จ าคุกและปรับ   
   และเมื่อศาลท าการการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดเสร็จสิ้น 
จนได้มีค าพิพากษา ให้จ าเลยช าระค่าปรับเป็นจ านวนตามที่ศาลก าหนด  ผู้นั้นจะต้องน าเงินมาช าระ
ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ในค าพิพากษา  โดยค่าปรับนั้นจะต้องช าระเป็นตัว
เงิน ไม่สามารถให้หลักประกันได้   และต้องเป็นสกุลบาทไทยเท่านั้น  ผู้มีหน้าที่เก็บค่าปรับ ปกติก็เป็น
การช าระค่าปรับต่อศาล แต่ก็มีกรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานอ่ืน ในการเป็นผู้ก าหนด
ค่าปรับและรับช าระค่าปรับนอกจากศาลได้ เช่น การปรับในอัตราค่าปรับอย่างสูง หรือ การ
เปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 37  อันจะมีผลท าให้
คดีอาญาระงับ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 แต่หากเมื่อมีการฟ้องร้อง
คดีอาญาต่อศาล การเปรียบเทียบปรับก็เป็นอันกระท าไม่ได้อีกต่อไป เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาว่า
กระท าความผิดน าค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับความผิดนั้น มาช าระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน 
และความผิดนั้นมีโทษปรับสถานเดียวคดีต้องจะระงับไปความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 37(1)  แต่ถ้าไม่มีการช าระค่าปรับก่อนศาลเริ่มต้นสืบพยาน ศาลก็จะพิจารณาคดีไป
ตามปกติ เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาแล้วว่าจ าเลยมีความผิด จ าเลยก็ต้องเสียเงินค่าปรับต่อศาล ตาม
มาตรา 28 ภายในระยะเวลา 30 วันและตามมาตรา 29  ผู้มีหน้าที่เก็บช าระค่าปรับในกรณีนี้คือก็คือ
ศาลหรือเจ้าพนักงานศาลนั่นเอง ต่างกับกรณีประหารชีวิตหรือจ าคุก ซึ่งต้องอาศัยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้
บังคับคดี แต่ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศฝรั่งเศส การช าระค่าปรับไม่ได้ช าระต่อศาล แต่เป็น
หน้าที่ของพนักงานเก็บภาษี หรือ เก็บช าระค่าปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเจ้าพนักงาน
ดังกล่าวมีอ านาจร้องขอต่อศาลให้ยึดทรัพย์ หรือขอให้น าตัวผู้ปรับมากักขังในกรณีที่ไม่สามารถมา
ช าระค่าปรับต่อศาลได้ด้วย เมื่อค าพิพากษาให้ลงโทษปรับถึงที่สุดเจ้าหนักงานศาลก็จะคัดค าพิพากษา 
ส่งให้พนักงานอัยการทราบ  แล้วส่งให้พนักงานเก็บภาษีท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ต้องเสียค่าปรับ บอก
จ านวนค่าปรับและให้ช าระค่าปรับภายในก าหนดซึ่งปกติแล้ว คือ 8 วันนับในแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การช าระค่าปรับ อาจน าเงินสดไปช าระ หรือช าระด้วยเช็ค  หรือธนาณัติ ในระยะหลังก็ยอมให้มีการ

                                                           

ฐานละเมิดอ านาจศาลนั้น  ให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ซึ่งธนาคารรับรองโดยเจ้าพนักงานศาลออกใบ
รับให้ 

148 จิตติ  ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 880-881. 
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โอนเงินทางบัญชีทางธนาคารช าระค่าปรับก็ได้ ถ้าผู้ถูกปรับไม่ช าระค่าปรับ เจ้าพนักงานเก็บภาษีจะ
ร้องขอให้บังคับให้ยึดทรัพย์ หรือน าตัวผู้ถูกปรับไปกักขังก็ได้ 
   ในกฎหมายไทย จ านวนเงินที่ต้องช าระเป็นค่าปรับ ศาลอาจก าหนดตาม
อัตราในระวางโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งค่าปรับนั้นจะต้องช าระเป็นเงินตราไทย  ส่วนในกรณีที่เป็น
ความผิดเล็กน้อย ศาลอาจก าหนดค่าปรับในขอบเขตของกฎหมายเบาที่สุดเพียงเท่าไหร่ก็ได้ และใน
ความผิดหลายประเภทตามกฎหมายพิเศษ อาจก าหนดอัตราค่าปรับเป็นสัดส่วนกับการกระท า
ความผิดหรือวัตถุที่กระท าต่อหรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดนั้น149 เช่น ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 204 วางหลักว่า  กรรมการ หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนบริษัทผู้ใดกระท าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 89 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือสองเท่าของจ านวนเงินที่ให้กู้ยืม สุดแต่จ านวนใดจะ
มากกว่า เป็นต้น 
   นอกจากนี้ยังมีกรณีการก าหนดโทษปรับเป็นรายวัน หรือรายเดือน เช่น ใน
มาตรา 213 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 วางหลักไว้ว่า  ผู้ใดใช้ชื่อหรือยี่ห้อซึ่ง
มีอักษรไทยว่า “บริษัทมหาชน จ ากัด” “บริษัท” หรือ “จ ากัด (มหาชน)” หรือ “บมจ.” หรืออักษร
ต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายดังกล่าวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจ้งความ ใบส่งของ 
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอย่างอ่ืน เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยมิได้เป็นบริษัท เว้นแต่เป็นการใช้ใน
การขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน หรือในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละ
หนึ่งพันบาท จนกว่าจะเลิกใช้  หรือตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 มาตรา 
20 และ พ.ศ.2495 มาตรา 4 มีการปรับคนต่างด้าวเป็นรายปี หรือในพระราชบัญญัติก าหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 4 
มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 49 และมาตรา 50 และในพระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ.2461 ก็ได้มีการ
ก าหนดโทษปรับในลักษณะเป็นรายวันเช่นกัน 
   อีกทั้งยังมีกรณีก าหนดให้ช าระค่าปรับ จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด  ดังเช่นปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 ที่ก าหนดให้
ปรับบริษัทท่ีเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่เกิน 100,000 บาท และปรับเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท จนกว่า
จะถอนตัวออกจากการเป็นหุ้นส่วน  และมีกรณีที่ให้ลงโทษปรับบริษัทที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวนไม่
เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และยังมี

                                                           
149 สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง, เรื่องเดิม, หน้า 73-74. 
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ปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ก็ก าหนดไว้เช่นกัน โดยมีอัตราโทษ
ปรับวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน  
   ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในทุกวันนี้พบว่าผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล หรือห้าง
ร้านต่างๆ เมื่อกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแล้ว  ก็มักฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้า
พนักงานโดยปล่อยให้ถูกปรับเป็นรายวันเรื่อยไป มักไม่ค่อยยอมแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาล 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เป็นเพราะผลประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดได้รับมีมากกว่าการช าระ
ค่าปรับที่จะต้องเสียไป ซึ่งในบางครั้งในกรณีที่ความผิดนั้นเกี่ยวกับการก่อสร้างผิดแบบ หรือเป็นการ
ต่อเติมอาคารเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้การปล่อยไว้ไม่ยอมแก้ไข ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน หรือผู้อ่ืนได้มากเช่นนี้ นอกจากจะให้ผู้กระท าความผิดเสียค่าปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนแล้ว ก็ควรก าหนดให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถท าการรื้อถอนได้ด้วย ในกรณีที่
เลยก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้โดยให้ผู้กระท าความผิดเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เพ่ือให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
   2)  การบังคับโทษปรับต่อนิติบุคคล 
   นิติบุคคล คือ สิ่งที่กฎหมายสมมติว่าเป็นบุคคล เพ่ือให้มีสิทธิและหน้าที่
ต่างๆ ได้เหมือนบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น หลักเรื่องนี้เป็นหลักในกฎหมายแพ่ง ซึ่งย่อมใช้ได้ในกรณีนิติบุคคลทั้งปวงแม้แต่นิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษตามกฎหมายอื่น 
   นิติบุคคลนั้นย่อมจะรับโทษได้ แต่รับโทษจ าคุกไม่ได้โดยสภาพ แต่ปัญหา
อีกข้อหนึ่งก่อนถึงเรื่องโทษก็คือ นิติบุคคลจะท าผิดอาญาได้อย่างไรในเมื่อนิติบุคคลไม่มีตัวตน ไม่มี
ชีวิตจิตใจ จะมีการกระท าและมีเจตนาซึ่งมีสาระส าคัญแห่งความรับผิดทางอาญาได้อย่างไร ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 ก็บัญญัติว่า ความประสงค์ของนิติบุคคลแสดงปรากฏจากผู้แทน
ทั้งหลาย ซึ่งตามกฎหมายแพ่งนี้น่าจะหมายความถึงการแสดงเจตนาในทางแพ่ง มิใช่เจตนทางอาญา
ตามมาตรา 76 ที่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า  การกระท าของผู้แทนทั้งหลายอาจท าให้นิติบุคคลต้องรับผิด
ในการใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เก่ียวไปถึงเรื่องโทษอาญา  
   ฉะนั้น ถ้าความผิดอาญาใดต้องอาศัยเจตนาเป็นหลักเกณฑ์แห่งความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59150 แล้ว ก็ย่อมไม่มีทางที่จะเอาผิดแก่นิติบุคคลซึ่งไม่มีจิตใจ  

                                                           
150 มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้

กระท า โดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระท าความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อ
ได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท า
โดย ไม่มี เจตนา  
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และไม่อาจมีเจตนากระท าการอันเป็นผิดกฎหมายได้เพราะไม่อาจกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า
และประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  
   ในทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับในกฎหมายไทยแล้วว่านิติบุคคลท าความผิดได้ 
กฎหมายบางฉบับถึงกับระบุชัดเจนว่า ถ้านิติบุคคลนั้นๆ ท าความผิดให้ปฏิบัติอย่างไร และถ้า
กรรมการรู้เห็นด้วยให้ปฏิบัติอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้นิติบุคคลก็ต้องรับผิดทางอาญาได้ แต่ในบรรดา
โทษทางอาญาทั้ง 5 สถานนั้น เมื่อถึงเวลาจะลงโทษจริงย่อมไม่อาจลงต่อผู้แทนของนิติบุคลได้ เว้นแต่
บุคคลนั้นเองจะมีความรับผิดเป็นส่วนตัวต่างหาก การลงโทษอาญาแก่นิติบุคคลต้องลงโทษเท่าที่จะลง
ได้ ตามสภาพที่เป็นจริงและความเป็นธรรม กล่าวคือจะลงโทษประหารชีวิตินิติบุคคลไม่ได้ แม้จ าคุก
และกักขังก็ท าไม่ได้เช่นกัน เพราะโทษทั้ง 3สถานนี้ใช้แก่ชีวิตร่างกายและเสรีภาพ ซึ่งว่าโดยสภาพแล้ว
ย่อมใช้นิติบุคคลไม่ได้เว้นแต่จะก าหนดโทษอ่ืนขึ้นมาใหม่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การให้ล้มเลิก
กิจการ หรือการให้หยุดท าการชั่วคราวอันจะมีผลคล้ายการประหารชีวิต หรือจ าคุก แต่มาตรการ
ดังกล่าวก็ถือกันว่าเป็นมาตรการทางแพ่ง คงมีแต่โทษปรับและริบทรัพย์สิน ซึ่งใช้บังคับแก่ทรัพย์สิน
ของนิติบุคคลที่พอจะลงได้จริง เพราะนิติบุคคลย่อมมีทรัพย์ซึ่งเมื่อว่าโดยสภาพและความเป็นธรรม
แล้ว ย่อมใช้บังคับนิติบุคคลได้ หลักปฏิบัติที่ตรงกันในประเทศทั้งหลายซึ่งยอมรับว่านิติบุคคลมี
ความผิดทางอาญา ก็คือ นิติบุคคลอาจถูกปรับและริบทรัพย์ได้ แม้กฎหมายจะไม่ได้แยกวิธีปฏิบัติ
ระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลไว้ ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นบางครั้งเมื่อนิติบุคคลถูกฟ้องว่ากระท า
ความผิดซึ่งมีแต่โทษจ าคุก โดยไม่มีปัญหาโทษปรับ เพราะในกรณีนี้ แม้จะได้ความว่านิติบุคคลมี
ความผิดก็ไม่อาจลงโทษจ าคุกนิติบุคคลได้ ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ศาลใช้วิธีลงโทษปรับนิติบุคคล 
เพราะสภาพแห่งกฎหมายเปิดช่องให้ท าได้151 

                                                           

กระท าโดยเจตนาได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและ ในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็น ผลของการ กระท านั้น  

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของ การกระท า นั้นมิได้  

กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่ กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ เช่นนั้นจัก ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความ
ระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่   

การกระท าให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง
กระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 

151 ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคล
และความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549), หน้า 229. 
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   เมื่อนิติบุคคลไม่ช าระค่าปรับ ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกว่าจะต้องท าอย่างไร ที่จริง
ข้อนี้ก็คือควรจะปฏิบัติอย่างเดียวกับบุคคลธรรมดาตาม มาตรา 29 คือ ให้ยึดทรัพย์สินค่าปรับหรือ
มิฉะนั้นให้กักขังแทนค่าปรับ152 การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับย่อมท าได้โดยไม่มีปัญหา แต่การกักขังแทน
ค่าปรับค่าย่อมไม่สามารถท าได้อยู่ดี หนทางปฏิบัติมีทางเดียวคือการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ ในทางปฏิบัติ
ศาลก็พยายามหลีกเลี่ยงโทษจ าคุกกับนิติบุคคลอยู่แล้ว   
   เช่น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1328/2503 วางหลักไว้ว่า  คดีนี้โจทก์ฟ้อง
บริษัทจ าเลยที่ 1 และ 2 ตามล าดับหาว่าท าผิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและน าเข้า
มาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
พิพากษาว่าจ าเลยทั้งสองท าผิดโทษปรับคนละห้าเท่าของราคาสินค้า และจ าคุกกรรมการจ าเลยที่ 2 
ไว้ 15 วัน โทษจ าคุกให้ยกเสียตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 ส่วนบริษัทนิติบุคคลคงปรับ
สถานเดียวไม่ได้ลงโทษจ าคุกด้วย แสดงให้เห็นว่าโทษจ าคุกโดยสภาพแล้วไม่อาจลงแก่นิติบุคคลได้ 
 
 4.1.2.2 การบังคับโทษปรับ โดยเจ้าพนักงานท าการเปรียบเทียบปรับตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา 
 การก าหนดปรับโดยเจ้าพนักงาน เป็นการบังคับใช้โทษในทางอาญาโดยฝ่ายบริหาร 
ซึ่งกฎหมายได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานในการ “เปรียบเทียบปรับ” เพ่ือให้คดีนั้นได้เสร็จสิ้นลงในชั้นเจ้า
พนักงาน หากเจ้าพนักงานและผู้กระท าความผิดได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด
ไว้ครบถ้วน ซึ่งการเปรียบเทียบปรับนั้น มีผู้ให้ความเห็นว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
ผู้ต้องหากระท าความผิดและชี้ขาดว่ามีความผิดแล้วจึงก าหนดโทษลักษณะเช่นนี้นักวิชาการทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญเรียกว่า เป็นการใช้อ านาจตุลาการโดยฝ่ายบริหาร  เหตุผลส าคัญที่ยอมให้เจ้า
พนักงานมีอ านาจท าการเปรียบเทียบเช่นนั้นได้ก็เพราะว่า ในกรณีความผิดอาญาเล็กน้อย หากไม่มี
กระบวนการเช่นนี้คดีความทั้งหมดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของศาลอันท า ให้เกิดภาระต่อกระบวนการ
ยุติธรรมขึ้นโดยไม่จ า เป็น  ดังนั้น การเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนักงานจึงเป็นการกลั่นกรองหรือแบ่ง
เบาภาระของศาลโดยวิธีการพิจารณาหรือชี้ขาดในเบื้องต้นเสียก่อน ซึ่งหากไม่มีกระบวนการเช่นนี้ก็คง
ต้องใช้วิธีน าคดีไปฟ้องต่อศาลทั้งหมด ซึ่งจะท าให้เกิดภาระต่อกระบวนการยุติธรรมโดยไม่จ าเป็น 
  บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญาที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานในการเปรียบเทียบปรับ คือ มาตรา 37 ความว่า 
  1.  ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา
อย่างสูงส าหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา 

                                                           
152 สมยศ วัฒนภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 89-95. 
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  2.  ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ
หรือคดีอ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวน
ได้เปรียบเทียบแล้ว 
  3.  ในคดีความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือ
คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ต้องหาช าระ
ค่าปรับตามที่นายต ารวจประจ าท้องที่ตั้งแต่ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้ท า
การในต าแหน่งนั้นๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว 
  4.  ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค า
เปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
  จากบทบัญญัติดังกล่าว  สามารถแยกประเภทคดีที่เจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบ
ปรับได้153 กล่าวคือ   
   1.  คดีท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา  อันได้แก่  
คดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว คดีความผิดลหุโทษ คดีความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าคดีลหุโทษและคดีที่
มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
  ส าหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  คือ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับใน
อัตราอย่างสูงส าหรับความผิดนั้นแก่เจ้าพนักงานก่อนศาลพิจารณาคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 37(1) ก าหนดให้คดีอาญาเลิกกัน แต่ที่กฎหมายมิได้ใช้ค าว่า “เปรียบเทียบ” 
เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องเข้ามาก าหนดค่าปรับ ซึ่งอาจต่ ากว่าอัตราค่าปรับอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนดก็
ได้ แต่เป็นเรื่องที่ผู้กระท าความผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราที่สูงเสียเอง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่
รับก็ไม่ได้ และจะรับต่ ากว่าอัตราค่าปรับอย่างสูงก็ไม่ได้กฎหมายจึงมิได้ใช้ค าว่าเปรียบเทียบปรับ แต่
อาจจัดว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการเปรียบเทียบโดยไม่ให้ดุลยพินิจแก่เจ้าพนักงานฝ่ายบริหาร154 
  ในส่วนคดีความผิดลหุโทษ  มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา วางหลักไว้ว่า 
ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่านี้มาด้วยกัน  ดังนั้น ความผิดลหุโทษจึงได้แก่ความผิดสถานเบา ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่  ความผิดตามมาตรา 367 ถึงมาตรา 398  นอกจากนี้ ใน
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาประเภทอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดโทษเช่นเดียวกันนี้ ก็ถือว่าเป็นความผิด 
ลหุโทษด้วยเช่นกัน 

                                                           
153 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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  และกรณีของคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าคดีลหุโทษ ก่อนใช้ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดลหุโทษ หมายความถึง ความผิดที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 10 ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
127 รวม 7 มาตราเท่านั้น  ไม่ได้หมายความรวมถึงความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีโทษในระดับ
เดียวกัน  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประสงค์จะให้เปรียบเทียบได้ทั้งหมด จึงบัญญัติถึง
ความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษไว้ด้วย แต่ปัจจุบันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
102 วางหลักว่า  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่านี้มาด้วยกัน   ดังนั้น ความผิดลหุโทษในขณะนี้จึงมี
ความหมายคลุมไปถึงความผิดทุกประเภทที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษแล้วนั่นเอง155 
  2.  คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมายอ่ืน  เช่น  คดีเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีอากรความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่ ความผิดตามประมวลรัษฎากร กฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง ไม่เกิน 
10,000 บาทนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีโทษจ าคุกหรือไม่ ก็สามารถท าการเปรียบเทียบปรับได้156  หรือกรณี
คดีอาญาตามกฎหมายอ่ืนที่ให้อ านาจเปรียบเทียบได้  ในกรณีที่มีกฎหมายพิเศษใดให้อ านาจ
เปรียบเทียบไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอ านาจเปรียบเทียบได้ ซึ่งก็เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน 
หรือเจ้าพนักงานอ่ืนที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ก็ได้ แล้วแต่กรณี  เช่น ตามพระราชบัญญัติสุรา       
พ.ศ.2493 มาตรา 31 ซึ่งวางหลักว่า  ผู้ที่ขายหรือน าออกแสดงเพ่ือขายซึ่งสุราที่รู้ว่าท าขึ้นฝ่าฝืน
มาตรา 5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  จะเห็นได้ว่า แม้ว่าความผิดดังกล่าวนี้ไม่ใช่ความผิด
ลหุโทษ แต่กฎหมายก็ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับได้ 
 นอกจากนี้ในกฎหมายปกครอง  การเปรียบเทียบปรับ เฉพาะกรณีค่าปรับทาง
ปกครองรายวัน ที่ใช้เป็นมาตรการบังคับเมื่อมิได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง มีสาระส าคัญใน
การพิจารณา 2 ประการ ได้แก่ 
 1.  กรณีที่สามารถเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายปกครอง  ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539157 ได้บัญญัติถึงการบังคับทางปกครอง กล่าวคือ ในกรณีที่วัตถุ
แห่งการบังคับตามค าสั่งทางปกครองเป็นการก าหนดให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองกระท าการหรือละเว้น

                                                           
155 กุศล บุญยืน, ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 

2539), หน้า 73-74. 
156 สุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
157 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2540 

เป็นการทั่วไปกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะเรื่องอ่ืนๆ ได้บัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ให้ใช้กฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น 
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กระท าการ เช่น ให้รื้อหรือปลดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือก่อสร้างผิดแบบเป็นต้น หากผู้รับค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อันได้แก่ การใช้ก าลังทางกายภาพเข้า
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และการใช้มาตรการก าหนดค่าปรับทางปกครองรายวัน 
 2.  วิธีการและหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายปกครอง 
 ซ่ึงการใช้มาตรการก าหนดค่าปรับทางปกครองรายวัน มีวิธีการบังคับและหลักเกณฑ์
ดังนี้158 
  1)  กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าด าเนินการบังคับการด้วยตัวเองและไม่อาจ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน โดยมีความประสงค์ให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองด าเนินการเองไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น เจ้าหน้าที่มีภาระงานราชการมาก ยังไม่อาจด าเนินการเรื่องนั้นได้ใน
ขณะนั้น การด าเนินการเอาเองจะได้ไม่คุ้มเสียโดยชั่งน้ าหนักกับประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจในการปรับผู้รับค าสั่งทางการปกครองเป็นรายวันโดยก าหนดจ านวนเงิน
ค่าปรับต่อวันตามสมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน  
  2)  ดุลยพินิจในการก าหนดจ านวนเงินค่าปรับทางปกครองต่อวัน เจ้าหน้าที่ที่
สามารถก าหนดให้มีจ านวนสูงถึงสองหมื่นบาทนั้น โดยหลักการควรให้เป็นอ านาจดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาควรจะมีอ านาจในการก าหนดค่าปรับในระดับ
ลดหลั่นลงมาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของ
ค าสั่งทางปกครองหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ได้แก่ รัฐมนตรี คณะกรรมการตามกฎหมาย 
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด โดยมีอ านาจใน
การก าหนดค่าปรับทางปกครองแตกต่างกันไป แต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน159 
  3)  เงินค่าปรับทางปกครองนี้แตกต่างจากโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือโทษปรับทางอาญาตามกฎหมายอื่น เพราะสาเหตุของการต้องช าระค่าปรับทางปกครอง คือ การ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง ซึ่งไม่ใช่ความชั่วร้ายอันจะท าให้เกิดความรับผิดทางอาญาแต่
อย่างใด ค่าปรับทางปกครองเป็นมาตรการในการบังคับเพ่ือให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองปฏิบัติตามค าสั่ง
ทางปกครอง มาตรการนี้มักจะน าไปใช้ในกรณีที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างผู้รับค าสั่งทาง

                                                           
158 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), 

หน้า 90-91. 
159 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 
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ปกครองและเจ้าหน้าที่ จึงอาจจะน ามาใช้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าหน้าที่ แต่
ถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับค าสั่งทางปกครองมิอาจปฏิบัติตามค าสั่งได้ด้วยตนเองจริงๆ เจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจใช้
มาตรการค่าปรับรายวันทางปกครองรายวันกับบุคคลนั้น 
  4)  มาตรการก าหนดค่าปรับทางปกครองใช้ได้กับค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ผู้รับค าสั่งทางปกครองกระท าการและละเว้นกระท าการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่ง
ทางปกครองในกรณีหลังนี้เจ้าหน้าที่ไม่อาจจะเข้าไปด าเนินการเองได้ คงใช้มาตรการก าหนดค่าปรับ
ทางปกครองวิธีเดียวเท่านั้น160 ที่จะบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง 
  5)  การช าระเงินค่าปรับทางปกครอง เงินค่าปรับทางปกครองที่ผู้รับค าสั่งทาง
ปกครองมีหน้าที่ช าระให้แก่รัฐนั้น ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะต้องช าระเมื่อได้รับแจ้งให้ช าระค่าปรับ
ทางปกครองรายวัน และจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง หากเขาเพิกเฉยไม่ช าระหรือช าระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่วนที่ยังช าระขาดอยู่ย่อมเป็น “หนี้เงิน” ที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการบังคับต่อไปได้ 
แม้จะมีการอุทธรณ์คัดค้านต่อไปยังองค์กรตรวจสอบที่ใช้อ านาจตุลาการบังคับเอา “หนี้เงิน” ดังกล่าว
ก็ต้องใช้มาตรการบังคับทางแพ่งมาใช้โดยอนุโลม จะใช้มาตรการกักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อน
ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ 
 
 4.1.3  มาตรการบังคับให้ช าระค่าปรับ 
 ผู้ใดต้องโทษปรับตามค าพิพากษา ผู้นั้นมีหน้าที่ช าระค่าปรับตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในค า
พิพากษาต่อศาล ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายอาญา161  เมื่อจ าเลยช าระค่าปรับ 
หรือเมื่อเกิดกรณีที่จะยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ ค่าปรับหรือเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์จะต้องส่งเป็นพินัย
หลวง คือ ตกเป็นรายได้แผ่นดินของรัฐ ซึ่งต่างจากการที่จ าเลยต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ตามค าฟ้อง
ของพนักงานอัยการตามนัยมาตรา 43 และมาตรา 44  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งจะต้องคืนหรือช าระให้แก่ผู้เสียหายในทางแพ่ง   

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วางหลักว่า ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขัง
แทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก
ประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ความในวรรคสองมาตรา 24 มิให้น ามาใช้

                                                           
160 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ: จิรรัชการ

พิมพ์, 2540), หน้า 342. 
161 มาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นต้องช าระเงินตามจ านวน

ที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาต่อศาล 
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บังคับแก่การกักขังค่าปรับ  ซ่ึงจะเห็นได้ว่า มาตราดังกล่าวได้ก าหนดวิธีด าเนินการส าหรับกรณีที่ผู้ต้อง
ค าพิพากษาไม่ช าระค่าปรับต่อศาลภายในก าหนดไว้ 2 วิธี กล่าวคือการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและการ
กักขังแทนค่าปรับ นอกจากนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 ถึงมาตรา 30/3  ยังได้
ก าหนดวิธีการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ซึ่งทั้ง 3 วิธีการนี้ ถือ
เป็นมาตรการเสริมและแทนการปรับที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย  ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าว
ต่อไป 
 
 4.1.4  การสิ้นสุดของการบังคับโทษปรับ 
 การบังคับค่าปรับย่อมสิ้นสุด162  เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 
 1. จ าเลยช าระค่าปรับแล้วตามท่ีก าหนดในค าพิพากษา ค่าปรับที่ช าระไปแล้วจะขอคืนไม่ได้ 
 2. เมื่อจ าเลยถูกยึดทรัพย์สินหรือกักขังแทนการปรับจนครบก าหนดแล้ว หากเป็นไปตาม
กรณีดังกล่าว ก็จะไม่มีกรณีจะต้องบังคับค่าปรับจากจ าเลยอีก กรณีมีการกักขังเกินกว่าจ านวนวันที่
จะต้องโทษ ก็ไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้คิดทอนเป็นเงินคืนแก่จ าเลยแต่อย่างใด 
 3. เมื่อจ าเลยตาย โทษย่อมเป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระท าความผิด 
 4. การบังคับช าระค่าปรับย่อมสิ้นไปด้วยอายุความ ตามอายุความในการฟ้องร้องคดีที่มี
อัตราโทษปรับสถานเดียว อายุความล่วงเลยการลงโทษปรับ และอายุความในการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ 
 5. เมื่อมีกฎหมายเปลี่ยนแปลงความผิดหรือเปลี่ยนแปลงโทษในทางที่เป็นคุณแก่จ าเลย อาจ
มีผลเป็นการยกเลิกการช าระค่าปรับได้ เช่น มีการนิรโทษกรรม เป็นต้น 
 

4.2  การยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
 
 การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นมาตรการบังคับทางอาญา ซึ่งตามบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 28 ไดว้างหลักว่า  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นต้องช าระเงินตามที่ก าหนดจ านวนไว้
ในค าพิพากษาต่อศาล  และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29  ได้วางหลักเกี่ยวกับมาตรการใน
การการบังคับค่าปรับไว้ว่า  ในกรณีที่ผู้ใดต้องโทษปรับไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ศาลพิพากษา  ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ  ซึ่ง
ตามกฎหมาย 2 มาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  มาตรการเสริมที่ศาลใช้บังคับกับผู้ต้องโทษปรับ ที่ไม่
ช าระค่าปรับ มีด้วยกัน 2 มาตรการ คือ การยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  และการกักขังแทนค่าปรับ 

                                                           
162 สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
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 ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  จึงจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 29 เท่านั้น 
  
 4.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 29 
 มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  คือ กรณีที่หากผู้กระท าความผิดไม่สามารถช าระ
ค่าปรับ  จึงต้องมีการเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษชนิดอ่ืนแทน เพ่ือเป็นการลงโทษการกระท าความผิด 
โทษทดแทน (Substitute  Punishment) 163 โดยวิธีการที่น ามาใช้ จะต้องเป็นมาตรการบังคับการ
ลงโทษที่ใกล้เคียงหรือยู่ในระดับเดียวกัน  ดังนั้น จึงใช้วิธีการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ซึ่งทรัพย์สิน
ที่จะถูกยึดจะเป็นการของผู้ต้องโทษเอง หรือที่ผู้ต้องโทษเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  และเมื่อเกิดกรณีที่
จะยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ  ค่าปรับหรือเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์ จะต้องตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน  ซึ่ง
ต่างจากการที่จ าเลยต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ตามค าฟ้องของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 43164 และ 
มาตรา 44165 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  อันจะต้องคืนหรือช าระให้แก่ผู้เสียหาย
ในทางแพ่งต่อไป โดยหาได้ตกเป็นรายได้ของรัฐไม่ 
 ทั้งนี้ การยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับ ถือเป็นวิธีการบังคับ ให้มีการชดใช้ค่าปรับ  โดยจะต้อง
บังคับหลังจากพ้นก าหนด 30 วันไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 หมายถึง  เป็นการ
ก าหนดมาตรการทางเลือกให้ศาลน ามาบังคับใช้กับบุคคลที่ต้องช าระค่าปรับต่อศาล  โดยที่ศาลอาจ
เลือกใช้บังคับค่าปรับได้ 2 วิธี คือ ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับวิธีหนึ่ง   และกักขังแทนค่าปรับอีกวิธีหนึ่ง  
แต่หากศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ต้องโทษปรับจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ก็ได้ให้อ านาจศาล 2 ประการ คือ ศาลจะสั่งเรียกประกัน หรือจะสั่งให้
กักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้  นั่นหมายถึงว่า การกักขังแทนค่าปรับอาจน ามาใช้ก่อนครบ
ก าหนด 30 วันนับตั้งแต่มีค าพิพากษาได้  แต่การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ มิอาจกระท าได้  ศาลจึงไม่มี
อ านาจสั่งให้ยึดทรัพย์จ าเลยมาใช้ค่าปรับก่อนครบก าหนด 30 วันนับแต่วันพิพากษา  ด้วยเหตุนี้ แม้
ศาลจะสงสัยว่าจ าเลยจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ โดยจ าเลยไม่ขอประกันการช าระค่าปรับ  ศาลมี
อ านาจเพียงใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนเท่านั้น166  เช่น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 

                                                           
163 สมพร พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 444. 
164 มาตรา 43 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
165 มาตรา 44 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
166 สุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง, เรื่องเดิม, หน้า 76. 
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429/2476 วางหลักไว้ว่า  เมื่อศาลพิพากษาวางโทษปรับจ าเลยเป็นเงินเท่าใด  ต้องถือว่าเป็นความ
ประสงค์ของกฎหมาย ที่จะบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น  การที่จะใช้มาตรการกักขังแทนเงิน
ค่าปรับ จะกระท าต่อเมื่อไม่มีการใช้เงินค่าปรับเท่านั้น 
 และในค าพิพากษาฎีกาท่ี 1087/2479 ก็มีการวางหลัก เก่ียวกับกรณีท่ีศาลได้ท าการกักขังจน
ครบ 30 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษาแล้ว หรือยังไม่ครบก าหนดวันกักขัง  แต่ผู้ต้องโทษปรับ มี
ทรัพย์สินพอที่จะยึดมาใช้ค่าปรับที่ยังเหลืออยู่ หลังจากหักค่าปรับออกจากการกักขังคิดคิดจ านวน
วันที่ถูกกักขังเป็นเงินได้  ศาลก็จะท าการยึดทรัพย์สินของผู้นั้นมาใช้ค่าปรับที่ยังเหลืออยู่ได้  โดยการ
น าทรัพย์สินของจ าเลยไปขายทอดตลาดเอาเงินมาช าระค่าปรับ และยกเลิกการกักขังต่อไป เพราะ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 มิได้ห้ามว่า ถ้ามีการกักขังแทนค่าปรับอยู่แล้ว จะยึดทรัพย์มา
ใช้ค่าปรับที่ยังเหลืออยู่มิได้ 
 ในทางปฏิบัติพบว่าศาลไทยมักจะไม่ใช้การยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ แต่จะใช้วิธีการกักขัง
แทนค่าปรับ167 ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกกว่า   เนื่องจากมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับก็มักจะมีการเรียก
ให้ช าระค่าปรับในวันที่มีค าพิพากษานั้นเอง หากไม่ช าระค่าปรับในวันนั้นก็จะกักขังแทนค่าปรับ ไป
พลางก่อน เว้นแต่จ าเลยจะขอวางหลักประกันและศาลเห็นสมควรให้วางหลักประกันได้168 
 
 4.2.2 แนวทางในการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ 
 การยึดทรัพย์สินของจ าเลย  หากเป็นกรณีของการยึดทรัพย์สินและการขายทอดตลาดเพ่ือ
ช าระค่าปรับนั้น และต้องยึดทรัพย์สินเพื่อช าระค่าอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วยแล้ว  การน าเงินสุทธิมาใช้ค่าปรับ
และค่าเหล่านั้น  มาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การจัดล าดับการช าระเงิน ในการบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์สินไว้ว่า  ในกรณีที่ต้องยึดทรัพย์สินใน
คราวเดียวกัน  ส าหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ ค่าใช้ทรัพย์ หรือค่าทดแทน  แต่ถ้าทรัพย์สินของ
จ าเลยมีไม่พอที่จะช าระครบทุกอย่าง  ให้น าจ านวนเงินสุทธิของทรัพย์สินนั้น ช าระเป็นล าดับ  คือ  
ช าระค่าธรรมเนียม  ช าระราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทน  และสุดท้ายคือช าระค่าปรับ   แสดงให้เห็น

                                                           
167 อุททิศ แสนโกศิก, กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ 

อัยการ, 2525), หน้า 250. 
168 วารภรณ์ ศิริสัจจวัฒน์, โทษปรับ: ศึกษากรณีระบบวันปรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 61-62. 
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ว่า  ค่าปรับจะได้รับช าระต่อเมื่อได้ช าระค่าค่าธรรมเนียมศาล และช าระราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทน
แล้ว  หรือค่าปรับอยู่ในล าดับหลังหนี้ทางแพ่งนั่นเอง169   
 และการยึดทรัพย์สินในกรณีนี้  จ ากัดเฉพาะแต่การยึดเท่าที่จ าเป็น เพ่ือน าเงินที่ได้จากการ
ขายทรัพย์สินนั้นมาช าระค่าธรรมเนียมศาล  ค่าปรับ  ค่าใช้ทรัพย์ หรือค่าทดแทน ที่จ าเลยค้างช าระ
ตามค าพิพากษา  ตามมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกัน  และ
หากช าระจนหมดสิ้นแล้ว หากเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาใช้ค่าปรับ ยังมีเหลือ ต้องจัดการ
คืนให้แก่จ าเลยด้วย  ทั้งนี้ตามมาตรา 322 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 170  และ
จ าเลยหรือทายาท ในกรณีที่จ าเลยถึงแก่ความตาย  จะต้องมารับเงินจ านวนนี้คืนภายใน 5 ปี  การ
เกินก าหนดเงินในส่วนนี้จะตกเป็นเงินของแผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามมาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง171 
 ในส่วนการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
29 แยกเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบังคับใช้ ได้ดังนี ้
   4.2.2.1 การยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ ถือเป็นวิธีการ ที่ศาลใช้บังคับให้มีการชดใช้ค่าปรับ  
ยกตัวอย่างเช่น  ในค าพิพากษาฎีกาที่ 5616/2539 วางหลักไว้ว่า การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและการ
กักขังแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 เป็นวิธีที่จะกระท าเพ่ือเป็น
การชดใช้ค่าปรับ  เป็นการบังคับคดี ไม่จ าท่ีศาลจะต้องกล่าวไว้ในค าพิพากษา  ดังนั้น ที่จ าเลยฎีกาข้อ
สุดท้ายว่า หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจ าเลย ไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษาในความผิดฐานฝ่า
ฝืนค าสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  ศาลชั้นต้นมีค าสั่งว่าหากจ าเลยไม่ช าระค่าปรับดังกล่าวให้จัดการตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 ตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้น ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2537 ซึ่งไม่ถูกต้อง  เพราะตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น  มิได้ระบุว่าหากไม่ช าระ
ค่าปรับ ให้กักขังแทน หรือยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 
30 แต่อย่างใด  ขอให้เพิกถอนค าสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้น  เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
29 และมาตรา 30 การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และการกักขังแทนค่าปรับ เป็นวิธีที่จะกระท า เพ่ือเป็น
การชดใช้ค่าปรับเป็นการบังคับคดี ไม่จ าเป็นที่ศาลจะต้องกล่าวไว้ในค าพิพากษา ฎีกาของจ าเลยข้อนี้
ฟังไม่ข้ึน  เป็นต้น 

                                                           
169 จิตติ  ติงศภัทย์, กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภา, 2546), หน้า 450. 
170 มาตรา 322 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
171 มาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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   4.2.2.2 กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับนั้น  มีข้อพิจารณาว่าศาลจะต้องระบุ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ไว้ในค าพิพากษาด้วยหรือไม่  ซึ่งมีแนวค าพิพากษาศาล
ฎีกาวินิจฉัยไว้ 2 แนว คือ 
     1)  ไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในค าพิพากษา ตามที่ปรากฏในค าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 5616/2539 ที่กล่าวมาในข้างต้น  ว่าการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและการกักขังแทนค่าปรับ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 นั้น  เป็นวิธีที่จะกระท าเพ่ือจะเป็นการชดใช้ค่าปรับ
เป็นการบังคับคดี  ไมจ่ าที่ศาลจะต้องกล่าวไว้ในค าพิพากษา 
     2)  จ าเป็นที่จะต้องระบุในค าพิพากษา  ยกตัวอย่างเช่น  หมายเหตุท้าย  
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2995/2545  ซึ่งเขียนโดยศิริชัย วัฒนโยธิน172 ได้วินิจฉัยว่า   
 

   ที่ศาลล่างพิพากษาปรับจ าเลยทั้งสามคนละ 50 บาท โดย
มิได้พิพากษาว่าหากจ าเลยทั้งสามไม่ช าระค่าปรับจะจัดการอย่างไร
ต่อไป  สมควรแก้ไขว่าหากจ าเลยทั้งสามไม่ช าระค่าปรับ ให้จัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ด้วย  เนื่องจากมาตรา 29 
บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือ
มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย
ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง 
ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้” ซึ่งจากบทบัญญัติ
ดังกล่าวเห็นได้ว่า  หากผู้ ใดต้องโทษปรับ แล้วไม่ช าระค่าปรับ  
สามารถบังคับคดีได้สองทางคือ กักขังแทนค่าปรับหรือยึด ทรัพย์สิน
มาขายทอดตลาดช าระค่าปรับ  เมื่อเป็นเช่นนี้กรณีที่ศาลพิพากษา
ลงโทษปรับ  ศาลควรจะระบุไว้ด้วยว่าจะให้บังคับค่าปรับอย่างไร  
กล่าวคือ  จะให้กักขังแทนค่าปรับ หรือยึดทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด เพ่ือให้ง่ายในชั้นบังคับคดี  เว้นแต่ผู้กระท าความผิดเป็น
นิติบุคคล  ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่สามารถจะกักขังแทนค่าปรับได้  จึง
เหลือวิธีการเพียงวิธีเดียวคือยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดช าระ
ค่าปรับเท่านั้น  การที่ศาลพิพากษาโดยไม่ก าหนดวิธีการบังคับช าระ

                                                           
172 ศิริชัย วัฒนโยธิน, หมายเหตุท้ายค าพิพากษาฎีกา, ค้นวันที่ 23 มิถุนายน 2557 จาก 

http://www.hijack007.blogspot.com/2011/09/blog-post_8425.html 
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ค่าปรับไว้  ทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ศาลจะใช้วิธีกักขังแทนค่าปรับ
ตลอด  แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าปรับมีจ านวนมาก เช่น ค่าปรับตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติให้
ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท และวรรคสาม 
บัญญัติให้ปรับตั้งแต่ 1 ,000,000 บาท ถึง 5 ,000,000 บาท ซึ่ง
มาตรา 100/1 บังคับศาลว่าจะต้องลงโทษจ าคุกและปรับ ด้วยเสมอ  
โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สิน เพ่ือป้องปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ศาลจะใช้ดุลพินิจลงโทษแต่เพียงจ าคุก
อย่างเดียวตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 หาได้ไม่   เมื่อ
เป็นเช่นนี้ในค าพิพากษาของศาล ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนว่าจะให้
บังคับช าระค่าปรับด้วยวิธีการใด เพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย 

 
   4.2.2.3 หากในระหว่างกักขังแทนค่าปรับ  ปรากฏว่าจ าเลยมีทรัพย์พอที่จะยึดช าระ
ค่าปรับได้ โจทก์ขอให้ศาลยึดทรัพย์จ าเลยขายทอดตลาดเอาเงินมาช าระค่าปรับได้   แต่ถ้ากักขังแทน
จนครบก าหนดแล้วจะยึดทรัพย์อีกไม่ได้  ยกตัวอย่างเช่น  ในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087/2479 ได้
วางหลักไว้ว่า  จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ปรับ แต่ไม่ช าระค่าปรับ  ศาลจึงออกหมายแจ้งโทษให้จ าแทน
ไว้  ระหว่างนั้นปรากฎว่าจ าเลยมีทรัพย์พอจะยึดขายเอาเงินใช้ค่าปรับได้  ดังนี้ เมื่อโจทก์ร้องขอศาลมี
อ านาจสั่งปล่อยจ าเลยไป และจัดการยึดทรัพย์ของจ าเลยขายทอดตลาดเอาเงินใช้ค่าปรับได้  การฎีกา
ในข้อกฎหมายนั้นไม่ต้องอ้างตัวบทกฎหมายสนับสนุนก็เป็นฎีกาท่ีรับไว้พิจารณาได้ 
   4.2.2.4 โทษปรับที่ใช้กับนิติบุคคล  จะใช้มาตรการกักขังแทนเงินค่าปรับไม่ได้  ต้อง
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ได้แต่ประการเดียว  ยกตัวอย่างเช่น ในค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 1432/2538 วางหลักไว้ว่า โทษปรับนิติบุคคลจะกักขังแทนเงินค่าปรับไม่ได้คงจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ได้แต่ประการเดียว  หรือในค าพิพากษาฎีกาที่ 1579/2521 วาง
หลักไว้ว่า โทษปรับนิติบุคคลถูกกักขังแทนค่าปรับไม่ได้ การขอผ่อนช าระค่าปรับ ถือว่าจ าเลยไม่ช าระ
ค่าปรับไม่ได้ ศาลผ่อนผันให้จ าเลยช าระค่าปรับช้าเร็วเพียงใด แล้วแต่ดุลพินิจตามความยุติธรรมและ
เหมาะสม  หรือค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1301/2533  ได้วางหลักไว้เช่นเดียวกันว่า การบังคับค่าปรับ
เอาแก่นิติบุคคลนั้น จะกักขังแทนค่าปรับไม่ได้ จึงให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
แต่ประการเดียว  เป็นต้น 
   4.2.2.5 การบังคับให้ช าระค่าปรับ จะใช้วิธียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือวิธีกักขังแทน
ค่าปรับจะข้ึนอยู่กับศาล ที่จะใช้ดุลพินิจเลือกใช้ตามรูปคดี 
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 ยกตัวอย่างเช่น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1806/2538 ได้วางหลักไว้ว่า ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 มีเจตนารมณ์ให้ผู้ต้องโทษปรับช าระค่าปรับ ส่วนการบังคับให้ช าระค่าปรับ
จะใช้วิธียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือวิธีกักขังแทนค่าปรับอยู่ที่ศาลจะเลือกใช้ตามรูปคดี ส่วนที่กฎหมาย
บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับศาลจะเรียกประกันหรือจะ
สั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้นั้น เป็นเพียงการก าหนดมาตรการชั่วค ราวก่อน
ด าเนินการตามวิธีที่ศาลเลือกใช้เท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นเลือกใช้วิธียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ การที่ศาล
ชั้นต้นออกหมายกักขัง เมื่อคดีถึงที่สุดให้กักขังจ าเลยที่ 2 แทนค่าปรับจึงเป็นการออกหมายผิดพลาด
หาใช่ศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงค าสั่งเดิมเป็นให้กักขังจ าเลยที่ 2 แทนค่าปรับ หมายกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด
ดังกล่าวไม่มีผลลบล้างค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับจ าเลยที่ 2 จึงไม่ใช่ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับอัน
เป็นผู้ต้องกักขังซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
   4.2.2.6 ศาลอาจมีค าสั่งให้กักขังแทนค่าปรับได้ทันที ตั้งแต่มีค าพิพากษา  และ
กฎหมายให้เวลาผู้ต้องโทษปรับ จัดการให้ได้เงินมาช าระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาล
พิพากษา  เมื่อครบก าหนดสามสิบวันแล้ว  แม้จะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษานั้น  ก็ไม่เป็นเหตุ
ขัดขวางการที่ศาลจะบังคับคดี 
   ยกตัวอย่างเช่น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4895/2550  ได้วางหลักไว้ว่า แม้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้บังคับคดี
โดยไม่ชักช้า” ก็ตาม  แต่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วรรคแรก ได้บัญญัติถึงวิธีการบังคับ
ช าระค่าปรับไว้โดยเฉพาะแล้ว  โดยบัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทน
ค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกัน
หรือสั่งกักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้”  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 188 บัญญัติว่า “ค าพิพากษาหรือค าสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป”  
จึงมีผลว่า  ศาลอาจมีค าสั่งให้กักขังแทนค่าปรับได้ทันทีตั้งแต่มีค าพิพากษา และกฎหมายให้เวลาผู้
ต้องโทษปรับ จัดการให้ได้เงินมาช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา เมื่อครบ
ก าหนดสามสิบวันแล้ว แม้จะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษานั้น ก็ไม่เป็นเหตุขัดขวางการที่ศาลจะ
บังคับคดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าศาลชั้นต้นอ่านค าพิพากษาให้จ าเลยฟังเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2546 จ าเลยจะต้องช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษา จ าเลยจะขอช าระ
ค่าปรับเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหาได้ไม่  เป็นต้น 
   4.2.2.7 ศาลสามารถใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนได้  เพ่ือให้จ าเลย
น าเงินมาช าระค่าปรับ เมื่อครบก าหนด 30 วันแล้ว ศาลย่อมมีอ านาจสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจ าเลยเพ่ือ
ใช้ค่าปรับได ้
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 ยกตัวอย่างเช่น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3287/2534 วางหลักไว้ว่า จ าเลยต้องค า
พิพากษาศาลฎีกาให้ลงโทษปรับ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้จ าเลยช าระค่าปรับภายใน 30 วัน แต่เนื่องจาก
ค่าปรับมีจ านวนสูงมากกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลยจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ จึงให้กักขังจ าเลย
แทนค่าปรับไปพลางก่อน  ดังนี้ เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อน 
เพ่ือให้จ าเลยน าเงินมาช าระค่าปรับ มิใช่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นให้กักขังจ าเลยแทนค่าปรับเสียทีเดียว  
เมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้กักขังจ าเลยจนครบก าหนด 30 วันแล้ว จ าเลยก็ยังไม่ช าระค่าปรับเช่นนี้  แสดงว่า
จ าเลยฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับ  ศาลชั้นต้นย่อมมีอ านาจสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจ าเลย เพ่ือใช้ค่าปรับได้ 
ไม่เป็นการผิดเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29  เป็นต้น 
   4.2.2.8 แม้จะครบก าหนดสามสิบวันแล้ว  ถ้าศาลยังมีเหตุสมควร เช่น การกักขังไป
พลางก่อนยังไม่เหมาะกับสภาพการบังคับโทษแก่ผู้ต้องโทษรายใด  หรือการด่วนยึดทรัพย์สินเพ่ือ
บังคับโทษปรับ ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์  ศาลก็อาจจะให้ผู้ต้องโทษปรับ ขอผัดเวลาช าระ
ค่าปรับต่อไปก่อนได้ โดยยังไม่ยึดทรัพย์สินหรือกักขังในทันทีที่ครบสามสิบวัน 
   ยกตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6274/2554  ได้วางหลักไว้ว่า  ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาล
พิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาล
เห็นเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้
นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้” บทบัญญัติดังกล่าวบังคับให้ผู้ต้องโทษปรับช าระค่าปรับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา หากไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดดังกล่าว ก็ให้อ านาจศาลที่จะ
สั่งให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือจะสั่งให้ใช้วิธีกักขังแทนค่าปรับก็ได้ แต่ก่อนที่จะครบสามสิบวันถ้า
ศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องโทษปรับจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันโดยให้
ท าสัญญาประกันว่าจะช าระเงินค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด หรือจะสั่งกักขังผู้ต้องโทษปรับไปพลาง
ก่อนก็ได้  และแม้จะครบก าหนดสามสิบวันแล้ว ถ้าศาลยังมีเหตุสมควร เช่น การกักขังไปพลางก่อนยัง
ไม่เหมาะกับสภาพการบังคับโทษแก่ผู้ต้องโทษรายใด  หรือการด่วนยึดทรัพย์สินเพ่ือบังคับโทษปรับยัง
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์  ศาลก็อาจจะให้ผู้ต้องโทษปรับขอผัดเวลาช าระค่าปรับต่อไปก่อนได้  โดย
ยังไม่ยึดทรัพย์สินหรือกักขังในทันทีที่ครบสามสิบวัน  ดังนั้น การที่ศาลจะสั่งเรียกประกันไปก่อนโดย
ยังไม่บังคับโทษปรับไปเสียทีเดียว  จึงท าได้เพ่ือการปล่อยตัวผู้ต้องโทษปรับชั่วคราวให้ไปหาเงินน ามา
ช าระค่าปรับ  หากในชั้นที่สุดหลบหนีไป หรือมาศาลแต่ไม่สามารถน าเงินมาช าระค่าปรับได้  ศาลก็
ต้องใช้วิธีการยึดทรัพย์สินหรือจัดการเพ่ือให้มีการกักขังแทนค่าปรับ  
 
 4.2.3 กระบวนการในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  
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 แต่เดิม การยึดทรัพย์สิน เป็นการบังคับคดีทางแพ่ง เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว ศาลจะต้อง
ออกหมายบังคับคดี เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี  เพ่ือมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ
บังคับคดีตามค าพิพากษา  ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14)  เจ้า
พนักงานบังคับคดี  หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอ่ืนผู้มีอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่  ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวล
กฎหมายนี้  เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง  และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน  
 ดังนั้น  เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   จึงมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา173 หรืออ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  เมื่อศาลมีค าพิพากษา  หากเป็นกรณีที่ต้องด าเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดี  โดยการบังคับคดีช าระหนี้เอาจากบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้หรือคู่ความฝ่ายที่แพ้
คดี  คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดี  เพื่อจัดการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกขายทอดตลาด และเอา
เงินช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  หรือหากการช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้นเป็นการส่งมอบ
ทรัพย์สิน  กระท าการ  งดเว้นกระท าการ  หรือขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  ศาลจะออกหมายบังคับ
คดีได้ โดยการก าหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้น และก าหนดการบังคับคดีเพียงเท่าที่
สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ท าได้โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี174 
 และเจ้าพนักงานบังคับคดี ยังมีอ านาจหน้าที่ในการยึดทรัพย์สินของจ าเลย ตามที่ศาลมีค า
พิพากษาลงโทษปรับและจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือ
ด าเนินการยึดทรัพย์สินของจ าเลย  น าออกขายทอดตลาด แล้วน าเงินมาช าระค่าปรับ  ตามกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 ที่วางหลักว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งพิพากษาผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ”   
 โดยแต่เดิมขั้นตอนในการด าเนินการยึดทรัพย์สินของจ าเลย น าออกขายทอดตลาด แล้วน า
เงินมาช าระค่าปรับ  ตามกฎหมายอาญา มาตรา 29 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522175  ที่ตราขึ้น เพราะมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517  ได้จัดตั้งกรม
บังคับคดีขึ้นในกระทรวงยุติธรรม  ให้โอนอ านาจหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการกองบังคับคดีแพ่ง 

                                                           
173 มาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
174 มาตรา 276 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
175 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 
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มาเป็นของกรมบังคับคดี  อีกทั้งได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ก าหนดกองที่มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีขึ้นใหม่แทนกองบังคับคดีแพ่ง จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและวาง
ระเบียบปฏิบัติในการบังคับคดีเสียใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  จึงให้ยกเลิกระเบียบราชการกองหมายซึ่งใช้อยู่เดิม  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน ซึ่ง
ระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบังคับคดีของการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ อยู่ ในหมวด 
5(1) ได้แก่176 
 ข้อ 49/4 ในคดีอาญาซึ่งจ าเลยไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษา เมื่อศาลส่งหมายบังคับคดี
มายังกรมบังคับคดี หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว ด าเนินการตาม
หมายบังคับคดีนั้น และให้น าหมวด 2 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับคดีโดยอนุโลม 
 ข้อ 49/5 เงินค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เบิกจากงบประมาณของกรมบังคับคดี 
 ข้อ 49/6 ถ้าหมายบังคับคดีของศาลมิได้ก าหนดผู้น ายึดก็ดี หรือก าหนดผู้น ายึดก็ดีให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการโดยมิชักช้า หากไม่สามารถท าการยึดด้วยประการใดๆ ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว 
 ซึ่งตามข้อ 49/4  ที่ให้น ามาบังคับใช้กับการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับโดยอนุโลม  มีขั้นตอนที่
ประกอบกด้วย 
 บทที่ 1  ผู้น ายึด  มีรายละเอียด คือ 
 ข้อ 4 ผู้น ายึด คือ ผู้ซึ่งได้ระบุไว้ในหมายบังคับคดีหรือในหนังสือของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ว่าเป็นผู้น ายึด 
 ข้อ 5 ผู้น ายึดอาจมอบอ านาจให้ทนายความของตน หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดมาท าการแทนก็ได้ โดย
ท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบพิมพ์กรมบังคับคดี 
 ข้อ 6 ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปท าการบังคับคดี ต้องให้ผู้น ายึด หรือผู้รับมอบอ านาจ
ท าค าขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามแบบพิมพ์กรมบังคับคดี และวางเงินค่าใช้จ่ายไว้ตามที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีจะก าหนดตามอ านาจในกฎหมาย ทั้งนี้ โดยค านึงถึงค่าเช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ 
และค่าจ้างคนเฝ้ารักษาทรัพย์ด้วย 
 ข้อ 7 ถ้าเป็นการยึดที่ดิน ให้ผู้น ายึดส่งโฉนด หรือ หนังสือส าคัญส าหรับที่ดินรายที่จะน ายึด
หรือ ส าเนาซึ่งเจ้าพนักงานรับรอง ถ้าหากมี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบก่อน 
 ข้อ 8 ผู้น ายึดเป็นผู้ช่วยเหลือให้ความสะดวก จัดยานพาหนะรับและส่งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ตลอดจนการขนย้ายและการเก็บรักษาทรัพย์ และออกเงินทดรองค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะร้องขอ 

                                                           
176 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 
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 ข้อ 9 ผู้น ายึดต้องอยู่ในสถานที่ยึดทรัพย์เพ่ือชี้ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าการยึด
และช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์ตามแต่เจ้าพนักงานบังคับจะขอร้องเพ่ือให้การยึด
ส าเร็จไปโดยมิชักช้า 
 และบทที่ 2  เจ้าพนักงานบังคับคดี  มีรายละเอียด คือ  
 ข้อ 10 ผู้อ านวยการกองบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี เป็นผู้ก าหนดตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้
ไปยึดทรัพย ์
 ข้อ 11 ก่อนไปท าการยึดทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ไปยึดทรัพย์ตรวจสอบและท าความ
เข้าใจให้แน่ชัดว่าจะต้องยึดทรัพย์อะไร ของใคร และจ านวนราคาทรัพย์ที่จะยึดได้ตามกฎหมายมี
ประมาณเท่าใด พร้อมทั้งน าประกาศยึดทรัพย์ไปด้วย เพ่ือปิดไว้ ณ สถานที่ที่ยึดทรัพย์ 
 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปท าการยึดทรัพย์ตาม วัน เวลาที่ผู้น ายึดมารับหรือตามที่นัด
หมายกับผู้น ายึด และน าหมายบังคับคดีประกาศยึดทรัพย์กับเครื่องมือส าหรับท าการยึดทรัพย์ เช่น 
ครั่ง และตราตีครั่ง ซึ่งจ่ายประจ าตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ไปยึดทรัพย์ติดตัวไปด้วย ทั้งนี้ จะมี
พนักงานเดินหมายร่วม ไปช่วยเหลือด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อ 13 ถ้าจะยึดท่ีดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ไปยึดทรัพย์จัดการเพ่ือให้ได้โฉนดหรือหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่ดิน หรือ ส าเนาซึ่งเจ้าพนักงานรับรองมา ถ้าหากมีเพ่ือตรวจสอบและจับสเกลจ าลอง
แผนที่หลังโฉนด 
 ส่วนบทที่ 3  วิธีด าเนินการ มีรายละเอียด คือ 
 ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าการยึดทรัพย์ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตกในวันท าการงานปกติ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับอนุญาตจากศาล 
 ข้อ 15 ก่อนกระท าการยึดทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีต่อลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษา ถ้าไม่ปรากฏตัวลูกหนี้ให้แสดงต่อบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น 
 ข้อ 16 ในการที่จะด าเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอ านาจเท่าที่มี ความ
จ าเป็นเพ่ือที่จะค้นสถานที่ใดๆ อันเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้
ครอบครองอยู่ เช่น บ้านที่อยู่ คลังสินค้า โรงงานและร้านค้าขาย ทั้งมีอ านาจที่จะยึดและตรวจสมุด
บัญชีหรือแผ่นกระดาษ และกระท าการใดๆ ตามสมควรเพ่ือเปิดสถานที่หรือบ้านที่อยู่ หรือโรงเรือน
ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือ ที่เก็บของอ่ืนๆ แล้วรายงานให้ศาลทราบ 
 ข้อ 17 ในการยึดทรัพย์รายใด ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีชี้แจงว่ากล่าวแต่โดยดี
ก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีก ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจ 
เพ่ือด าเนินการบังคับคดีจนได้ 
 ข้อ 18 ให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแต่เพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาด
ได้ พอช าระหนี้ตามหมายบังคับคดี พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย
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บัญญัติไว้ หรือ ศาลจะได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน แต่ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์ซึ่งมีราคามากกว่า
จ านวนหนี้ และมิอาจแบ่งยึด โดยมิให้ทรัพย์นั้นเสื่อมราคา เช่น ท าให้เปลี่ยนสภาพและราคาตกต่ า ทั้ง
ทรัพย์อ่ืนที่จะยึดให้พอคุ้มจ านวนหนี้ไม่ปรากฏด้วยแล้ว ก็ให้ยึดทรัพย์ที่ว่านั้นมาขายทอดตลาดถึงแม้
ผู้น ายึดจะชี้ให้ยึดแต่เพียงบางส่วนก็ดี 
 ข้อ 19 เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะงดการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาน า
ชี้ เมื่อสงสัยว่าทรัพย์สินนั้นไม่อาจยึดอายัดได้ตามกฎหมาย เช่น ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนนอกจาก
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือ บุคคลซึ่งทรัพย์ต้องถูกยึดหรืออายัดเป็นเจ้าของในทะเบียน เมื่อได้งดการ
ยึดหรืออายัดแล้ว ให้รีบรายงานต่อ ผู้อ านวยการกองบังคับคดีแพ่งเพ่ือจะได้รายงานต่อไปยังศาลตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 283 วรรคสอง เมื่อยึดหรืออายัดทรัพย์มาแล้ว 
ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดนั้นมีชื่อบุคคลอ่ืน นอกจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือ บุคคลซึ่ง
ทรัพย์ต้องถูกยึดหรืออายัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทะเบียนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษาทราบเพ่ือถอนการยึดทรัพย์นั้น 
 ข้อ 20 เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมไม่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ าหรือที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 , 286 , 290 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ.2475 หรือ กฎหมายอ่ืนๆ 
 ข้อ 21 ถ้าในหมายบังคับคดีกล่าวเฉพาะเจาะจงให้ยึดทรัพย์สิ่งใด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
แต่เฉพาะทรัพย์สิ่งนั้น 
 ข้อ 22 ถ้าจะยึดทรัพย์ที่มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสอบถามผู้น ายึดเสียก่อนว่าผู้ใดมี
ชื่อเป็นเจ้าของทะเบียนนั้น 
 ข้อ 23 เมื่อกระท าการยึดทรัพย์เสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศยึดทรัพย์ไว้ ณ 
สถานที่ๆ  ยึดโดยเปิดเผย และให้ท ารายงานและบัญชีทรัพย์ที่ยึดเสนอผู้อ านวยการกองบังคับคดีแพ่ง 
 ข้อ 24 เมื่อได้มีการยึดทรัพย์แล้วสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันมีต่อบุคคลภายนอกในเรื่อง
พันธบัตร หลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ตราสารเปลี่ยนมือ หรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ของลูกหนี้ตามค า
พิพากษา นอกจากที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 310 ทวิ ให้
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 310 
 ข้อ 25 เมื่อผู้น ายึดขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอไปยังเจ้าพนักงานที่ดินให้งดการท านิติ
กรรมเก่ียวกับท่ีดินที่จะยึดชั่วคราว (อายัด) โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบและเจ้าพนักงานที่ดินได้
มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้นแล้ว ผู้น ายึดต้องจัดการน ายึดภายในก าหนด 15 วัน มิฉะนั้น เจ้า
พนักงานบังคับคดีอาจขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน ถอนค าสั่งนั้นเสียได้ 
 ข้อ 26 ในการยึดที่ดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรังวัดเขตกว้างยาวของที่ดินที่ยึด กับแผนที่
จ าลองตามข้อ 13 ว่าจะเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ หากควรเชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันแล้ว
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ให้แสดงให้เห็น สภาพ และท าเลที่ตั้งของที่ดินที่ยึด และแสดงด้วยว่าอยู่ใกล้ไกลจากสถานที่ราชการ
หรือที่ชุมนุมชน หรือทางบก ทางน้ าประมาณระยะทางเท่าใด 
 ข้อ 27 ในการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ถ้าที่ดินที่ยึดนั้นมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ล้มลุก
หรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี เป็นของผู้อ่ืนปลูกอยู่ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีบันทึกถ้อยค าของเจ้าของสิ่งนั้นๆ ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอยู่อย่างไร เป็นต้นว่า 
อาศัยหรือมีสัญญาเช่าต่อกัน ฯลฯ 
 ข้อ 28 การยึดเรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดขนาด
กว้างยาว และบรรยายสภาพแห่งสิ่งนั้นๆ เช่น พ้ืน ฝา ประตู หน้าต่าง เสา เครื่องบนใช้ไม้ชนิดใด 
หลังคาอะไร มีก่ีชั้น กี่ห้อง และเก่าใหม่อย่างใด เลขทะเบียนเท่าไร ถ้าเป็นสถานที่ให้เช่า ค่าเช่าเท่าใด 
 ข้อ 29 การยึดอสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่ง
ทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ประสงค์ให้ยึดดอก
ผลนั้นๆ 
 ข้อ 30 การยึดที่ดินซึ่งมีไม้ยืนต้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดชนิดและประมาณจ านวนต้นไม้
ไว้ด้วย ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการยึดทรัพย์สินกสิกร พ.ศ.2475 การยึดที่ไร่นา ซึ่งมี
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล จะยึดแต่ที่ดินไม่ยึดไม้ล้มลุกและธัญชาติหรือจะยึด
ทั้งท่ีดินและไม้ล้มลุกหรือธัญชาติด้วยก็ได้ 
 ข้อ 31 ถ้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องเป็นผู้เก็บ
เกี่ยวหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้เก็บเก่ียวในนามของลูกหนี้ เมื่อผู้ยึดร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเก็บเกี่ยว 
และเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรจัดการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ลูกหนี้
ทราบเสียก่อนในขณะท าการยึด แล้วจึงท าการเก็บเก่ียวดอกผลนั้นเมื่อถึงก าหนด 
 ข้อ 32 ในการยึดทรัพย์นั้น ให้ยึดเฉพาะส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ถ้ามีบุคคลอ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย และไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นของลูกหนี้ให้ยึดมาทั้งหมด 
 ข้อ 33 เมื่อยังไม่มีการยึดทรัพย์ ถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเจ้าหนี้ผู้ใดอยู่โดยมี
สิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนจากผู้ใดก็ตาม เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีด าเนินการอายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 ประกอบมาตรา 310 
ทวิ ไปยังลูกหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามิให้ช าระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ตามค า
พิพากษา แต่ให้น ามาช าระหรือส่งมอบแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 34 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงให้เห็นโดยประจักษ์แจ้งตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการ
ยึดทรัพย์แล้ว เช่น  
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 1.  สิ่งของ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดหรือผูกแผ่นเลขหมาย สิ่งของที่ยึดส าคัญให้ตรงตาม
บัญชีทรัพย์ ถ้าสามารถจะเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ไว้ ก็ให้รวมไว้แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับตราครั่งอีก
ชั้นหนึ่ง 
 2.  ห้องแถว ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ปิดเครื่องหมายไว้ทุกห้อง 
 3.  สัตว์พาหนะและปศุสัตว์ จะใช้สีทาที่เขาด้านในตัวหรือที่ตัว หรือจะใช้แผ่นเลขหมายผูก
คอ หรือ จะต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่า
ให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์ 
 ข้อ 35 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีทรัพย์ที่ยึดโดยแสดงรายละเอียด เช่นชื่อประเภท 
จ านวน ขนาด น้ าหนัก สภาพของทรัพย์และราคาประมาณแห่งทรัพย์ตามล าดับหมายเลขไว้ แล้วส่ง
ส าเนาไปยังศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 36 การจดบัญชีทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์หลายสิ่งราคาเล็กน้อย จะมัดรวมหรือกองรวมกัน 
แล้วจดเป็นเลขหมายเดียวก็ได้ ถ้าทรัพย์ที่ยึดเป็นชุดหรือส ารับการจดบัญชีให้รวมเป็นชุดเป็นส ารับ 
หรือไม่รวมก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร 
 ข้อ 37 การประมาณราคาที่ดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกัน คือ 
 1.  ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยค านึงถึงสภาพแห่งที่นั้นว่า เป็นที่อะไรเช่น ที่ปลูกตึกแถว 
เรือนแถว ให้เช่า หรือ ที่บ้านที่สวนที่นาที่ไร่ และที่นั้นอยู่ในท าเลอย่างใด เช่น อยู่ในท าเลค้าขาย ที่
ชุมนุมชน หรือใกล้ทางบก ทางน้ า ท่าเรือ หรือมีประโยชน์รายได้มากน้อยเพียงใดเหล่านั้น เป็นต้น 
 2.  ราคาที่ดินต าบลนั้นหรือต าบลใกล้เคียง ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเคยขายทอดตลาดไป
แล้ว 
 3.  ราคาซื้อขายหรือจ านองหรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึด และท่ีดินข้างเคียง 
 4.  ราคาประเมินปานกลางของส านักงานที่ดิน 
 ข้อ 38 การประมาณราคาทรัพย์นอกจากที่ดินให้ประมาณตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ตาม
สภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์นั้นๆ มิใช่ประมาณราคาตามที่คู่ความตกลงกันเพ่ือหลีกเลี่ยง
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 39 การประมาณราคาทรัพย์ที่มีการจ าน าหรือจ านอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 37 และ
ข้อ 38 แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่า จ าน า หรือ จ านองเมื่อใด ต้นเงินเท่าใด เพ่ือประกอบดุลพินิจในการ
ขายทอดตลาด 
 ข้อ 40 เมื่อได้ยึดทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคับคดีจดบัญชีและประมาณราคาทรัพย์ที่
ยึดไว้แล้วให้ ผู้น ายึดลงนามรับรองบัญชีนั้น ถ้าผู้น ายึดไม่เห็นชอบตามราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ประมาณก็ให้บันทึกไว้โดยชัดเจน 
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 ข้อ 41 เมื่อผู้อ านวยการกองบังคับคดีแพ่ง เห็นว่าราคาทรัพย์ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ประมาณยังไม่สมควรก็ให้มีอ านาจแก้ไขได้ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้น ายึดและลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ทราบ 
 ข้อ 42 การยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนอันอยู่ในที่ดินนั้นให้รีบแจ้งการยึดไปยังเจ้า
พนักงานที่ดิน และหรือหัวหน้าเขตแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นการยึดที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด ตรา
จอง หรือ ใบไต่สวนตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนอันอยู่ในที่ดินนั้น ให้รีบแจ้ง
การยึดไปยังหัวหน้าเขตแห่งท้องที่ 
 ข้อ 43 การยึดสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินของผู้อื่นที่มีโฉนด ให้ผู้น ายึดแจ้งเลขโฉนด และ
ชื่อเจ้าของที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าหากทราบ 
 ข้อ 44 เมื่อได้กระท าการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ให้แจ้งการยึดราคา
ประเมินนั้นให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ และถ้าหากทรัพย์สินที่ยึดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมให้แจ้งการ
ยึดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทราบด้วย ถ้าไม่สามารถจะกระท าตามความในวรรคก่อนได้ ก็ให้ปิดประกาศ
แจ้งการยึดไว้ ณ สถานที่ที่ยึดและท่ีกรมบังคับคดี หรือ ประกาศแจ้งการยึดทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่
เกิน 7 วัน 
 ข้อ 45 เมื่อได้ยึดเรือก าปั่น หรือ เรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ มี
ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพคนอยู่อาศัย ให้แจ้งการยึดไปยังกรมเจ้าท่า หรือหัวหน้าเขตแห่งท้องที่
แล้วแต่กรณี กรณียึดทรัพย์อ่ืนที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เครื่องจักร ให้แจ้งการยึดไปยังนาย
ทะเบียนแห่งทรัพย์นั้น 
 และใน บทที่ 3/1 การยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ท าการ มีรายละเอียด คือ 
 ข้อ 45/1 ในกรณีผู้น ายึดแถลงความประสงค์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึด
อสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ท าการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้น าส่งเอกสารประกอบการยึดทรัพย์ดังนี้ 
 1.  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 หรือ นส.
3ก.) หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือเอกสารส าคัญที่ดินอ่ืนๆ หรือส าเนาที่เจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 
เดือน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เช่น หนังสือสัญญาจ านอง  เป็นต้น 
 2.  แจ้งภูมิล าเนาและส่งส าเนาทะเบียนบ้านของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน 
 3.  แผนที่การเดินทางไปทรัพย์ท่ีจะยึด พร้อมส าเนา 
 4.  ภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์ที่จะยึด และแผนผังของทรัพย์ที่จะยึดโดยระบุขนาดกว้างยาว 
 5.  ราคาประเมินที่ดิน ห้องชุด ที่เจ้าพนักงานรับรอง 
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 ข้อ 45/2 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 45/1 ว่าถูกต้องครบถ้วนเพียง
พอที่จะด าเนินการยึดทรัพย์ ณ ที่ท าการและประมาณราคาทรัพย์ที่จะยึดได้แล้วเสนอผู้อ านวยการ
กองบังคับคดีแพ่ง เพ่ือมีค าสั่งอนุญาต 
 ข้อ 45/3 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึดทรัพย์โดยจัดท ารายงานและบัญชีทรัพย์ที่ยึด
พร้อมประมาณราคาทรัพย์ และให้ผู้น ายึดลงนามรับรอง 
 ข้อ 45/4 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรีบด าเนินการดังนี้ 
 1.  ปิดประกาศยึดทรัพย์ ณ ที่ทรัพย์ตั้งอยู่พร้อมรายงานสภาพของทรัพย์ที่ไปปิดประกาศ 
 2.  แจ้งการยึดให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ 
 3.  แจ้งการยึดและราคาประเมิน พร้อมส่งส าเนาหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือผู้ถอืกรรมสิทธิ์ทราบ 
 บทที่ 4 รายงานการยึดทรัพย์และการขออนุญาตขายทรัพย์ต่อศาล 
 ข้อ 46 ให้ส่งรายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาลเป็นคราวๆและขอให้ศาลสั่ง
อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดนั้น ถ้าเป็นการยึดทรัพย์ชั่วคราวก่อนค าพิพากษาให้ขออนุญาต
ขายต่อเมื่อมีหมายบังคับคดีแล้ว หากทรัพย์ที่ยึดมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อ านาจขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาด หรือ วิธีอ่ืนที่สมควรแล้วรายงานให้ศาลทราบ 
 ต่อมาการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อันท าให้ฝ่ายต่างๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นแย้งกันว่า  การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี หรือพนักงานอัยการ  ดังจะเห็นได้จากหนังสือของส านักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0017/15202 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548177 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา เรื่อง
จ าเลยไม่ช าระค่าปรับ  สรุปความได้ว่า 
 
  ตามหนังสือที่อ้างอิง แจ้งว่า ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีค าพิพากษาลงโทษ

ปรับนิติบุคคล  ซึ่งได้กระท าความผิดอาญา แต่นิติบุคคลดังกล่าวไม่ยอมช าระ
ค่าปรับ ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้อัยการจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ซึ่งส านักงานอัยการเขต 2 เห็นฟ้องกับ
ส านักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีว่าพนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ร้องขอให้บังคับ

                                                           
177 ส านักงานอัยการสูงสุด, หนังสือที่ อส. 0017/15202, 15 กันยายน 2548 เรื่อง หารือ

แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา เรื่องจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ. 
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กรณีนี้ได้ แต่เนื่องจากกรณีเป็นปัญหาในการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ จึง
ขอหารือส านักงานอัยการสูงสุด ตามละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 245 บัญญัติว่า “เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้บังคับคดีโดย
ไม่ชักช้า”  และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 บัญญัติว่า  “ผู้ใดต้องโทษปรับ
และไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันศาลพิพากษาผู้นั้นจะต้องถูกยึด
ทรัพย์ใช้ค่าปรับ”  ฉะนั้น เมื่อศาลลงโทษปรับจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้ว 
จ าเลยที่ 1 ไม่น าเงินมาช าระค่าปรับ จึงเป็นกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีโดยยึด
ทรัพย์ของจ าเลยที่ 1 มาใช้ค่าปรับตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการ
บังคับคดี เป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 233 ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมีอ านาจ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมิได้มีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการบังคับคดีเอง 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 119 โดยเหตุนี้ ในคดีนี้  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้พนักงาน
อัยการจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดีแก่จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล 

  ซึ่งแม้ในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมิได้บัญญัติเรื่อง
การบังคับคดี เช่นในกรณีของคดีนี้   แต่ในมาตรา 15  ก็ให้น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ซึ่งใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ก็บัญญัติว่า คู่ความหรือบุคคล
ซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้  ซึ่งกรณีนี้อาจเทียบได้กับพนักงานอัยการจังหวัด
ปราจีนบุรีซึ่งเป็นโจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงานอัยการมีฐานะเป็น “ทนาย
แผ่นดิน” ซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ ดังบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6 ที่ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้
เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล” ฉะนั้น เมื่อศาลขอให้พนักงาน    
อัยการด าเนินการบังคับคดี พนักงานอัยการจึงชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีตามที่
ศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีนี้  จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ด าเนินการบังคับคดีให้ซึ่งจะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหายเพราะ
ไม่ได้ค่าปรับเป็นของรัฐตามค าพิพากษาของศาล 

  เนื่องจากคดีนี้ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษจึงให้พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีร้องขอต่อศาลจังหวัด
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ปราจีนบุรี เพ่ือให้ออกกฎหมายบังคับคดีแก่จ าเลยที่ 1 โดยขอให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้สืบหาหลักทรัพย์และน ายึดตาม
ค าสั่งศาลต่อไป ความเห็นของอัยการจังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดีอัยการเขต 2 
ชอบแล้ว 

 
 ต่อมาส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือเวียนที่ อส. 0017/ว361 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2548178 เรื่อง แนวปฎิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 29 ความว่า 
 
  ด้วยศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีค าพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 

798/2546 ให้ลงโทษปรับนิติบุคคล แต่นิติบุคคลดังกล่าวไม่ยอมช าระค่าปรับ ศาล
จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้อัยการจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 ส านักงานอัยการเขต 2 จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติต่อ
ส านักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นกรณีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะ
ด าเนินการให้ได้หรือไม่  

  ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้พนักงานอัยการเป็น
โจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงานอัยการมีฐานะเป็น “ทนายแผ่นดิน” ซึ่งต้องรักษา
ผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2498 มาตรา 6 ที่ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาล
ยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล” ฉะนั้น เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี 
พนักงานอัยการจึงชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีตามที่ศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในคดีนี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการบังคับคดีให้ ซึ่งจะท า
ให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหาย เพราะไม่ได้ค่าปรับเป็นของรัฐตามค า
พิพากษาของศาล 

 

                                                           
178 ส านักงานอัยการสูงสุด, หนังสือที่ อส. 0017/ว361, 15 กันยายน 2548 เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. 
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 และต่อมา ส านักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือที่ ศย. 016/ว13(ป)  ลงวันที่ 22 มกราคม 
2551179 ในเรื่อง แนวปฏิบัติในการบังคับคดีตามค าพิพากษาในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29 ความว่า 
 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือส านักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0017/ว361  

ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 จ านวน 1 แผ่น  เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ  กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษาลงโทษ ปรับจ าเลยแต่จ าเลยไม่ยอมช าระค่าปรับ 
ทั้งนี้ไม่ว่าจ าเลยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รวมทั้งจ าเลยที่เป็นบุคคล
ธรรมดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือจ าเลยที่เป็นนิติบุคคลที่ถูก
ศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ  หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถูกฟ้องในคดีอ่ืน และ
ถูกยึดทรัพย์ไปก่อน  ซึ่งการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
29 วรรคหนึ่ง  ก็ใช้บังคับได้เฉพาะจ าเลยเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น  เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ  ส านักงานศาลยุติธรรมขอเรียนให้ทราบถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ
กับจ าเลยที่ไม่ยอมช าระค่าปรับและผู้ที่มีหน้าที่ในการบังคับคดีกรณีจ าเลยไม่ยอม
ช าระค่าปรับดังนี้ 

    1.  กฎหมายที่ใช้บังคับคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
ได้บัญญัติแนวทางในการบังคับเอากับจ าเลยที่ไม่ยอมช าระค่าปรับไว้ว่า “ผู้ใด
ต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาผู้นั้น
จะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือมอฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ และถ้า
ศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก
ประกันหรือสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้” แต่ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ  ไม่สามารถใช้บังคับกับจ าเลยที่เป็นนิติ
บุคคลที่ไม่ยอมช าระค่าปรับได้  จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ
เพียงทางเดียว  แต่การยึดทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา บรรพ 6 หมวด 1 เรื่อง การบังคับตามค าพิพากษา ก็ไม่ได้บัญญัติเรื่อง
การยึดทรัพย์สินจ าเลยที่ถูกลงโทษปรับไว้  จึงจ าเป็นต้องอาศัยมาตรา 15 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  น าวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย

                                                           
179 ส านักงานศาลยุติธรรม, หนังสือที่ ศย. 016/ว13(ป), 22 มกราคม 2551 เรื่อง การบังคับ

คดีตามค าพิพากษาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับจ าเลยที่ถูกลงโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับใน
คดีอาญาโดยอนุโลมด้วย 

     2.  ผู้มีหน้าที่ในการบังคับคดีจ าเลยที่ไม่ช าระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็น
ทนายแผ่นดินประจ าศาลชั้นต้นทุกศาล” ซึ่งเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือของแผ่นดิน  นอกจากนี้
ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือที่ อส. 0017/ว361 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
แจ้งต่อพนักงานอัยการว่า “พนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงาน
อัยการมีฐานะเป็นทนายแผ่นดินจึงต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6 ดังกล่าว 
เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี พนักงานอัยการจึงชอบที่จะ
ด าเนินการบังคับคดีตามศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ด าเนินการบังคับคดีให้ จะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้
ค่าปรับเป็นของรัฐตามค าพิพากษาของศาล” ส่วนศาลยุติธรรมและหัวหน้า
ส านักงานประจ าศาล ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีเพ่ือน าเงิน
มาช าระค่าปรับเอง  ดังนั้น การบังคับคดีตามค าพิพากษาตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 29  กรณีจ าเลยเป็นนิติบุคคล การขอเฉลี่ยทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของจ าเลยถูกยึดในคดีอ่ืน  รวมถึงการรับช าระหนี้ในกรณีที่จ าเลยเป็นนิติบุคคลถูก
ศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกศาล
พิพากษาให้ล้มละลาย จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ศาลหรือหัวหน้าส านักงานประจ าศาลยุติธรรมแต่อย่างใด 

 
 และต่อมา ส านักงานศาลยุติธรรม ก็ได้มีหนังสือท่ี ศย. 016/ว102(ป) ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2554  ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับ ในคดีอาญา ที่เอกชนเป็นโจทก์  โดยมีความว่า 
 
  ด้วยส านักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือขอหารือจากศาลชั้นต้น  กรณีที่

ศาลชั้นต้นได้ส่งหมายบังคับคดี  พร้อมค าพิพากษาในคดีอาญาที่เอกชนฟ้องกันเอง  
โดยจ าเลยเป็นนิติบุคคล  และศาลได้พิพากษาลงโทษปรับจ าเลย  แต่จ าเลยไม่ช าระ
ค่าปรับตามก าหนดระยะเวลา ไปให้พนักงานอัยการ เพ่ือด าเนินการยึดทรัพย์สิน
ของจ าเลย  ตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 แต่พนักงานอัยการเห็นว่า  
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กรณีดังกล่าว ยังไม่มีแนวปฏิบัติของพนักงานอัยการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่
พนักงานอัยการไม่ได้เป็นโจทก์  จึงได้ด าเนินการเสนอข้อหารือต่ออัยการสูงสุด   

  โดยต่อมาอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า  พนักงานอัยการไม่มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการบังคับคดีที่เอกชนฟ้องกันเอง  ศาลชั้นต้น จึงขอให้ส านักงานศาล
ยุติธรรม พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว  ว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ใคร  และขอให้ส านักงานศาลยุติธรรม จัดประชุมร่วมกันกับส านักงานอัยการสูงสุด 
เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีดังกล่าวต่อไป 

  ส านักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า  ในการบังคับโทษปรับใน
คดีอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับ
คดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี  พ.ศ.2522  หมวด 5 ว่าด้วยการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ  
ข้อ 49/4–49/6 ซึ่งก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี  กรมบังคับคดี  เป็น
ผู้ด าเนินการยึดทรัพย์จ าเลย ซึ่งไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา  
เพ่ือน ามาขายทอดตลาด เอาเงินใช้แทนค่าปรับต่อไป  ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้
หารือกับกรมบังคับคดี  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดีอาญา
ดังกล่าวแล้ว  โดยกรมบังคับคดี รับด าเนินการให้ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ดังกล่าว  จึงขอให้ศาลชั้นต้นส่งหมายบังคับคดี พร้อมส าเนาค าพิพากษาในคดีอาญา
ที่เอกชนเป็นโจทก์ ไปยังกรมบังคับคดีโดยตรง  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 

 
 และในปัจจุบันนี้  ได้มีการออกระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการ
บังคับคดี พ.ศ.2555180  ซึ่งระบุสาระส าคัญไว้ว่า  โดยที่ส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการมี
อ านาจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามกฎหมาย และรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ ในการบังคับคดี เป็นไปโดย
มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับกฎหมาย  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (1)(2) และวรรคสี่ ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2553  ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 33 และ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อัยการสูงสุดจึงออกระเบียบนี้ขึ้นมา  

                                                           
180 ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ.2555 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
กรณีที่จ าเลยไม่ช าระค่าปรับนั้น  ปัจจุบันต้องด าเนินการตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วย
ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ.2555 นี้  ไม่ใช่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 เหมือนที่ผ่านมาในอดีต 
 โดยในระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ.2555 นี้ 
ได้วางหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการบังคับคดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ให้นิยาม ค าว่า “ลูกหนี้” ว่าหมายถึง  ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล กับให้
หมายความรวมถึง จ าเลยผู้ต้องโทษปรับในคดีอาญา ที่ไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษาด้วย 
 “ส านักงานการบังคับคดี”  หมายความว่า  ส านักงานการบังคับคดี ตามประกาศ
คณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายใน ของส านักงานอัยการสูงสุด 
 ซึ่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหน้าที่
ของหน่วยงานภายใน ของส านักงานอัยการสูงสุด จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 
 “อัยการพิเศษฝ่าย”  หมายความว่า  อัยการพิเศษฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคด ี
 “เจ้าหน้าที่บังคับคดี”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานคดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  และให้หมายความรวมถึงนิติกรของส านักงานอัยการสูงสุด ที่มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคด ี
 ในส่วนของบททั่วไป จะประกอบด้วย หมวด 1 เกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่ง หมวด 2  
เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง หมวด 3 เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
 และในบททั่วไป ข้อ 6 ได้วางหลักว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามระเบียบนี้  
ได้แก่  การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีปกครอง  และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีอาญา  แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาล  ที่พนักงานอัยการได้รับด าเนินการให้  กับด า เนินการตามที่พนักงาน
อัยการเห็นสมควร เกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามค าพิพากษา  
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการบังคับคดี  กรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล และประกันรับสิ่งของไปดูแล
รักษา 
 หมวด 4 เกี่ยวกับการบังคับคดียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  มีรายละเอียดว่า 
 ข้อ 39 กรณีที่จ าเลยเป็นบุคคลธรรมดา  เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับแล้ว จ าเลยไม่
ช าระค่าปรับ และไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ หรือท างานบริการสังคม  หรือท างานสาธารณประโยชน์
แทนค่าปรับจนครบตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  หรือกรณีที่จ าเลยเป็นนิติบุคคลไม่ช าระค่าปรับ  ให้
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ด าเนินการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  ไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์
หรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 40 ให้ส านักงานการบังคับคดี  ด าเนินการบังคับคดีอาญา เฉพาะในส่วนของการยึด
ทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  ในกรณีที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว 
 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และศาลยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดี  ให้พนักงานอัยการ 
ส านักงานคดี ยื่นค าร้องต่อศาล  เพ่ือขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของ
กรมบังคับคดี  ด าเนินการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  โดยระบุขอให้ศาลแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของ
กรมบังคับคดีเป็นผู้ด าเนินการ 
 เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้ส านักงานคดี ส่งส าเนาหมายบังคับคดี พร้อมส าเนาค า
พิพากษาและเอกสารที่จ าเป็นแก่การบังคับคดี  เช่น  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน
บ้าน  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของจ าเลย  ไปยังส านักงานการบังคับคดีโดยเร็ว 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 กรณีที่ส านักงานการบังคับคดีได้รับส าเนาหมายบังคับคดี นอกเหนือจากวรรคสาม  ให้
ส านักงานการบังคับคดีรับไว้พิจารณาด าเนินการ 
 เมื่อส านักงานการบังคับคดีได้รับเรื่องไว้พิจารณาด าเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่แล้ว  
ให้ปฏิบัติตามความในข้อ 11 ของระเบียบนี้ โดยอนุโลม 
 ข้อ 11 เมื่อส านักงานการบังคับคดีได้รับส าเนาหมายบังคับคดีตามข้อ 10 หรือได้รับส าเนา
หมายบังคับคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากตัวความ  ให้ด าเนินการบังคับคดีนอกเหนือการรับเรื่องจาก
ส านักงานคดีตามข้อ 10  ให้ลงรับในสารบบและบัญชีจ่ายส านวน ในวันที่ได้รับ เป็นส านวนบังคับคดี 
และให้อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้สั่งจ่ายส านวน ไปยังส านักงานในสังกัดโดยเร็ว  
แล้วให้อัยการพิเศษฝ่ายสั่งจ่ายส านวนให้พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่บังคับคดีในส านักงาน  หากมี
การเปลี่ยนตัวพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่บังคับคดี  ให้บันทึกชื่อผู้รับโอนไว้ในสารบบและบัญชีจ่าย
ส านวนด้วย 
 ข้อ 41 เมื่อตรวจสอบพบว่า มีทรัพย์สินของจ าเลย ที่สามารถยึดมาใช้ค่าปรับได้  ให้ยื่นค า
แถลง พร้อมรายละเอียดของทรัพย์สินต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี  และขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สิน
ดังกล่าวใช้ค่าปรับ  หรือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท าการยึดทรัพย์สินดังกล่าวใช้
ค่าปรับ  ทั้งนี้ พนักงานอัยการอาจแถลงต่อศาล เพ่ือขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมไปด าเนินการ
เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ รักษาทรัพย์ หรือการบังคับอ่ืนใด เกี่ยวกับการบังคับคดีด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่หมายบังคับคดีของศาลระบุได้ความว่า  ให้พนักงานอัยการเป็นผู้น าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปด าเนินการยึดทรัพย์สิน  ให้พนักงานอัยการมอบหมายเจ้าพนักงานบังคับคดี และ
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เจ้าหน้าที่ศาลตามวรรคหนึ่ง(ถ้ามี) ร่วมไปกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี น ายึดทรัพย์  
รักษาทรัพย์ หรือการบังคับอ่ืนใด เกี่ยวกับการบังคับคดี ตามท่ีพนักงานอัยการเห็นสมควร 
 ในการบังคับคดียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  ให้น าความในหมวด 1 ว่าด้วยการ
บังคับคดีแพ่ง มาใช้โดยอนุโลม 
 นอกจากการด าเนินการตามข้อ 18 แล้ว  หากไม่พบทรัพย์สินของจ าเลย  ให้ยื่นค าแถลงต่อ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดี เรียกตัวจ าเลยหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลจ าเลย มาท าการไต่
สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของจ าเลย  หากจ าเลยเป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีทรัพย์สินที่ยึดใช้ค่าปรับได้ ให้ขอ
ศาลมีค าสั่งกักขังด้วย 
 เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่แล้ว  หากจ าเลยเป็นบุคคลธรรมดาไม่ช าระค่าปรับ 
และไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ หรือท างานบริการสังคม  หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
จนครบตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  หรือกรณีที่จ าเลยเป็นนิติบุคคลไม่ช าระค่าปรับจนครบตามค า
พิพากษา  ให้ด าเนินการไปจนกว่าจะมีเหตุที่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับได้อีก  
 สรุปได้ว่า  ในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
29 นั้น ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี 
พ.ศ.2555  คือ  การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามระเบียบนี้ และเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญา
ในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  อันได้แก่  การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับ
คดีแพ่ง คดปีกครอง และคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ต้องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินการ 
  
 4.2.4  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับโดยตรง ได้แก่  กรมบังคับคดี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม  ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานด้านการบังคับคดีแพ่ง การ
บังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ การวางทรัพย์ ตลอดจนการช าระบัญชี ทั้งนี้เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ได้มีความเหมาะสมทันเหตุการณ์กับสภาพสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
 แต่ต่อมาได้เกิดปัญหาหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์
สินใช้แทนค่าปรับ  และได้มีการออกระเบียบและประกาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่า
ด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ.2555  ซึ่งในปัจจุบัน มีการออกประกาศคณะกรรมการ
อัยการ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ของส านักงาน
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อัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556181  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป  เพ่ือ
เป็นการปรับปรุงหน่วยงานภายใน  และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ของส านักงาน
อัยการสูงสุดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 โดยสรุปใจความได้ว่า  ให้ท าการเพ่ิมหน่วยงานอ่ืนๆ  อันได้แก่   ส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  เป็นผู้บัญชาการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   
 อีกท้ังมีหน้าที่ตามข้อ 4 (46) (ง)  คือ รับผิดชอบงานศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ตามค า
พิพากษาของหน่วยงานรัฐ และจ าเลยที่ถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  และงานการบังคับ
คดีแพ่ง  คดีปกครอง และคดีอาญา เฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามค าพิพากษา  ที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือส านักงานอัยการสูงสุด ภายในเขต
ท้องที่จังหวัดนั้นๆ ตมที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนด 
 
 
 

                                                           
181 ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

หน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 



 
บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ 

 
 จากที่กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และรายละเอียด เกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์
สินใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 มาแล้วในบทที่ผ่านๆ มา  ในบทนี้ผู้เขียน
จะขอวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

5.1  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 

 
 มาตรการยึดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด เพ่ือน ามาใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29  ถือเป็นวิธีการลงโทษที่สอดคล้องกับโทษปรับมากที่สุด  เพราะบังคับเอากับ
ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดได้โดยตรง  แต่ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่แล้วศาลมักจะไม่น ามาตรการยึด
ทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับมาใช้  แต่จะน าวิธีการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับก่อน เนื่องจากสามารถ
บังคับใช้ได้ทันที  ไม่ต้องมีการด าเนินการด้วยวิธีบังคับคดีทางแพ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เหมือนอย่างมาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  และยังมีปัญหาในด้านอ่ืนๆอีก ผู้เขียนจึงขออธิบาย
โดยแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 
 5.1.1  ปัญหาในทางปฏิบัติงาน 
 ศาลส่วนใหญ่ มักจะไม่น ามาตรการยึดทรัพย์สินมาใช้บังคับแก่บุคคลธรรมดา ที่ไม่ช าระ
ค่าปรับ แต่มักจะน ามาใช้กับกรณีการลงโทษนิติบุคคล เพราะศาลไม่อาจลงโทษกักขังแทนค่าปรับได้
โดยสภาพความเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีตัวตน และไม่อาจถูกลิดรอนเสรีภาพทางร่างกายได้   
 อีกทั้ง เนื่องจากการยึดทรัพย์แทนค่าปรับท าได้ยาก ขั้นตอนมาก ไม่สะดวก  เสียเวลา ทั้งยัง
ใช้งบประมาณ และบุคลากรจ านวนมาก  หากค่าปรับเป็นเงินจ านวนน้อย จะเกิดปัญหาไม่คุ้มค่าต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการด าเนินการ  ซึ่งจากค าพิพากษาฎีกาจะเห็นได้ว่า ศาลไทยในปัจจุบันมักจะไม่
น ามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับมาใช้กับผู้ที่ไม่ช าระค่าปรับ  แต่จะใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ
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เป็นส่วนใหญ่  โดยการกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา 200 บาทต่อ 1 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 30182  ยกตัวอย่างเช่น ในค าพิพากษาฎีกาท่ี 312/2555 ได้วินิจฉัยไว้ว่า   
 
   ตามฎีกาของจ าเลยที่ว่า จ าเลยทั้งสามร่วมกันกระท าความผิดตามที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษาหรือไม่  ศาลฎีกาวินิจฉัยมีประเด็นข้อส าคัญว่า  คดีนี้ศาลไม่ได้รับ
ฟังค าให้การรับสารภาพของจ าเลยทั้งสามว่าได้กระท าความผิดในชั้นจับกุมมารับฟัง
ให้ เป็นผลร้ายแก่จ าเลยทั้งสาม  เพียงแต่รับฟังถ้อยค าอ่ืนๆ ที่ประกอบใน
รายละเอียดของบันทึกการจับกุมเกี่ยวกับการติดต่อน าเงินมาใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตา
มีนของเจ้าพนักงานต ารวจเท่านั้น  ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟัง ข้อเท็จจริงจึงรับ
ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยทั้งสามร่วมกันกระท าความผิดตามที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษา  ฎีกาของจ าเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น  ส่วนประเด็นที่ศาลชั้นต้นลงโทษ
ปรับจ าเลยทั้งสามนั้น  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นก าหนดว่า หากจ าเลยทั้ง
สามไม่ช าระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และ 30  แต่
ไม่ได้ระบุกักขังเกิน 1 ปี หรือไม่  มีก าหนดเท่าใด  ถือว่าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นไม่ได้
สั่งให้กักขังจ าเลยทั้งสามไว้เป็นอย่างอ่ืน  ดังนั้น  หากจะกักขังจ าเลยทั้งสามแทน
ค่าปรับ ก็กักขังได้เพียง 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 วรรคแรก 

 
 ซึ่งจากค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้ในค าพิพากษาจะระบุว่า  หากจ าเลยทั้งสาม
ไม่ช าระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และ มาตรา 30 ซึ่งในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 ก าหนดมาตรการเมื่อจ าเลยไม่ช าระค่าปรับไว้ถึง 2 ประการ แต่ศาลยังคง
ก าหนดให้ใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับอยู่นั่นเอง 
 
 5.1.2  ปัญหาการน ามาตรการบริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้   
 แม้ในปัจจุบันจะมีมาตรการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 30/1183 ถึงมาตรา 30/3 ก็ตาม  แต่การจะน ามามาตรการบริการสังคมแทน
ค่าปรับมาใช้นั้น  มีข้อจ ากัดว่า จะต้องเป็นกรณีศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับผู้กระท าความผิดไม่เกิน 
80,000 บาท โดยผู้ต้องโทษปรับที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินพอที่จะช าระค่าปรับ  สามารถยื่นค าร้อง
ต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีขอท างานบริการสังคมแทนค่าปรับได้  ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน 

                                                           
182 มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
183 มาตรา 30/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ประวัติและสภาพของผู้ต้องโทษปรับ  หากเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมแทน
ค่าปรับก็ได้  ซึ่งในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาต  ศาลจะก าหนดลักษณะ หรือประเภทของงาน ผู้ดูแลการ
ท างาน วันเริ่มท างาน ระยะเวลาท างานและจ านวนชั่วโมง ที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวันในค าสั่งด้วย  
โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม การกุศล สาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลก็ได้  
และในกรณีที่ศาลไม่ได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป การท างานบริการสังคมต้องอยู่
ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันเริ่มท างานตามที่ศาลก าหนด   ซึ่งสังเกตได้ว่า หากศาล
ลงโทษปรับเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด คือ ปรับเกินกว่า 80,000 บาท ก็จะน ามาตรการดังกล่าว
มาใช้มิได้   
 
 5.1.3 ปัญหาการลงโทษปรับ ไม่อาจสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์การลงโทษ  
 โดยจากการศึกษาในรายละเอียดที่ผ่านมาพบว่า การลงโทษปรับ ไม่อาจสอดคล้องและตรง
ตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งแต่ประการใด  เนื่องจากการลงโทษปรับกับบุคคล
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักไม่ก่อให้เกิดผลหรือเกิดประโยชน์  อันเป็นการข่มขู่หรือยับยั้ง เพ่ือให้เกิด
ความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าขึ้นมาอีก เหตุเพราะการลงโทษปรับ แม้ว่าจะกระทบ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดก็ตาม  แต่หากมิได้สร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้
นั้นแต่อย่างใด ในบางครั้งผู้กระท าความผิดจึงยอมที่จะเสียค่าปรับแต่โดยดี เนื่องจากเมื่ อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ผลประโยชน์อาจมีมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียอยู่มาก จึงอาจกล่าวได้ว่า โทษ
ปรับนั้น มิได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจดี  ในขณะเดียวกันโทษปรับกลับสร้างความ
ล าบากแก่ผู้ยากจนหรือผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นชนชั้นกลาง  รวมทั้งชนชั้น
ล่างหรือท่ีเรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพ  ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และส าหรับผู้ต้องโทษที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  ไม่มีเงินมาช าระค่าปรับ  จะต้องถูกใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งเป็นการ
ลงโทษที่มุ่งเอากับเสรีภาพของบุคคลผู้ต้องโทษปรับ  อันเป็นบังคับโทษปรับที่ผิดประเภท   
 ขอยกตัวอย่างคดีความตามที่เป็นข่าว คือ ค าพิพากษาฎีกาที่ อ. 3060/2552184 ซึ่งสรุปสาระ 
ส าคัญได้ว่า  พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุรัตน์ มณีนพรัตน์สุดา ลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานเก็บขยะ ประจ าเขตสะพานสูง กองรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 
เป็นจ าเลยในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าน าภาพยนตร์ ซึ่งเป็นแผ่นวีซีดี

                                                           
184อาคม  นิตยากรณ์, กฎหมายไม่เป็นธรรม (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาล

ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2554), หน้า 7, ค้นวันที่ 23 มิถุนายน 
2557 จาก http://www. elib.coj.go.th/Ebook/data/judge_report/jrp2554_9_43.pdf 
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ภาพยนตร์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  ด้วยเหตุที่นายสุ
รัตน์ได้ประกอบอาชีพจ าหน่ายภาพยนตร์  อันเป็นวัสดุที่มีการบันทึกภาพและเสียง ซึ่งสามารถน ามา
ฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดจ าหน่ายเป็นแผงลอยไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ริม
บาทวิถีในตลาดนัดใกล้สี่แยกกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และได้รับเงินตามราคา
แผ่นวีซีดีภาพยนตร์ที่ได้จ าหน่ายในราคาแผ่นละ 20 บาท โดยมิได้รับใบอนุญาต ขอให้ลงโทษตาม
มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551185  ศาลพิพากษาว่า นายสุรัตน์ 
กระท าผิดตามฟ้อง ให้ปรับเป็นจ านวน 200,100 บาท  แต่นายสุรัตน์เคยให้การรับสารภาพชั้น
สอบสวน  คงลดโทษให้เหลือปรับ 133,400 บาท  ถ้าไม่ช าระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับ อันจะเห็น
ได้ว่าพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์จะเอาผิดกับผู้ประกอบ
กิจการค้าภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ และต้องการที่จะควบคุมไม่ไห้มีการลักลอบ
บันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เพ่ือออกไปจ าหน่าย   

แต่จ าเลยในคดีนี้ไม่รู้ว่าการกระท าของตนเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว  อีกทั้งจ าเลย
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการกิจการค้าภาพยนตร์  การที่ศาลลงโทษปรับ ซึ่งมีจ านวนค่าปรับค่อนข้างสูง 
เมือ่เปรียบเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออาชีพและความเป็นอยู่ของจ าเลย  อันจะท าให้จ าเลยเกิด
ความล าบากในการหาเงินมาช าระค่าปรับ  จึงถือได้ว่าการลงโทษปรับในกรณีนี้ไม่สอดคล้องและไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งแต่ประการใด 
 อีกทั้ง ความผิดที่จะก าหนดโทษปรับมักจะเป็นความผิดที่มีลักษณะไม่ร้ายแรง  ซึ่งต่างจาก
การลงโทษจ าคุกหรือกักขัง  ซึ่งมักจะเป็นความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงกว่าความผิดที่ต้องใช้โทษปรับ 
แต่มาตรการที่น ามาบังคับใช้แก่กรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับที่ไม่ช าระค่าปรับ กลับใช้กักขังแทนค่าปรับ 
ทั้งนี้  มีข้อสังเกตว่า โทษกักขังเป็นโทษที่บังคับเอากับเสรีภาพ  ในขณะที่โทษปรับเป็นที่โทษบังคับกับ
ทรัพย์สิน  ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเมื่อโทษเริ่มต้นที่ศาลใช้ลงแก่ผู้กระท าความผิด คือโทษปรับ ซึ่งมุ่งหมาย
บังคับเอากับทรัพย์สิน  แต่พอผู้ต้องโทษปรับไม่สามารถช าระค่าปรับได้เพราะมีฐานะยากจน หรือ
กรณีท่ีผู้ต้องโทษขัดขืนไม่ยอมช าระค่าปรับ  ก็กลับน าเอาการลงโทษกักขัง ซึ่งมุ่งกระท าต่อเสรีภาพมา
ใช้  เท่ากับเป็นการซ้ าเติมบุคคลที่มีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมเลวร้ายลงไปอีก และมิได้กระทบ
ต่อผู้นั้นเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นด้วย  

                                                           
185 มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37

วรรคหนึ่ง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการดังกล่าวในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่น
บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 
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 มาตรการกักขังแทนค่าปรับ จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมข่มเหงรังแกคนยากจน  
ในขณะที่การลงโทษนั้นไม่สามารถใช้เป็นการข่มขู่ผู้มีฐานะดีทางสังคมได้   และในบางความผิดศาล
อาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงการจ าคุกระยะสั้น  โดยเฉพาะการลงโทษปรับในความผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือ
ความผิดลหุโทษ  แต่การที่ต้องมาบังคับโทษปรับด้วยมาตรการกักขังแทนค่าปรับนั้น จึงเท่ากับเป็น
การท าให้ผู้ต้องโทษปรับต้องถูกบังคับเอากับเสรีภาพและถูกจ าคุกในระยะสั้น  จึงเป็นเหตุให้บุคคล
ดังกล่าวต้องสูญเสียเสรีภาพโดยไม่สมควร และไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของการ
ลงโทษปรับ  ทั้งยังส่งผลให้รัฐต้องรับภาระในการควบคุมดูแลผู้ถูกกักขังเพ่ิมมากขึ้น   ไม่ว่าจะเรื่อง
สถานที่ บุคลากร สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และที่ส าคัญการกักขังแทนค่าปรับ ท าให้ผู้นั้นต้องถูก
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ และการต้องถูกกักขัง อาจท าให้ผู้ต้องถูกกักขังนั้นเรียนรู้
พฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม หรือได้รับการถ่ายทอดวิธีการก่ออาชญากรรม และท า
ให้ต้องสูญเสียคุณค่าในตนเองไป  เนื่องจากได้รับการตราหน้าต่อสังคมว่าเป็นคนขี้คุก จึงเป็นการยาก
ที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ 
 
 5.1.4  ปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ   
 เนื่องจากการยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับในปัจจุบัน  ยังมีแนวทางปฏิบัติทีย่ังไม่ชัดเจนนัก  ท าให้
ส่วนใหญ่แล้ว  ศาลมักจะไม่บังคับช าระค่าปรับด้วยวิธีการยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับ แต่ใช้วิธีการกักขัง
แทนค่าปรับแทน เพราะในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับและไม่ช าระ
ค่าปรับภายในสามสิบวัน ผู้นั้นจะถูกยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะถูกกักขังแทนค่าปรับ โดย
ไม่ได้ก าหนดบังคับให้ศาลต้องใช้มาตรการใดเป็นมาตรการแรก  และมาตรการใดเป็นมาตรการหลัง 
แต่ได้ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาล  และเนื่องจากศาลไม่อาจทราบว่าจ าเลยจะมีเงินมาช าระค่าปรับ
หรือไม่ ศาลจึงใช้วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย นั่นคือ  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้นั้ นจะ
หลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ ซึ่ง
จะเป็นวิธีที่สามารถบังคับใช้ได้ทันที ส่วนการยึดทรัพย์แทนค่าปรับ เนื่องจากต้องด าเนินการด้วย
วิธีการบังคับคดีทางแพ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความทางแพ่ง อีกทั้งต้องให้อ านาจหน้าที่ในการ
บังคับเป็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี  ซึ่งท าไปตามขั้นตอนการบังคับคดีทางแพ่งที่จะต้องมีการน าชี้
และยึดทรัพย์ที่กว่าจะยึดได้ก็นานเกินกว่าผู้ต้องโทษปรับจะรู้สึกผิดกับการกระท าของตนอีก ท าให้ไม่
ได้ผลในทางข่มขู่หรือยับยั้งมิให้ผู้ต้องโทษปรับกระท าความผิดขึ้นอีก   
 ตรงจุดนี้เองท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ ท าให้ศาลมักจะใช้
วิธีการบังคับค่าปรับโดยการยึดทรัพย์แทนค่าปรับก็เฉพาะในกรณีที่ไม่อาจบังคับได้ด้วยวิธีการกักขัง
แทนค่าปรับ เช่น การลงโทษยึดทรัพย์แทนค่าปรับกับกรณีนิติบุคคลที่กระท าความผิด เนื่องจากไม่
อาจกักขังนิติบุคคลแทนค่าปรับได้โดยสภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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5.1.5  ปัญหาเรื่องอายุความในการบังคับคดีตามค าพิพากษา เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ 

 ซึ่งกรณีที่ศาลจะใช้วิธีการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับมาบังคับกับผู้ต้องโทษปรับไม่ช าระ
ค่าปรับนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ไม่ได้บัญญัติเรื่องการบังคับค่าปรับไว้โดยตรง 
จึงต้องน าการบังคับคดีโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 แต่เนื่องจากในเรื่องการบังคับค่าปรับด้วยการกักขังแทนค่าปรับและการยึดทรัพย์สินใช้แทน
ค่าปรับ  ได้มีประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดอายุความในการยึดทรัพย์ในการใช้ค่าปรับ หรือการ
กักขังแทนค่าปรับไว้เป็นการเฉพาะ คือ มีอายุความ 5 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 99186 ที่วางหลักไว้ว่า การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการ
กักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ท าภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินหรือ
กักขังไม่ได ้
 ดังนั้น  การบังคับคดีค่าปรับด้วยการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  จึงต้องร้องขอให้บังคับคดี
ภายในก าหนด 5 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ซึ่งหมายถึง ค าพิพากษาหรือค าสั่งอันถึงที่สุด
และแยกเป็นรายเฉพาะจ าเลยแต่ละคนว่าคนใดคดีถึงที่สุดเมื่อใด  โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้อง
ด าเนินการตามวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในก าหนด 5 ปี ด้วย คือ 
 1. ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
 2. ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว 
 3. ต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา (ตาม
ค าสั่งศาล) 
 ซึ่งหลักตามที่มาตรา 15  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วางหลักไว้ว่า วิธี
พิจารณาข้อใดที่ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 271 วางหลักไว้ว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคล ซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้
ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ 
(เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้   ภายในสิบปี

                                                           
186 มาตรา 99  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือการกักขังแทน

ค่าปรับ ถ้ามิได้ท าภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินหรือกักขัง
ไม่ได ้

ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งท าต่อเนื่องกับการลงโทษ
จ าคุก 
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นับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  ซึ่ง
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี
นับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง อันหมายถึง  ค าพิพากษาหรือค าสั่งอันถึงที่สุดและแยกเป็นราย
เฉพาะจ าเลยแต่ละคนว่าคนใดคดีถึงที่สุดเมื่อใด 
 

5.1.6  ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี เกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ กรณีที่จ าเลยไม่ช าระค่าปรับ   

 มีปัญหาว่า ในกรณีการบังคับค่าปรับ ใครจะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอันชอบที่จะร้อง
ขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ในการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  ซึ่งฝ่ายต่างๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีความเห็นแย้งกันว่า  การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี หรือพนักงานอัยการ  ดังจะเห็นได้จากหนังสือของส านักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0017/15202 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548187  เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา เรื่อง
จ าเลยไม่ช าระค่าปรับ  สรุปความได้ว่า 
 
  ตามหนังสือที่อ้างอิง แจ้งว่า ศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีค าพิพากษาลงโทษ

ปรับนิติบุคคล  ซึ่งได้กระท าความผิดอาญา แต่นิติบุคคลดังกล่าวไม่ยอมช าระ
ค่าปรับ ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้อัยการจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ซึ่งส านักงานอัยการเขต 2 เห็นฟ้องกับ
ส านักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีว่าพนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ร้องขอให้บังคับ
กรณีนี้ได้ แต่เนื่องจากกรณีเป็นปัญหาในการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ จึง
ขอหารือส านักงานอัยการสูงสุด ตามละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 245 บัญญัติว่า “เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้บังคับคดีโดย
ไม่ชักช้า”  และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 บัญญัติว่า  “ผู้ใดต้องโทษปรับ
และไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันศาลพิพากษาผู้นั้ นจะต้องถูกยึด
ทรัพย์ใช้ค่าปรับ”   

                                                           
187 ส านักงานอัยการสูงสุด, หนังสือที่ อส. 0017/15202, 15 กันยายน 2548 เรื่อง หารือ

แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา เรื่องจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ. 
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  ฉะนั้น เมื่อศาลลงโทษปรับจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้ว จ าเลยที่ 1 ไม่
น าเงินมาช าระค่าปรับ จึงเป็นกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีโดยยึดทรัพย์ของจ าเลย 
ที่ 1 มาใช้ค่าปรับตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดีเป็น
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 233 วางหลักว่า  ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมีอ านาจในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีมิได้มีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการบังคับคดีเอง เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 119  

  โดยเหตุนี้ ในคดีนี้  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้พนักงานอัยการจังหวัด
ปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดีแก่จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล  ซึ่งแม้ในการประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมิได้บัญญัติเรื่องการบังคับคดี เช่นในกรณีของ
คดีนี้  แต่ในมาตรา 15  ก็ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 271 ก็บัญญัติว่า คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้  ซึ่งกรณีนี้
อาจเทียบได้กับพนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโจทก์ในคดี ประกอบกับ
พนักงานอัยการมีฐานะเป็น “ทนายแผ่นดิน” ซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน
หรือของรัฐ ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6 
ที่ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาลยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล” 
 ฉะนั้น เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี พนักงานอัยการ
จึงชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีตามที่ศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดี
นี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการบังคับคดีให้ซึ่งจะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐ
ได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้ค่าปรับเป็นของรัฐตามค าพิพากษาของศาล 

  เนื่องจากคดีนี้ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษจึงให้พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีร้องขอต่อศาลจังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือให้ออกกฎหมายบังคับคดีแก่จ าเลยที่ 1 โดยขอให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้สืบหาหลักทรัพย์และน ายึดตาม
ค าสั่งศาลต่อไป ความเห็นของอัยการจังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดีอัยการเขต 2 
ชอบแล้ว 
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 ต่อมาส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือเวียนที่ อส. 0017/ว361 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2548188  เรื่องแนวปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29 ความว่า 
  ด้วยศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีค าพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 

798/2546 ให้ลงโทษปรับนิติบุคคล แต่นิติบุคคลดังกล่าวไม่ยอมช าระค่าปรับ ศาล
จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอให้อัยการจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 ส านักงานอัยการเขต 2 จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติต่อ
ส านักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นกรณีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะ
ด าเนินการให้ได้หรือไม่  

  ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า คดีนี้พนักงานอัยการเป็น
โจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงานอัยการมีฐานะเป็น “ทนายแผ่นดิน” ซึ่งต้องรักษา
ผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2498 มาตรา 6 ที่ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาล
ยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล” ฉะนั้น เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี 
พนักงานอัยการจึงชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีตามที่ศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในคดีนี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการบังคับคดีให้ ซึ่งจะท า
ให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหาย เพราะไม่ได้ค่าปรับเป็นของรัฐตามค า
พิพากษาของศาล” 

 
 และต่อมา ส านักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือที่ ศย. 016/ว13(ป)  ลงวันที่ 22 มกราคม 
2551189  ในเรื่องแนวปฏิบัติในการบังคับคดีตามค าพิพากษาในคดีอาญา  ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 29 ความว่า 
 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือส านักงานอัยการสูงสุด ที่ อส. 0017/ว361  

ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  จ านวน 1 แผ่น  เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ  กรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษาลงโทษ ปรับจ าเลยแต่จ าเลยไม่ยอมช าระค่าปรับ 

                                                           
188 ส านักงานอัยการสูงสุด, หนังสือที่ อส. 0017/ว361, 15 กันยายน 2548 เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. 

189 ส านักงานศาลยุติธรรม, หนังสือที่ ศย. 016/ว13(ป), 22 มกราคม 2551 เรื่อง การบังคับ
คดีตามค าพิพากษาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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ทั้งนี้ไม่ว่าจ าเลยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รวมทั้งจ าเลยที่เป็นบุคคล
ธรรมดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือจ าเลยที่เป็นนิติบุคคลที่ถูก
ศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ  หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถูกฟ้องในคดีอ่ืน  และ
ถูกยึดทรัพย์ไปก่อน  ซึ่งการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
29 วรรคหนึ่ง  ก็ใช้บังคับได้เฉพาะจ าเลยเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น   เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ   ส านักงานศาลยุติธรรมขอเรียนให้ทราบถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ
กับจ าเลยที่ไม่ยอมช าระค่าปรับและผู้ที่มีหน้าที่ในการบังคับคดีกรณีจ าเลยไม่ยอม
ช าระค่าปรับดังนี้    

    1.  กฎหมายที่ใช้บังคับคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
ได้บัญญัติแนวทางในการบังคับเอากับจ าเลยที่ไม่ยอมช าระค่าปรับไว้ว่า “ผู้ใด
ต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาผู้นั้น
จะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือมอฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ และถ้า
ศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก
ประกันหรือสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้”  แต่ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ  ไม่สามารถใช้บังคับกับจ าเลยที่เป็นนิติ
บุคคลที่ไม่ยอมช าระค่าปรับได้  จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ
เพียงทางเดียว  แต่การยึดทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา บรรพ 6 หมวด 1 เรื่อง การบังคับตามค าพิพากษา ก็ไม่ได้บัญญัติเรื่อง
การยึดทรัพย์สินจ าเลยที่ถูกลงโทษปรับไว้    จึงจ าเป็นต้องอาศัยมาตรา 15 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  น าวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับจ าเลยที่ถูกลงโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับใน
คดีอาญาโดยอนุโลมด้วย 

     2.  ผู้มีหน้าที่ในการบังคับคดีจ าเลยที่ไม่ช าระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6  บัญญัติไว้ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็น
ทนายแผ่นดินประจ าศาลชั้นต้นทุกศาล” ซึ่งเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือของแผ่นดิน  นอกจากนี้
ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ที่  อส. 0017/ว361 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
แจ้งต่อพนักงานอัยการว่า “พนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงาน
อัยการมีฐานะเป็นทนายแผ่นดินจึงต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6  ดังกล่าว 
เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี พนักงานอัยการจึงชอบที่จะ
ด าเนินการบังคับคดีตามศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
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ด าเนินการบังคับคดีให้ จะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้
ค่าปรับเป็นของรัฐตามค าพิพากษาของศาล” ส่วนศาลยุติธรรมและหัวหน้า
ส านักงานประจ าศาล  ไม่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีเพ่ือน าเงิน
มาช าระค่าปรับเอง  

  ดังนั้น การบังคับคดีตามค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
29 กรณีจ าเลยเป็นนิติบุคคล การขอเฉลี่ยทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สินของจ าเลยถูกยึด
ในคดีอ่ืน  รวมถึงการรับช าระหนี้ในกรณีที่จ าเลยเป็นนิติบุคคลถูกศาลมีค าสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกศาลพิพากษาให้
ล้มละลาย จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของศาลหรือ
หัวหน้าส านักงานประจ าศาลยุติธรรมแต่อย่างใด 

 
 และต่อมา ส านักงานศาลยุติธรรม ก็ได้มีหนังสือท่ี ศย. 016/ว102(ป) ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2554190  ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับ ในคดีอาญา ที่เอกชนเป็นโจทก์  โดยมีความ
ว่า 
 
  “ด้วยส านักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือขอหารือจากศาลชั้นต้น  กรณีที่

ศาลชั้นต้นได้ส่งหมายบังคับคดี  พร้อมค าพิพากษาในคดีอาญาที่เอกชนฟ้องกันเอง  
โดยจ าเลยเป็นนิติบุคคล  และศาลได้พิพากษาลงโทษปรับจ าเลย  แต่จ าเลยไม่ช าระ
ค่าปรับตามก าหนดระยะเวลา  ไปให้พนักงานอัยการเพ่ือด าเนินการยึดทรัพย์สิน
ของจ าเลย  ตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29  แต่พนักงานอัยการเห็นว่า  
กรณีดังกล่าว ยังไม่มีแนวปฏิบัติของพนักงานอัยการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่
พนักงานอัยการไม่ได้เป็นโจทก์  จึงได้ด าเนินการเสนอข้อหารือต่ออัยการสูงสุด   

  โดยต่อมาอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  พนักงานอัยการไม่มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการบังคับคดี ที่เอกชนฟ้องกันเอง  ศาลชั้นต้น จึงขอให้ส านักงานศาล
ยุติธรรม พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว  ว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ใคร  และขอให้ส านักงานศาลยุติธรรม จัดประชุมร่วมกันกับส านักงานอัยการสูงสุด 
เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีดังกล่าวต่อไป 

  ส านักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า  ในการบังคับโทษปรับใน
คดีอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับ

                                                           
190 ส านักงานอัยการสูงสุด, หนังสือที่ ศย. 016/ว102(ป), 31 สิงหาคม 2554 เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดีอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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คดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี  พ.ศ.2522 หมวด 5 ว่าด้วยการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ  
ข้อ 49/4-49/6 ซึ่งก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี  กรมบังคับคดีเป็น
ผู้ด าเนินการยึดทรัพย์จ าเลย ซึ่งไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา  
เพ่ือน ามาขายทอดตลาด เอาเงินใช้แทนค่าปรับต่อไป  ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้
หารือกับกรมบังคับคดี  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดีอาญา
ดังกล่าวแล้ว  โดยกรมบังคับคดี รับด าเนินการให้ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ดังกล่าว  จึงขอให้ศาลชั้นต้นส่งหมายบังคับคดี พร้อมส าเนาค าพิพากษาในคดีอาญา
ที่เอกชนเป็นโจทก์ ไปยังกรมบังคับคดีโดยตรง  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 

 
5.1.7  ปัญหาการบังคับค่าปรับ ตามมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา  
 การที่ศาลมักจะไม่ใช้มาตรการยึดทรัพย์แทนค่าปรับ เนื่องมาจากการบังคับค่าปรับ ตาม
มาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ก าหนดไว้ว่า หากมีการยึดทรัพย์สิน
ค่าปรับใช้ในคราวเดียว ส าหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ ค่าใช้ทรัพย์ หรือค่าทดแทน แต่ทรัพย์สิน
ของจ าเลยไม่พอใช้ครบทุกอย่าง ให้น าจ านวนเงินสุทธิของทรัพย์สินนั้นใช้ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ค่าธรรมเนียม 
 2.  ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทน 
 3.  ค่าปรับ 
 จะเห็นได้ว่า การบังคับค่าปรับในกรณีดังกล่าว จะสามารถบังคับค่าปรับได้จะต้องเป็นเงินที่
เหลือจากการช าระหนี้อย่างอ่ืนเสียก่อนเสียก่อน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีเงินเหลือ  อาจเปรียบเสมือนว่าไม่ได้
มีการยึดทรัพย์เพ่ือใช้ค่าปรับเลย  ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลาในการยึดทรัพย์ และอาจจะได้ค่าปรับไม่คุ้ม
กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการด าเนินการ  
 
 5.1.8  ปัญหาการไม่มีหน่วยงานติดตามก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าปรับ 
  เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ได้ก าหนดว่า  การจะใช้มาตรการยึดทรัพย์ใช้
ค่าปรับได้ต่อเมื่อผู้ช าระค่าปรับไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  
ดังนั้น เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้วก็ยังต้องรออีก 30 วัน  ถึงจะสามารถใช้มาตรการยึดทรัพย์ได้   ใน
กรณีดังกล่าวยังขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบว่าจะครบก าหนด 30 วันเมื่อใด  กรณี
ดังกล่าวไม่มีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
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5.1.9  ปัญหาที่ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ต้องโทษมีทรัพย์สินเพียงพอในการช าระค่าปรับหรือไม่ 
ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่ศาลมีค าพิพากษาให้ต้องโทษปรับ 

 เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานมาท าหน้าที่ในการสืบทรัพย์ของจ าเลย ว่ามีทรัพย์สินเพียงพอจะให้
ยึดหรือไม่ ดังนั้น เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว แล้วไม่มีการช าระค่าปรับ  ศาลจึงต้องลงโทษกักขังผู้
นั้นทันที 
 

5.2  เปรียบเทียบมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามกฎหมายต่างประเทศ 
 
 5.2.1  เปรียบเทียบโทษปรับในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จะก าหนดโทษปรับในลักษณะแบบตายตัว หรือ Fixed Sum 
System นั่นคือ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาและท าการก าหนดค่าปรับ  ระยะเวลาการช าระ และวิธีการ
ช าระ ที่จะบังคับแก่จ าเลย โดยศาลจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ตามที่ก าหนดไว้
ใน United States Code Title 18 มาตรา 3572(a)  ดังต่อไปนี้ 
 1.  รายได้ ความสามารถในการหารายได้ และท่ีมาของรายได้ของจ าเลย 
 2.  ภาระท่ีเกิดจากค่าปรับที่มีต่อจ าเลย บุคคลซึ่งต้องพ่ึงพาจ าเลยด้านการเงิน หรือบุคคลอ่ืน
ใด (รวมทั้งรัฐ) ที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิการของบุคคลซึ่งต้องพ่ึงพาจ าเลยด้านการเงินรวมทั้งภาระที่
เกิดจากการลงโทษที่เป็นทางเลือกอ่ืน 
 3.  การสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากผู้อื่นอันเนื่องมาจากความผิดนั้น 
 4.  มีการออกค าสั่งให้คืนทรัพย์ หรือมีการคืนทรัพย์หรือไม่ รวมทั้งจ านวนทรัพย์ที่คืนด้วย 
 5.  ความจ าเป็นในการยึดคืนทรัพย์สินที่จ าเลยได้มาจากการกระท าความผิดนั้น 
 6.  ค่าใช้จ่ายที่คาดว่ารัฐจะต้องเสียไป (พิจารณาประกอบกับการลงโทษจ าคุก การปล่อยตัว 
และการคุมประพฤติ) 
 7.  จ าเลยสามารถผลักภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนใดได้หรือไม่ 
 8.  หากจ าเลยเป็นองค์การต้องพิจารณาถึงขนาดขององค์การและมาตรการที่ออกโดย
องค์การเพ่ือลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ กรรมการลูกจ้าง หรือตัวแทนขององค์การที่รับผิดชอบต่อ
ความผิดนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นขึ้นอีก 
 นอกจากนั้นแล้ว สิ่งส าคัญคือ ศาลจะต้องก าหนดค่าปรับให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  
โดยค านึงถึงความสามารถในการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายหรือการเยียวยาความเสียหายนั่นเอง  
ตามที่ก าหนดใน United States Code Title 18 มาตรา 3572(b)   อีกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อมีค าพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษปรับแล้ว  หากจ าเลยไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันมี
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ค าพิพากษาของศาล จะถือว่าค าพิพากษาเป็นที่สุด  ตามที่ก าหนดไว้ใน United States Code Title 
18 มาตรา 3572(c)    
 และศาลในสหรัฐอเมริกา จะก าหนดโทษปรับ ทั้งกรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา
และเป็นองค์กร  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 5.2.1.1 กรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งศาลพิพากษาว่ากระท า
ความผิด  ศาลมีอ านาจลงโทษให้ช าระค่าปรับได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1)  ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายส าหรับความผิดนั้น 
 2)  ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับการปรับแบบทางเลือก  
 3)  กรณีความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงมาก ประเภท Felony ไม่เกิน 
250,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 4)  กรณีความผิดอาญาโทษร้ายแรงปานกลาง ประเภท Misdemeanor ที่
ก่อให้เกิดการเสียชีวิต  ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 5)  กรณีความผิด Misdemeanor Class A ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต ไม่
เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 6)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ทึ่ไม่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิต ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 7)  กรณีความผิดอันเกิดจากการละเมิด ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 5.2.1.2 กรณีผู้กระท าความผิดเป็นองค์กร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิด ศาลมี
อ านาจลงโทษให้ช าระค่าปรับได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
 1)  ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายส าหรับความผิดนั้น 
 2)  ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับการปรับแบบทางเลือก  
 3)  กรณีความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงมาก ประเภท Felony ไม่เกินกว่า 
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 4)  กรณีความผิดอาญาโทษร้ายแรงปานกลาง ประเภท Misdemeanor ที่
ก่อให้เกิดการเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 5)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ที่ไม่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิต ไม่เกินกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 6)  กรณีความผิด Misdemeanor Class B หรือ C ที่ไม่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิต ไม่เกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 7)  กรณีความผิดอันเกิดจากการละเมิด ไม่เกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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 นอกจากนี้ ตาม United States Code Title 18 มาตรา 3571(e) ได้ระบุไว้ว่า ในการ
ลงโทษปรับ หากกฎหมายที่ก าหนดความผิด มิได้ระบุอัตราค่าปรับไว้ หรือระบุอัตราค่าปรับไว้ต่ ากว่า
บทบัญญัติตามกฎหมายนี้ ก็ให้ศาลบังคับช าระค่าปรับได้ ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้น  
 อีกทั้งสถาบันกฎหมายอเมริกา (The American Law Institute) ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ใน
การบังคับใช้โทษปรับ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยเพ่ือลงโทษปรับ ซึ่งก าหนดไว้ใน Model 
Penal Code191 สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1.  การลงโทษปรับ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและพฤติการณ์ของการกระท า
ความผิด ตลอดจนประวัติและลักษณะนิสัยของจ าเลยประกอบด้วย เพ่ือบ่งชี้ว่าการลงโทษปรับ มี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอต่อการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้เพียงใด 
 2.  ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการลงโทษปรับ ที่ก าหนดให้กระท าควบคู่ไปกับการลงโทษจ าคุก หรือ
การคุมประพฤติ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลมุ่งประสงค์จะใช้มาตรการดังกล่าวเพ่ือปราบปรามหรือยับยั้ง
อาชญากรรมและแก้ไขที่ตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง  หรือในกรณีเกิดความผิดที่จ าเลยมีเจตนามุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากการประกอบอาชญากรรมนั้นเท่านั้น 
 3.  สิ่งที่จะต้องค านึงถึงในการลงโทษปรับ  คือ หลักความสามารถในการช าระค่าปรับของ
จ าเลย และโทษปรับนั้นจะต้องไม่เป็นการปิดกั้นจ าเลยจากการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือ
เหยื่อหรือผู้ได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิดนั้น 
 4.  การก าหนดจ านวนเงินค่าปรับและวิธีการช าระค่าปรับ ศาลจะต้องค านึงถึงฐานะและ
ความเป็นอยู่ของจ าเลยประกอบด้วย 
 5.  รัฐจะต้องให้ประโยชน์แก่จ าเลยผู้ที่มีความตั้งใจจริงหรือมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะช าระค่าปรับ 
โดยอาจจะใช้มาตรการการผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อ และต้องมีมาตรการลงโทษผู้จงใจไม่ช าระ
ค่าปรับอย่างเด็ดขาด 
 นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีมาตรการบังคับช าระค่าปรับในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นไปตาม United States Code Title 18 มาตรา 3572(d) ที่ได้ก าหนดวิธีการในการช าระค่าปรับ 
และระยะเวลาหรือข้อก าหนดในการช าระค่าปรับของจ าเลยไว้ ดังนี้ 
 1.  ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษปรับ รวมทั้งลงโทษให้คืนทรัพย์สิน จะต้องช าระค่าปรับแก่ศาล
ในทันที เว้นแต่กรณีที่ศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจก าหนดผ่อนปรนวันช าระ
หรือก าหนดให้ผ่อนช าระค่าปรับเป็นงวดได้ โดยหากศาลก าหนดให้ผ่อนช าระเป็นงวด จ านวนเงิน ใน
แต่ละงวดจะต้องเท่ากัน ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

                                                           
191 เชษฐภัทร  พรหมชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
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 2.  ในกรณีมีค าสั่งให้คืนทรัพย์สิน  หากศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้กระท าการอย่างอ่ืนก่อนการ
คืนทรัพย์  ศาลจะต้องก าหนดระยะเวลาในการคืนทรัพย์สินไว้ด้วย  และต้องเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุด
ทีก่ารคืนทรัพย์ทั้งหมดสามารถกระท าได้อย่างสมเหตุสมผล 
 3.  กรณีที่ศาลก าหนดให้ผ่อนช าระค่าปรับเป็นงวดนั้น จะต้องมีข้อก าหนดให้จ าเลยมีหน้าที่
ต้องแจ้งให้ศาลทราบ ถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินของตน ซึ่งหากศาลได้รับการแจ้ง
ดังกล่าว และศาลพิจารณาเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในการ
ผ่อนช าระค่าปรับ หรืออาจก าหนดให้ช าระค่าปรับเต็มจ านวนโดยทันทีก็ได้ ตามศาลเห็นสมควร 
 และตาม United States Code Title 18 มาตรา 3572(g) ยังได้ก าหนดให้ศาลพิจารณา
ออกค าสั่งให้จ าเลยวางหลักประกันต่างๆ เพ่ือการช าระค่าปรับ  ดังนี้ 
 1.  จ าเลยต้องท าการฝากเงินค่าปรับที่ถึงก าหนดช าระแล้ว ไว้ที่ฝ่ายทะเบียนของศาล  
 2.  ก าหนดให้จ าเลยออกพันธบัตรหรือหลักประกันอื่น เพ่ือเป็นประกันต่อการช าระค่าปรับ  
 3.  ห้ามมิให้จ าเลยใช้เงินหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของจ าเลยเอง 
 อีกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือ ในกรณีที่จ าเลยไม่สารถช าระ
ค่าปรับได ้เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยรับโทษปรับ  แม้ว่าจ าเลยจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็
ตาม ซึ่งจะมีกระบวนการพิเศษอย่างหนึ่ง เพ่ือช่วยเหลือจ าเลยดังกล่าว  ตามที่ก าหนดไว้ใน United 
States Code Title 18 มาตรา 3573  แต่ต้องปรากฎข้อเท็จจริงว่าจ าเลยนั้นมีความตั้งใจจริงในการ
จะหาเงินมาช าระค่าปรับแล้ว  โดยศาลอาจกระท าดังต่อไปนี้ 
 1.  ศาลอาจมีค าสั่งยกหนี้ให้จ าเลยนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของค่าปรับที่ยังมิได้ช าระต่อ
ศาล รวมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 
 2.  ศาลอาจมีค าสั่งเลื่อนก าหนดการช าระค่าปรับออกไป 
 3.  ศาลอาจมีค าสั่งให้ขยายเวลาในการผ่อนช าระค่าปรับ จากที่ศาลก าหนดไว้ 
 แต่กรณีดังกล่าวข้างต้น  จะไม่ใช้กับจ าเลยที่มีเจตนาจะไม่ช าระค่าปรับ ตาม United States 
Code Title 18 มาตรา 3615  ซึ่งศาลจะมีค าสั่งให้ช าระค่าปรับเพ่ิมเติมจากเดิม  โดยก าหนดค่าปรับ
ได้ไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนค่าปรับที่ยังคงค้างช าระอยู่ หรือไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือศาล
อาจมีค าสั่งให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าคุกและปรับด้วย 

นอกจากนี้ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ยังมีการก าหนดมาตรการเสริมแทนการลงโทษปรับ 
ซึ่งส่วนมากจะน ามาใช้กับกรณีความผิดอาญา ที่มีโทษไม่ร้ายแรงหรือรุนแรงรองลงมา คือ ความผิด
ประเภท Misdemeanor โดยเป็นโทษที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโทษระดับกลาง  และวัตถุประสงค์
ของการก าหนดให้มีโทษเสริมนั้น ก็คือสามารถลดจ านวนผู้ต้องขังที่กระท าความผิดจนได้รับโทษจ าคุก  
หรือผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษปรับ แต่ศาลเห็นว่าสามารถใช้โทษเสริมมาลงโทษแก่ผู้ต้องหาเหล่านี้ได้  เพ่ือ
สร้างกลไกในการควบคุมผู้กระท าความผิดอันนอกเหนือจากการจ าคุกและปรับ  อันได้แก่  มาตรการ
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ยึดทรัพย์สินของจ าเลย  การคุมประพฤติอย่างเข้มงวด (Intensive Supervision Probation: ISP)  
การคุมประพฤติภายหลังจากลงโทษให้ถูกจ าคุกภายในระยะเวลาสั้นๆ  มาตรการให้ท างานบริการ  
มาตรการกักขังไว้ในบ้าน  ศูนย์เลี่ยงโทษจ าคุก  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดอัตราค่าปรับ ในลักษณะเป็นการก าหนดโทษ
ปรับแบบตายตัว (Fixed Sum System) ซึ่งศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันด้วย
ระบบพิกัดอัตรา โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าปรับที่จะบังคับเอากับจ าเลย ระยะเวลาการ
ช าระ และวิธีการช าระ  และยังมีมาตรการเสริมโทษปรับ ซึ่งส่วนมากจะน ามาใช้กับกรณีความผิด
อาญาโทษรุนแรงปานกลาง  แต่ก็มิได้มีการก าหนดให้ใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  เพราะ
มีเจตนารมณ์ที่จะบังคับโทษปรับ ให้มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้กระท าผิดอย่างชัดเจน 

 
 5.2.2  เปรียบเทียบโทษปรับในประเทศฝรั่งเศส 

การลงโทษปรับ (L’ amende) เป็นการที่รัฐบังคับให้มีช าระค่าปรับให้แก่รัฐ192 โดยโทษปรับ
เป็นการลงโทษทางอาญาที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์มากว่าโทษ เช่น การปรับไม่เป็นการท าให้
ผู้กระท าความผิดเกิดความเสื่อมเสียเหมือนการลงโทษจ าคุก โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการถูกจ าคุกใน
ระยะเวลาสั้นๆ และส าหรับรูปแบบของการลงโทษปรับ จะพิจารณาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
ผู้กระท าความผิด  โดยจะน ารายได้ดังกล่าวมาก าหนดในรูปร้อยละ  และน ามาแบ่งออกเป็นส่วนๆ 
เพ่ือน าส่วนหนึ่งมาใช้ในการช าระค่าปรับ  โดยอาจใช้วิธีการค านวณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นราย
เดือนหรือรายปี  เช่น ก าหนดโทษปรับร้อยละ 5 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือก าหนด
โทษปรับร้อยละ 20 ของรายได้ประจ าปี เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น   
 ต่อมาได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาใหม่ในปี ค.ศ.1983  ท าให้การลงโทษปรับมี
ระบบวิธีอ่ืน คือ การปรับรายวัน ซึ่งศาลจะก าหนดค่าปรับโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้รายวัน
ของผู้กระท าความผิด  อย่างไรก็ตามการก าหนดโทษปรับขั้นสูงจะต้องไม่เกิน 360 วัน และการ
ก าหนดค่าปรับราบวัน จะต้องพิจารณาจากความสามารถของผู้ถูกปรับ  โดยอัตราค่าปรับจะต้องไม่
เกินจ านวนเงิน 2,000 ฟรังค ์

ในกรณีโทษปรับ ส าหรับความผิดลหุโทษ  เป็นความผิดที่ลงโทษปรับตามกฎหมายได้ไม่เกิน 
3,000 ยูโร โดยก าหนดล าดับชั้นของโทษปรับไว้ ดังนี้193 

1.  ปรับไม่เกิน 38 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นต้น (First Class) 
2.  ปรับไม่เกิน 150 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สอง (Second Class) 

                                                           
192 วรรษมล เพ็งดิษฐ์, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
193 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
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3.  ปรับไม่เกิน 450 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สาม (Third Class) 
4.  ปรับไม่เกิน 750 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่สี่ (Fourth Class) 
5.  ปรับไม่เกิน 1,500 ยูโร ส าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ห้า (Fifth Class) 
นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีการใช้มาตรการเสริมแทนการปรับ  นอกจากที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131-10  ซึ่งเป็นโทษเสริมส าหรับความผิดอุกฤษฎ์โทษ หรือความผิด
มหันตโทษและความผิดมัชฌิมโทษหรือมัธยโทษ  อันได้แก่ การลงโทษบุคคลธรรมดา โดยการห้าม
การริบ การลบล้างหรือการถอนสิทธิ  ค าสั่งให้รักษาพยาบาล หรือการก าหนดหน้าที่ให้กระท าการ
ห้ามเคลื่อนย้าย หรือการริบวัตถุสิ่งของ  การให้ปิดสถานประกอบการ และค าสั่งให้ปิดประกาศค า
วินิจฉัยของศาล หรือเผยแพร่ โดยสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์แล้ว ประเทศ
ฝรั่งเศสยังได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการท างานบริการสังคมมาใช้เป็นมาตรการเสริมและแทน
การปรับด้วย โดยมีความประสงค์เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้ต้องโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
ง่ายขึ้น ลดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลของประชาชน 
 ศาลในประเทศฝรั่งเศส จะใช้มาตรการบริการสังคมกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ความผิดในคดีเล็กๆ น้อยๆ ที่มีการท าซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือความผิดปานกลาง เช่น ความผิดเกี่ยวกับ 
การจราจรหรือการคมนาคม โดยส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์จะเป็นผู้น าวิธีการดังกล่าวมาใช้มากกว่าศาล
ชั้นต้น ซึ่งศาลจะพิพากษาเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดี โดยในทางปฏิบัติจะมีผู้พิพากษาในชั้นศาลที่
จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ ที่จะเป็นผู้ท าหน้าที่บังคับโทษ (Le juge de l’application des peines: JAP)  
ซึ่งจะเป็นจะมีการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของผู้ต้องโทษ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการปรับเปลี่ยนโทษ  หากพิจารณาแล้วสมควรจะได้รับการเปลี่ยนโทษ  ผู้พิพากษาบังคับโทษจะ
เป็นผู้ร้องขอให้ศาลเปลี่ยนโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน เป็นมาตรการบริการสังคม ภายในระยะเวลาที่
ศาลก าหนด หรือรอการลงโทษ พร้อมกับการใช้มาตรการบริการสังคม ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 132-54  โดยลักษณะงานบริการสังคมส่วนใหญ่จะเป็นการท างานใน
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นการท างานที่มีความเสี่ยงน้อย 
 ในกรณีที่ผู้ต้องโทษนั้นมีงานท าอยู่แล้วจะต้องบังคับใช้มาตรการท างานบริการสังคมนอกเวลา
ของการท างานปกติ  โดยหน่วยงานที่ผู้ต้องโทษไปท างานจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าอาหารค่าเดินทางและ
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากท างานในการเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นมาตรการบริการสังคมนั้น  
โดยมผีู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการบังคับมาตรการท างานบริการ
สังคม ซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาการท างานเป็นเวลา 40-240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 
เดือน โดยไม่มีค่าตอบแทน และภายใต้ข้อจ ากัดตามที่ศาลก าหนด  ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ผู้ต้องโทษได้ท างานบริการสังคมเสร็จสมบูรณ์  โดยระยะเวลาดังกล่าวอาจจะสะดุดหยุดลงได้ ในกรณี
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ที่ผู้ต้องโทษประสบปัญหาที่ร้ายแรงและเร่งด่วน  และภายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้พิพากษาจะ
ก าหนดให้ ผู้กระท าความผิดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม คือ 
 1. ผู้กระท าความผิดที่ท างานบริการสังคมต้องมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาบังคับโทษ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ผู้กระท าความผิดที่ศาลสั่งให้ท างานบริการสังคมจะต้องตรวจร่างกายก่อนที่จะมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโทษที่ได้รับ  เพ่ือที่จะสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็น
พาหะของเชื้อโรคไปยังผู้อ่ืน  เป็นการยืนยันรับรองทางการแพทย์ว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริการสังคม 
 3. ผู้ท างานบริการสังคม จะต้องชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่พัก
อาศัยอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสังคมตามวิธีการที่ก าหนด 
 4. ผู้ท าการบริการสังคมจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าต่อผู้พิพากษาบังคับโทษ  ส าหรับการ
เดินทาง อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการให้บริการสังคม 
 5. ผู้ท างานบริการสังคมจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับโทษของผู้ขอรับท างานบริการสังคม  นอกจากนี้ ผู้ท างานบริการสังคมอาจจะต้องปฏิบัติตาม
หรือมีหน้าที่พิเศษที่ศาลจะก าหนดในแต่ละรายไป 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศส มิได้มีมาตรการยึดทรัพย์สินเพ่ือใช้แทนค่าปรับ  แต่มี
การน ามาตรการเสริมใช้แทนการปรับมาใช้  อันได้แก่ การลงโทษบุคคลธรรมดาโดยการห้ามการริบ 
การลบล้างหรือการถอนสิทธิ  ค าสั่งให้รักษาพยาบาล หรือการก าหนดหน้าที่ให้กระท า  ห้าม
เคลื่อนย้าย หรือการริบวัตถุสิ่งของ  ปิดสถานประกอบการ และค าสั่งให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยของ
ศาล หรือเผยแพร่ โดยสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์แล้ว ประเทศฝรั่งเศสยังได้มี
การน าแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการท างานบริการสังคมมาใช้เป็นมาตรการเสริมและแทนการปรับด้วย 
โดยมีความประสงค์เพ่ือช่วยฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายขึ้น อันเป็น
การลดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลของประชาชน 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
 
 โทษปรับ (Fine) เป็นการลงโทษที่มุ่งประสงค์จะบังคับเอากับบรรดาทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิดเพ่ือให้เกิดความเข็ดหลาบ ไม่ว่าจะโดยการช าระเงินต่อรัฐ หรือการท าให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน 
 จากการพิจารณาจากสถิติจ านวนคดีที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี 
2556 จ าแนกตามก าหนดโทษของศาล พบว่า โทษปรับ เป็นโทษที่ศาลน ามาใช้บังคับมากที่สุดอย่าง
เห็นได้ชัด  โดยเฉพาะโทษปรับอย่างเดียว ในศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค 1-9  มีถึง 188,672 คดี  
ซึ่งมากกว่าโทษจ าคุก และโทษคุมประพฤติ 
 อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์ของโทษปรับ เป็นไปเพ่ือใช้แทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้นในกรณีที่
เห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดที่ไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะต้องลงโทษจ าคุก หรือเห็นว่าการจ าคุกจ าเลยใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากไปกว่าการให้จ าเลยชดใช้ความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้น
เพราะความผิดนั้น จึงลงโทษปรับจ าเลยแทน โทษปรับจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการ
หลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกระยะสั้นซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดเองไม่ว่าในทางใด และการ
จ าคุกระยะสั้นไม่ก่อให้เกิดความเข็ดหลาบ ไม่ว่าในด้านปราบปรามหรือข่มขู่ หรือแม้แต่การปรับปรุง
แก้ไขผู้กระท าความผิดก็ตาม ในทางตรงกันข้ามโทษจ าคุกระยะสั้น อาจท าให้ผู้กระท าความผิดมีจิตใจ
แข็งกระด้าง และเกิดปมด้อยในตัวเอง และท าให้ความมีคุณค่าในตนเองต้องเสื่อมถอยลง เนื่องจาก
เข้าไปอยู่ในสังคมของอาชญากร โทษจ าคุกอาจท าให้ผู้ต้องโทษเกิดความเคยชินกับสังคมในเรือนจ า 
ไม่รู้สึกเป็นความเสียหายน่าอับอาย  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดี ส่วนโทษ
ปรับนั้น ผู้ถูกลงโทษย่อมไม่เกิดความเคยชิน เพราะถูกปรับเมื่อใดก็เป็นความเสียหายส่วนตัวเมื่อนั้น 
ความเสียหายดังกล่าว คือ ผู้นั้นต้องช าระค่าปรับ ที่ว่าส่วนตัวก็คือไม่ก่อให้เกิดความอับอาย หรือจิตใจ
แข็งกระด้างดังนั้น  โทษปรับนอกจากจะมีผลดีในการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าแล้ว ยังสามารถ
บรรเทาความเสียหายในทางสังคมแก่ผู้กระท าความผิดได้โดยตรง นอกจากนั้น โทษปรับยังก่อให้เกิด
ผลดีในทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยรัฐไม่ต้องขาดรายได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานที่คุมขัง
และค่าเลี้ยงดูผู้ต้องขัง   
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 โทษปรับทางอาญาเป็นโทษ ที่ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางทรัพย์สินใช้
ส าหรับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  และเม่ือผู้ต้องโทษช าระค่าปรับตามจ านวนที่ศาลก าหนดแล้ว
ก็ถือว่าผู้ต้องโทษได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว  แต่ในบางกรณีผู้ต้องโทษไม่สามารถช าระค่าปรับ แต่เพ่ือให้
เกิดสภาพบังคับในการลงโทษตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา จึงต้องมีการน ามาตรการอ่ืน
มาใช้บังคับ อันได้แก่ การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือการถูกกักขังแทนค่าปรับ ตามมาตรา 29 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา และการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ตาม
มาตรา 30/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา   ซึ่งในกรณีผู้ต้องโทษไม่สามารถช าระค่ าปรับ ศาลมักจะ
ใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับ มากกว่าการยึดทรัพย์สินของจ าเลยมาช าระค่าปรับ  เนื่องจากสะดวก
รวดเร็วและไม่เป็นภาระต่อศาล เพราะการยึดทรัพย์แทนค่าปรับท าได้ยากและมีเงื่อนไขจ ากัดบาง
ประการ  ส่งผลให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินในการช าระค่าปรับถูกกักขังเป็นจ านวนสูงขึ้น  และ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีมาตรการให้ท างานบริการสังคม  หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
ได้ ตามมาตรา 30/1 ถึงมาตรา 30/3  โดยก าหนดให้ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกิน 80,000 บาท 
ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้ องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี  
เพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ ก็เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่
ออกมาเพ่ือหลีกเลี่ยงการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งก็มีข้อจ ากัดเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับต้องยื่นค าร้อง
ต่อศาลและศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าผู้ยื่นค าร้องดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดและต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาทเท่านั้น 

อีกทั้งความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายในการลงโทษปรับนั้นเป็นไปเพ่ือทดแทน
ความเสียหายของสังคมหรือส่วนรวมที่ผู้ต้องโทษก่อขึ้น และมีผลเป็นการยับยั้งหรือข่มขู่ผู้กระท า
ความผิด และบุคคลอ่ืนให้มีความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าผิดโดยมุ่งที่ทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ ซึ่งการใช้
มาตรการกักขังแทนค่าปรับ มิใช่การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ แต่กลับเป็นการบังคับเอาแก่
เสรีภาพของผู้ต้องโทษแทน  ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับโทษจ าคุกอันเป็นโทษหนักกว่าการบังคับเอาแก่
ทรัพย์สิน ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเจตจ านงของการลงโทษปรับ   

“โทษ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ในความหมายทั่วไป 
หมายถึง ความร้าย ความผิด ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ  ส่วน “การลงโทษ” หรือ “การลงทัณฑ์” 
หรือ “โทษทัณฑ์” คือ  การที่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้าย  
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายรัฐที่จะจัดการให้ผู้นั้นได้รับผลร้าย  อันเกิดจากการที่บุคคลนั้นได้กระท า
การฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของสังคม  ซึ่งการลงโทษเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย โดยขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแนวความคิดของคนในสังคมในยุคนั้นๆ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษด้วย  
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และโทษในทางกฎหมายนั้น ถือเป็นมาตรการบังคับทางอาญา เพ่ือป้องกันสังคมจากผู้กระท า
ความผิด  โดยกฎหมายจะก าหนดมาตรการไว้ เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดอาญา  ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 อันมีทั้งหมด 5 สถาน  ได้แก่  ประหารชีวิต  จ าคุก  กักขัง  ปรับ  และริบ
ทรัพย์สิน  ส่วน “โทษอาญา” คือ ผลจากการที่ผู้กระท าความผิดได้รับ เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
อาญา  โดยที่ผู้ซึ่งมีอ านาจให้ผลร้ายจะต้องมีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด และผลร้ายที่ผู้กระท า
ความผิด ได้รับนั้น  ถือเป็นการตอบแทนการที่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย  อันจะมีลักษณะในทางที่ต าหนิ
ผู้กระท าความผิดนั้น 

แนวความคิดในการก าหนดโทษทางอาญาตามหลักสากล จะสามารถแบ่งโทษออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

1.  Mala In Se คือ การกระท าที่เป็นความผิดในตัวเอง ไม่ว่าจะกระท าโดยผู้ใด หรือเวลาใด 
หรือสถานที่ใดก็ตาม  โดยความผิดประเภทที่เป็น Mala In Se นี้ มักจะพบว่า เป็นการกระท าที่เป็น
ข้อห้ามในทางศาสนา หรือทางศีลธรรม  หรือเป็นสิ่งที่ผิดต่อจารีตประเพณีของสังคม เช่ น ความผิด
ฐานฆ่าผู้อ่ืน  ท าร้ายร่างกาย  ลักทรัพย์  หรือหมิ่นประมาท เป็นต้น  และในบางกรณีอาจน าเอาข้อ
ห้ามในทางจารีตประเพณี มาเป็นบทบัญญัติให้ผู้กระท าจะต้องรับโทษสูงขึ้น หรือรับโทษน้อยลง  เช่น 
กรณีความผิดในครอบครัว  หรือการกระท าโดยมีเหตุจ าเป็น  การป้องกันโดยชอบ  เป็นต้น 

2.  Mala Prohibita คือ การกระท าท่ีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้เป็นความผิด ซึ่งจะ
แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขต่างๆ กล่าวคือ  การกระท าหนึ่งอาจเป็นความผิดในประเทศหนึ่งหรือ
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  แต่อาจไม่เป็นความผิดในอีกประเทศหรือในระยะเวลาอ่ืน  เช่น ในช่วงเวลาหนึ่ง
ศาลฎีกาของไทยเคยมีค าพิพากษาว่าการกระท าใดๆ เป็นความผิด  แต่เมื่อเวลาผ่านไป ศาลฎีกาได้มี
ค าพิพากษาศาลฎีกากลับหลักเดิมว่า  การกระท าดังกล่าวไม่เป็นความผิด  เป็นต้น 

ซึ่งลักษณะของความผิดประเภท Mala Probihita  จะตรงกันข้ามกับ Mala In Se ที่ได้กล่าว
ในข้างต้น  นั่นคือ มักจะเป็นความผิดที่ไม่ผิดต่อกฎเกณฑ์อ่ืนของสังคม  แต่ถูกรัฐก าหนดเอาว่าเป็น
ความผิดอาญาเพ่ือประโยชน์ของรัฐเอง เช่น  ความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ซึ่งจะเห็นว่าความผิดประเภท
นี้ที่ไม่ใช่ความผิดชั่วร้ายในตัวของมันเองอย่าง Mala In Se  แต่เป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม 
 และนอกจากนี้ หากกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระท าผิด ที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ ที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  สามารถสรุปได้เป็น 5 ประการ คือ 

1.  การลงโทษเพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทน (Retribution) อันเป็นวิธีการการลงโทษต่อ
ผู้กระท าความผิดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ  ซึ่งปรากฏให้เห็นจากหลัก “ตาต่อตาและฟันต่อฟัน” (An 
Eye for An Eye and a Tooth for a Tooth) โดยภายใต้หลักนี้ บุคคลผู้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ของสังคมจะต้องได้รับการปฏิบัติในท านองเดียวกับที่บุคคลนั้นได้กระท าต่อผู้เคราะห์ร้าย  
ทั้งนี้  เนื่องจากสัญชาตญาณแห่งการแก้แค้นของมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีมาแต่ครั้งดึกด าบรรพ์ประการ
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หนึ่ง  และอีกประการหนึ่งมาจากความคิดที่ว่า  จะเป็นการไม่ยุติธรรมเลยหากว่าผู้กระท าความผิดจะ
ไม่ได้รับผลร้ายอันเนื่องมาจากการที่ตนกระท าความผิดนั้น หรือเท่ากับว่าความผิดที่ผู้กระท าผิดนั้น
กระท าลง ยังไม่ได้รับการตอบแทนให้สาสม  สาเหตุประการที่สองนี้สอดคล้องกับแนวความคิดระบบ
ศีลธรรมที่เห็นว่า  ถ้ารัฐมีอ านาจในการลงโทษเนื่องมาจากหลักความยุติธรรมดังกล่าว การลงโทษเพ่ือ
ทดแทนนี้ก็ควรเป็นโทษที่หนักสาสมกับความผิดที่ได้กระท าขึ้น   
 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือการแก้แค้นทดแทน จะเน้นการลงโทษให้สาสมกับ
การกระท าความผิด รูปแบบการลงโทษจึงมีลักษณะรุนแรง ป่าเถื่อน เช่น  การเฆี่ยน  การแขวนคอ 
การทรมาน การประหารชีวิต โดยการลงโทษเพ่ือการแก้ไขทดแทนนี้ตั้งอยู่บนหลักที่ว่า ถ้าการกระท า
ความผิดร้ายแรงเพียงใด โทษที่ผู้กระท าผิดจะได้รับก็จะรุนแรงเช่นกัน  เป็นการลงโทษที่มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนผู้เสียหาย และประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการจะ
เห็นคนที่ท าร้ายผู้อ่ืนได้รับผลร้ายเช่นกัน  ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ ในปัจจุบัน แม้วัตถุประสงค์เพ่ือการ
แก้แค้นทดแทนจะไม่เป็นที่นิยมของนักทฤษฎีทั่วไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่ชอบด้วย
มนุษยธรรมแต่วัตถุประสงค์เพ่ือการแก้แค้นทดแทนยังคงมีอยู่ และมีการใช้มาโดยตลอด เพียงแต่การ
น ามาเป็นหลักการในการพิจารณาลงโทษมากน้อยเพียงใดนั้น จะเป็นไปตามสภาพสังคมและ
แนวนโยบายแห่งผู้ปกครองยุคนั้นๆ ประกอบกับกับในสภาพจิตใจของมนุษย์ทั่วไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายัง
มีความต้องให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษเพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทนอยู่ด้วยเสมอ หรือการลงโทษ
เพ่ือแก้แค้นทดแทนนี้ยังคงสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหาย ในการที่ต้องการจะให้ ผู้กระท าผิด
ได้รับการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนให้สามสมอยู่นั่นเอง 
 2.  การลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่หรือยับยั้ง หรือเพ่ือป้องกันความผิด (Deterrence) อันเป็น
การลงโทษเพ่ือข่มขู่ผู้กระท าความผิด ให้เข็ดหลาบ ไม่กล้าจะกระท าความผิดซ้ าอีก  ทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ให้คนทั่วไปเห็น จะได้ไม่มีการเลียนแบบหรือเอาอย่าง  โดยที่เพ่ือจะให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ  คือ  
ท าให้ผู้กระท าผิดที่ถูกลงโทษเกิดความเข็ดหลาบ หรือเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท าผิดอีก  และ 
เป็นตัวอย่างให้แกบุคคลอื่นๆ เพ่ือให้เห็นว่า หากกระท าผิดแล้ว จะเกิดผลร้ายอย่างไร ท าให้ เกรงกลัว
ที่จะกระท าความผิด หรือเกิดความยับยั้งชั่งใจในการกระท าผิด 
 สมมติฐานภายใต้วัตถุประสงค์นี้มีว่า ถ้าสังคมไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาสู่
ระบบงานยุติธรรมและลงโทษผู้นั้นได้แล้ว ก็เท่ากับว่าสังคมนั้นได้ส่งเสริมอาชญากรรม เพราะฉะนั้น
การลงโทษจึงมุ่งที่จะหยุดหรือลดอาชญากรรมมิให้เกิดขึ้น และให้มีผลยับยั้งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
ด้วย  แม้ว่าการลงโทษเพ่ือการข่มขู่จะเป็นสิ่งที่สามารถลดการก่ออาชญากรรมลงได้ แต่มีผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า การลงโทษเพ่ือการข่มขู่ท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
เช่น ท าให้บุคลิกภาพของบุคคลเสื่อมเสียลงไปเนื่องจากต้องไปรับโทษอยู่ร่วมกับนักโทษคนอ่ืนๆ ทั้งๆ 
ที่ผู้นั้นได้กระท าความผิดเป็นครั้งแรก หรือโดยมิได้จงใจก็ตาม นอกจากนั้น การลงโทษเพ่ือการข่มขู่
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มิได้ค านึงถึงการปรับปรุงตัวบุคคล  และไม่ได้ค านึงถึงการช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษ แต่อย่างไรก็ดี ไม่
มีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงแต่การลงโทษเพ่ือการข่มขู่แต่เพียงประการเดียว เพราะอาจใช้วิธีการ
แก้ไขปรับปรุงและช่วยเหลือหลังพ้นโทษไปพร้อมๆ กับการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ได้ ทั้งนี้การแก้ไข
ปรับปรุงย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น การแยกขังผู้ต้องโทษตามความรุนแรงของ
ความผิด การอบรมความประพฤติ สิ่งเหล่านี้ย่อมกระท าได้แม้ผู้ต้องโทษจะได้รับโทษหนัก หรือถูก
จ าคุกมาเป็นเวลานานก็ตาม และหากปรากฏว่าผู้ต้องโทษสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้แล้ว ก็อาจ
ปล่อยตัวผู้นั้นให้พ้นโทษก่อนก าหนดเวลาก็ได้ จะเห็นได้ว่า การลงโทษเพ่ือการข่มขู่อาจใช้พร้อมไปกับ
การลงโทษเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและการช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษได้ โดยไม่ขัดแย้งกันแต่อย่างใด  
 3.  การลงโทษเพ่ือเป็นการตัดโอกาสการกระท าความผิด ( Incapacitation)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่ถูกลงโทษมีโอกาสกระท าความผิดซ้ าอีก แม้การลงโทษตาม
วัตถุประสงค์ในข้อนี้คล้ายกับวัตถุประสงค์เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งและวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขในข้อที่ว่ามุ่งหมายจะไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดซ้ า แต่ต่างกันที่ว่าวัตถุประสงค์
เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้งมุ่งให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดขึ้นอีก ส่วน
วัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขมุ่งอบรมให้ผู้กระท าความผิดไม่กระท าความผิดอีกโดยสมัครใจและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเขาสามารถงดเว้นกระท าความผิดได้  และอีกทั้ง การลงโทษตามทฤษฎีที่กล่าวมา
ข้างต้นบางอยา่งก็มักจะมุ่งไปในทางข่มขู่มากกว่ามุ่งไปในทางตัดโอกาสอย่างแท้จริง เช่น โทษประหาร
ชีวิตก็ตั้งไว้ให้พอเหมาะกับความรุนแรงของการกระท าความผิด เพ่ือข่มขู่ไม่ให้คนกล้ากระท าความผิด
เช่นนั้นไม่ได้ตั้งไว้โดยประสงค์จะตัดผู้กระท าความผิดไม่ให้มีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีกโดยแท้จริง
หรือการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าความผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบก็ดูจะมุ่งไปในทางข่มขู่ไว้ว่าถ้ากระท า
ความผิดขึ้นอีกจะถูกควบคุมตัวไว้นาน การที่ได้ผลเป็นการท าให้ผู้นั้นไม่มีโอกาสกระท าความผิดไปอีก
นานดูจะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  
 4.  การลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู (Rehabilitation)  ซึ่งการลงโทษ
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าความผิดนี้ เป็นการลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ในอนาคต มีลักษณะคล้าย
กับการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ แต่มีความแตกต่างกันการลงโทษเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงนั้น ส่งผลเป็นการ
เฉพาะตัวแก่ผู้กระท าความผิด กล่าวคือ เมื่อผู้กระท าความผิดได้รับโทษแล้วจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และกลับตัวเป็นคนดี เพ่ือเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง โดยไม่เกิดปมด้อยว่าตนได้เคยกระท าความผิดและ
ได้รับโทษ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงนั้นเป็นความคิดสมัยใหม่  ที่
มุ่งฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดทั้งทางด้านจิตใจร่างกาย เช่น การลงโทษปรับแทนโทษจ าคุก หรือการคุม
ประพฤติแทนการจ าคุกในความผิดที่ไม่ร้ายแรง เป็นต้น แต่หากมีการกระท าความผิดที่ร้ายแรง การ
ลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้  แต่
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการลงโทษในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน คือ มุ่ง
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ประสงค์ให้เป็นการแก้ไขปรับปรุงตัวบุคคลเพ่ือให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและเพ่ือเป็นการป้องกันสังคม
ให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชญากรรม   
 5.  การลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันสังคมให้รอดพ้นจากการก่ออาชญากรรม  ซึ่งมีนักอาชญาวิทยาของประเทศฝรั่งเศส คือ 
Marc Ancel ได้อธิบายความหมายของการป้องกันสังคมว่า เป็นการปกป้องคุ้มครองสังคม โดยยึด
หลักความถูกต้องชอบธรรม  ซึ่งมาตรการในการคุ้มครองสังคมนี้จะส าเร็จได้ต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ 
ให้ความร่วมมือกันเพ่ือให้อาชญากรรมลดลง 
 ในส่วนของโทษปรับนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นโทษที่ศาลก าหนดโดยมีค าพิพากษา ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นโทษในทางทรัพย์สิน ที่อาจจะลงโทษแก่ผู้กระท าผิดโดยเป็นโทษ
หลัก หรือเป็นโทษผนวก  ซึ่งโทษปรับโดยทั่วไปนั้น จะก าหนดไว้ลงโทษส าหรับจ าเลยที่กระท า
ความผิดเล็กน้อย หรือความผิดอาญาไม่ร้ายแรง เพราะมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันอาชญากรรม โดย
เป็นมาตรการที่ใช้ยับยั้งหรือข่มขู่ผู้กระท าความผิดหรือบุคคลอ่ืนที่คิดจะกระท าความผิด ว่าอาจถูก
ลงโทษปรับ และท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของตนได้ 
 ในประเทศไทย มีการบังคับใช้โทษปรับก่อนการใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 เรียกว่า 
“การปรับเป็นสินไหมพินัย” หรือ “การปรับสินไหม” แยกได้ว่า การปรับเป็นสินไหมพินัย จะปรับเพ่ือ
ให้แก่หลวง ส่วนการปรับสินไหมจะปรับเพ่ือให้แก่ผู้เสียหาย  ต่อมาในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
127 บัญญัติให้โทษปรับต้องเป็นการช าระให้แก่รัฐ โดยต้องช าระแก่ศาลที่พิพากษาคดี  ในปัจจุบัน
โทษปรับเป็นโทษที่ต้องบังคับ  โดยให้จ าเลยช าระเป็นเงินต่อศาล เพ่ือน าค่าปรับเข้าสู่รัฐ  ซึ่งเป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง และใช้ทดแทนโทษจ าคุก  และในบางกรณี โทษปรับอาจจะก าหนดไว้
ส าหรับลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดโดยเฉพาะ หรือเป็นการก าหนดให้ลงโทษเพ่ิมอีกสถานหนึ่งจาก
โทษหลัก เช่น การลงโทษจ าคุกและปรับ หรือศาลอาจจะพิพากษาให้ลงโทษปรับอย่ างเดียว โดยไม่
ลงโทษจ าคุกก็ได้  และอาจจะมีการก าหนดค่าปรับโดยใช้อัตราสูงสุดและต่ าสุดไว้  และต่อมาประเทศ
ไทยได้มีการก าหนดค่าปรับไว้ในพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ.2481 ซึ่งเป็นการ
ก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการกระท าความผิดทางอาญาที่ไม่รุนแรง  มีการก าหนดค่าปรับใน
ลักษณะที่มีการเปรียบเทียบปรับโดยเจ้าพนักงาน และจะพิจารณาโทษจากความร้ายแรงแห่งการ
กระท าความผิดกับฐานะของผู้กระท าความผิดประกอบกัน 

โดยทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการลงโทษปรับที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบังคับโทษปรับ 
สามารถสรุปได้เป็น 3 ทฤษฎีที่ส าคัญๆ ได้แก่ 

1.  ทฤษฎีการลงโทษปรับตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด (Ordinary Fine)  โดยมีการแยก
ออกเป็นขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุด  ซึ่งการลงโทษปรับตามอัตราขั้นสูงสุดและต่ าสุด ที่มีก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย  เป็นการก าหนดอัตราโทษปรับที่แน่นอน (Fixed Sum) กล่าวคือ จะ
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ปรับได้ไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  โดยการก าหนดช่วง
ของค่าปรับดังกล่าว เปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจ ซึ่งศาลจะต้องก าหนดอัตราโทษปรับดังกล่าวให้ได้
สัดส่วนและเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  ดังนั้น การลงโทษแบบดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาถึงความเป็นอยู่ และฐานะทางการเงินของผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล เพ่ือที่จะให้การ
ลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในบรรดาผู้กระท าความผิดที่มีฐานะร่ ารวยหรือฐานะยากจน   

2.  ทฤษฎีการลงโทษปรับโดยก าหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) ซึ่งแนวคิดการลงโทษ
ปรับตามวันและรายได้  เป็นแนวคิดในการลงโทษปรับที่ก าหนดอัตราค่าปรับให้มีความสัพพันธ์กับ
รายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละวันของผู้กระท าความผิด  เพ่ือให้การลงโทษปรับแก่ผู้กระท าความผิดมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งมิให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดอีก  ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่
หรือยับยั้ง (Deterrence) โดยแนวความคิดการลงโทษปรับตามวันและรายได้ เป็นแนวคิดใหม่ที่
นอกจากจะช่วยหลีกเลี่ยงการลงโทษจ าคุกส าหรับผู้กระท าความผิดที่ไม่สามารถช าระค่าปรับได้ตาม
การลงโทษปรับแบบก าหนดอัตราแน่นอนตายตัวแล้ว  แนวคิดการลงโทษปรับตามวันและรายได้ยัง
ช่วยให้การลงโทษปรับบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ  ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจร่ ารวยหรือยากจนก็ตาม เพราะเป็นการค านวณค่าปรับจากรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละวันของ
ผู้กระท าความผิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

3.  การปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด  จะมีก าหนดไว้
ตามกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ของสาธารณะ 
โดยการก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับนี้ มีความมุ่งหมาย
ที่จะคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ และการก าหนดบทลงโทษปรับเป็นเงิน
จ านวนมาก ก็เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะกระท าความผิด หรือไม่กระท าความผิด
ซ้ าอีก อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่หรือยับยั้ งอาชญากรรม 
(Deterrence)  

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการลงโทษปรับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.  เพ่ือให้ความสะดวกแก่รัฐ  โดยรัฐไม่จ าเป็นต้องจัดหาสถานที่กักขังหรือจ าคุกให้กับ

นักโทษอีก 
2.  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และอาจจะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
3.  เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจที่จะก าหนดอัตราโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการ

กระท าความผิด  ตลอดจนความสามารถในทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดด้วย 
4.  เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดไม่มีมลทิน และสามารถออกไปสู่สังคมได้อย่างไม่รู้สึกว่ามีปมด้อย 
5.  โทษปรับจะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อใช้บังคับผู้กระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่

แตงต่างกัน 
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 หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการลงโทษดังกล่าวพบว่า โทษปรับถือเป็นการลงโทษที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการข่มขู่หรือยับยั้ง (Deterrence) ท าให้ผู้กระท าความผิดที่ต้องช าระค่าปรับได้รับ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เกิดความกลัวและเข็ดหลาบไม่กล้ากระท าความผิดซ้ าอีกในอนาคต   แต่
เนื่องจากระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยในปัจจุบัน มิได้ท าให้การลงโทษปรับเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากโทษปรับที่ก าหนดแบบตายตัวนั้น ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันใน
การลงโทษ กล่าวคือ  ในสังคมระบบทุนนิยม บุคคลแต่ละคนย่อมมีฐานะทางการเงินแตกต่างกัน 
ผู้กระท าความผิดที่มีฐานะทางการเงินดี มีความสามารถในการเสียค่าปรับ  จะไม่เกรงกลัวต่อการ
บังคับโทษปรับ  และมีแนวโน้มในการกระท าความผิดซ้ าอีกในอนาคต เพราะในบางกรณีจ านวนเงิน
ค่าปรับที่ต้องเสียให้แก่รัฐ ถือเป็นจ านวนที่น้อยเมื่อเทียบกับประโยชน์ หรือความคุมค่าที่ตนได้รับจาก
การกระท าความผิด  ส่วนผู้กระท าความผิดที่มีฐานะยากจน หากถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ มักจะ
ไม่สามารถช าระค่าปรับได้ จนต้องถูกศาลบังคับใช้วิธีการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ หรือการกังขังแทน
ค่าปรับแทน  ซึ่งทางปฏิบัติในปัจจุบัน ศาลมักจะน าวิธีการกักขังแทนค่าปรับมาใช้เพียงวิ ธีการเดียว
เท่านั้น  เนื่องจากการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับท าได้ยากและมีเงื่อนไขจ ากัดหลายประการ ส่งผลให้ผู้
ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินในการช าระค่าปรับต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ มีผลให้ผู้ต้องโทษสูญเสียอิสรภาพ
โดยไม่สมควรแก่กรณี  และขัดกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับที่มุ่งจะบังคับเอากับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิด มิใช่มุ่งบังคับเอากับเสรีภาพของผู้กระท าความผิด 
 และจากการศึกษาการบังคับโทษปรับในต่างประเทศนั้น  พบว่า ประเทศที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) อันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส  มีการบังคับโทษปรับแบบระบบวันปรับ   โดยระบบ
วันปรับ เป็นระบบการลงโทษปรับที่ไม่ได้ก าหนดอัตราการปรับแน่นอนตายตัว  โดยอัตราค่าปรับจะ
ก าหนดจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปริมาณเงินซึ่งจะแปรตามสภาพเศรษฐกิจของผู้ต้องโทษปรับ  
โดยคิดค านวณจากรายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษแต่ละราย  และปริมาณวันปรับ ซึ่งก าหนดตามความ
หนักเบาของความผิดที่ได้กระท า  ทั้งนี้  การบังคับโทษปรับแบบระบบวันปรับในประเทศฝรั่งเศส มี
ความมุ่งหมาย คือ  การแก้ปัญหาการจ าคุกระยะสั้น  อันเนื่องมาจากการผิดนัดช าระค่าปรับ ซึ่งถือว่า
มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก  และมีผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้โทษปรับแบบระบบวันปรับ โดย
พบว่าผู้กระท าความผิดที่ได้รับการลงโทษปรับจะหวนกลับมากระท าความผิดซ้ า  น้อยกว่าผู้กระท า
ความผิดที่ได้รับโทษจ าคุก  เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นได้ว่า  การบังคับใช้โทษปรับแบบระบบวันปรับ  
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการป้องปรามอาชญากรรมและป้องกันการกระท าผิดซ้ าได้เป็น
อย่างดี   

นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีมาตรการเสริมใช้แทนการปรับ ซึ่งเป็นโทษเสริมส าหรับ
ความผิดอุกฤษฎ์โทษ หรือความผิดมหันตโทษ และความผิดมัชฌิมโทษหรือมัธยโทษ  อันได้แก่ การ
ลงโทษบุคคลธรรมดาโดยการห้ามการริบ การลบล้างหรือการถอนสิทธิ ค าสั่ง ให้รักษาพยาบาล หรือ
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การก าหนดหน้าที่ให้กระท า การห้ามเคลื่อนย้าย หรือการริบวัตถุสิ่งของ ปิดสถานประกอบการ และ
ค าสั่งให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยของศาล หรือเผยแพร่ โดยสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์และประเทศฝรั่งเศส ยังได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการท างานบริการสังคมมาใช้เป็น
มาตรการเสริมและแทนการปรับด้วย โดยมีความประสงค์เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้ต้องโทษให้
สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายขึ้น ลดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลของประชาชน 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะ
บังคับใช้โทษปรับแยกส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือองค์กร  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนด
อัตราค่าปรับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการก าหนดโทษปรับแบบตายตัว (Fixed Sum System) ซึ่งศาล
จะลงโทษผู้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันด้วยระบบพิกัดอัตรา โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าปรับที่จะบังคับเอากับจ าเลย ระยะเวลาการช าระ และวิธีการช าระค่าปรับไว้   และหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดโทษปรับของประเทศสหรัฐอเมริกา จะก าหนดไว้ใน Model Penal Code นั่นคือ  
 1.  การลงโทษปรับที่ไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและพฤติการณ์ของ
อาชญากรรม ตลอดจนประวัติและลักษณะนิสัยของจ าเลยประกอบด้วย เพ่ือบ่งชี้ว่าการลงโทษปรับมี
ประสิทธิผลเพียงพอต่อการป้องกันภัยที่จะเกิดข้ึนในสังคมได้เพียงใด 
 2.  การลงโทษปรับเพิ่มเติมโดยควบคู่ไปกับการลงทาจ าคุกหรือการคุมประพฤติเป็นสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยง เว้นแต่ในกรณีที่จ าเลยมีเจตนามุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากการประกอบ
อาชญากรรมนั้น หรือเป็นกรณีที่ศาลมุ่งประสงค์จะใช้มาตรการดังกล่าวเพ่ือปราบปรามหรือยับยั้ง
อาชญากรรมและแก้ไขท่ีตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง 
 3.  การลงโทษปรับจะต้องค านึงถึงหลักความสามารถในการช าระค่าปรับของจ าเลยและโทษ
ปรับนั้นจะต้องไม่เป็นการปิดก้ันจ าเลยจากการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
 4.  การก าหนดจ านวนเงินค่าปรับและวิธีการช าระค่าปรับ ศาลจะต้องค านึงถึงฐานะและ
ความเป็นอยู่ของจ าเลยประกอบด้วย 
 5.  รัฐจะต้องให้ประโยชน์แก่จ าเลยผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่จะช าระค่าปรับ โดยการผ่อนปรน
กฎระเบียบบางข้อ และลงโทษผู้จงใจไม่ช าระค่าปรับอย่างเด็ดขาด 
 นอกจากโทษปรับแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีมาตรการเสริมโทษปรับ ซึ่งส่วนมากจะ
น ามาใช้กับกรณีความผิดอาญาโทษรุนแรงปานกลาง ประเภท Misdemeanor อันได้แก่ การคุม
ประพฤติแบบเข้ม (Intensive Probation) การคุมประพฤติแบบท าให้ตกใจกลัว (Shock Probation)  
การท างานบริการสังคม (Community Service)  การกักขังในบ้าน (House Arrest) ศูนย์เลี่ยงโทษ
จ าคุก  (Probation Diversion Center) ศูนย์ กั กขั งผู้ ถู กคุมประพฤติ  (Probation Detention 
Center) การใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) การกักขังในบ้านโดยใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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(Electronic Monitoring) บ้ า นกึ่ ง วิ ถี  (Half-way House) แ ล ะกา รชด เ ช ยคว าม เ สี ย ห าย 
(Restitution) หรือการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง (Occupational Restrictions)   

และส าหรับประเทศไทย การก าหนดโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น จะใช้
ระบบในการก าหนดโทษปรับแบบตายตัว หรือระบบ Fixed Sum System  ซึ่งศาลจะเป็นองค์กรที่ใช้
อ านาจในการก าหนดค่าปรับ เป็นช่วงไม่ต่ ากว่าหรือไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334  ซึ่งวางหลักไว้ว่า การกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท  โดยศาลจะค านึงถึงอัตราโทษตามที่จ าเลยได้รับ และความ
ร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท าความผิด 
 ซึ่งการที่หลักการก าหนดโทษแบบตายตัวนี้ เป็นการให้อ านาจแก่ศาลใช้ดุลพินิจในการ
ก าหนดค่าปรับ  โดยที่ไม่มีการระบุอัตราค่าปรับที่ชัดเจนและแน่นอนตามกฎหมาย แต่ให้ศาล
พิจารณาจากความเป็นอยู่ ฐานะทางการเงินของผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล เช่น กรณีของความผิด
ลหุโทษ ที่มีระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งตาม
กฎหมายระบุว่า ให้ลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  แต่ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจลงโทษปรับเพียงสอง
พันบาท เป็นต้น  อันอาจจะท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการก าหนดโทษดังกล่าวได้  อีกทั้งอาจจะเกิด
ปัญหาในกรณีที่ผู้กระท าความผิดมีฐานะร่ ารวย หรือยากจน  การลงโทษปรับในลักษณะที่ก าหนด
อัตราแน่นอนตามกฎหมายก็อาจจะไม่ได้สัดส่วนหรือไม่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละคน  เช่น 
ผู้กระท าความผิดที่มีฐานะร่ ารวยจะไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกลงโทษจากการที่ได้กระท าผิด  หรือผู้กระท า
ความผิดที่มีฐานะยากจนจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือได้รับความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิต 
เนื่องจากไม่มีเงินมาช าระค่าปรับ  อันจะท าให้การลงโทษปรับไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของการลงโทษอย่างแท้จริง 
 ในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นมาตรการบังคับทางอาญา ซึ่งตามบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28 ได้วางหลักว่า  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นต้องช าระเงินตามที่ก าหนด
จ านวนไว้ในค าพิพากษาต่อศาล  และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29  ได้วางหลักเกี่ยวกับ
มาตรการในการการบังคับค่าปรับไว้ว่า  ในกรณีที่ผู้ใดต้องโทษปรับไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลพิพากษา  ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทน
ค่าปรับ  ซึ่งตามกฎหมาย 2 มาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  มาตรการเสริมที่ศาลใช้บังคับกับผู้ต้องโทษ
ปรับ ที่ไม่ช าระค่าปรับ มีด้วยกัน 2 มาตรการ คือ การยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ และการกักขังแทน
ค่าปรับ  ทั้งนี้ การยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับ ถือเป็นวิธีการบังคับ ให้มีการชดใช้ค่าปรับ  โดยจะต้อง
บังคับหลังจากพ้นก าหนด 30 วันไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 หมายถึง เป็นการ
ก าหนดมาตรการทางเลือกให้ศาลน ามาบังคับใช้กับบุคคลที่ต้องช าระค่าปรับต่อศาล  โดยที่ศาลอาจ
เลือกใช้บังคับค่าปรับได้ 2 วิธี คือ ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับวิธีหนึ่ง  และกักขังแทนค่าปรับอีกวิธีหนึ่ง  
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แต่หากศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ต้องโทษปรับจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ก็ได้ให้อ านาจศาล 2 ประการ คือ ศาลจะสั่งเรียกประกัน หรือจะสั่งให้
กักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้  นั่นหมายถึงว่า การกักขังแทนค่าปรับอาจน ามาใช้ก่อนครบ
ก าหนด 30 วันนับตั้งแต่มีค าพิพากษาได้  แต่การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ มิอาจกระท าได้  ศาลจึงไม่มี
อ านาจสั่งให้ยึดทรัพย์จ าเลยมาใช้ค่าปรับก่อนครบก าหนด 30 วันนับแต่วันพิพากษา  ด้วยเหตุนี้  แม้
ศาลจะสงสัยว่าจ าเลยจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ โดยจ าเลยไม่ขอประกันการช าระค่าปรับ  ศาลมี
อ านาจเพียงใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนเท่านั้น  และในทางปฏิบัติพบว่าศาลไทยมักจะ
ไม่ใช้การยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ แต่จะใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับ  ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกกว่า   
เนื่องจากมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับ ก็มักจะมีการเรียกให้ช าระค่าปรับในวันที่มีค าพิพากษานั้นเอง 
หากไม่ช าระค่าปรับในวันนั้น ก็จะกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อน เว้นแต่จ าเลยจะขอวางหลักประกัน
และศาลเห็นสมควรให้วางหลักประกันได้ 
 ในอดีตนั้น กระบวนการในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นการบังคับคดีทางแพ่ง เมื่อศาลมีค า
พิพากษาแล้ว ศาลจะต้องออกหมายบังคับคดี เพ่ือตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี เพ่ือมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดการบังคับคดีตามค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 1(14) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงาน
อ่ืนผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่  ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 
แห่งประมวลกฎหมายนี้  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง  และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ปฏิบัติการแทน  ดังนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา หรืออ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  เมื่อศาลมีค าพิพากษา  หากเป็นกรณีที่ต้องด าเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดี  โดยการบังคับคดีช าระหนี้เอาจากบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้หรือคู่ความฝ่ายที่แพ้
คดี  คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดี  เพื่อจัดการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกขายทอดตลาด และเอา
เงินช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือหากการช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้นเป็นการส่งมอบ
ทรัพย์สิน  กระท าการ  งดเว้นกระท าการ  หรือขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  ศาลจะออกหมายบังคับ
คดีได้ โดยการก าหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้น และก าหนดการบังคับคดีเพียงเท่าที่
สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ท าได้โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 และเจ้าพนักงานบังคับคดี ยังมีอ านาจหน้าที่ในการยึดทรัพย์สินของจ าเลย  ตามที่ศาลมีค า
พิพากษาลงโทษปรับและจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือ
ด าเนินการยึดทรัพย์สินของจ าเลย  น าออกขายทอดตลาด แล้วน าเงินมาช าระค่าปรับ ตามกฎหมาย
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อาญา มาตรา 29 ที่วางหลักว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งพิพากษาผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ” โดยแต่เดิมขั้นตอนในการด าเนินการยึด
ทรัพย์สินของจ าเลย น าออกขายทอดตลาด แล้วน าเงินมาช าระค่าปรับตามกฎหมายอาญา มาตรา 29 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 ที่ตรา
ขึ้น เพราะมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517 ได้จัดตั้งกรมบังคับคดีขึ้นในกระทรวงยุติธรรม ให้โอนอ านาจหน้าที่ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับราชการกองบังคับคดีแพ่ง มาเป็นของกรมบังคับคดี  อีกทั้งได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการกรมบังคับคดี ก าหนดกองที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีขึ้นใหม่แทนกองบังคับ
คดีแพ่ง จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและวางระเบียบปฏิบัติในการบังคับคดีเสียใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงให้ยกเลิกระเบียบราชการกองหมายซึ่งใช้
อยู่เดิมและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ต่อมาการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อันท าให้ฝ่ายต่างๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นแย้งกันว่า  การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี หรือพนักงานอัยการ  ดังจะเห็นได้จากหนังสือของส านักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0017/15202 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา เรื่อง
จ าเลยไม่ช าระค่าปรับ  สรุปความได้ว่า  เมื่อศาลไดล้งโทษปรับจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้ว จ าเลย
ที่ 1 ไม่น าเงินมาช าระค่าปรับ จึงเป็นกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีโดยยึดทรัพย์ของจ าเลยที่ 1 มาใช้
ค่าปรับตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดีเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 233 และศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมี
อ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี มิได้มีอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการบังคับคดีเอง เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  ดังนั้นในคดีนี้  ศาลจึงขอให้พนักงานอัยการจังหวัดด าเนินการบังคับคดี
แก่จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
 และต่อมาส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือเวียนที่ อส. 0017/ว361 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2548 เรื่อง แนวปฎิบัติในการบังคับคดีแก่นิติบุคคลในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
29 สรุปความได้ว่า  คดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดี ประกอบกับพนักงานอัยการมีฐานะเป็น 
“ทนายแผ่นดิน” ซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินหรือของรัฐ ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 6 ที่ว่า “ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาล
ยุติธรรมชั้นต้นทุกศาล” ฉะนั้น เมื่อศาลขอให้พนักงานอัยการด าเนินการบังคับคดี พนักงานอัยการจึง
ชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีตามที่ศาลแจ้งขอมา มิฉะนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีนี้ จะไม่มีเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดด าเนินการบังคับคดีให้ ซึ่งจะท าให้ผลประโยชน์ของรัฐได้รับความเสียหาย เพราะไม่ได้
ค่าปรับเป็นของรัฐตามค าพิพากษาของศาล  
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 และต่อมา ส านักงานศาลยุติธรรม ก็ได้มีหนังสือที่ ศย. 016/ว102(ป) ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2554 ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับ ในคดีอาญา ที่เอกชนเป็นโจทก์  โดยสรุป
สาระส าคัญได้ว่า  ในการบังคับโทษปรับในคดีอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี  พ.ศ.2522 หมวด 5 ว่าด้วยการยึดทรัพย์ใช้
ค่าปรับ ข้อ 49/4-49/6 ซึ่งก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี  กรมบังคับคดี เป็นผู้ด าเนินการ
ยึดทรัพย์จ าเลย ซึ่งไม่ช าระค่าปรับตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา  เพ่ือน ามาขายทอดตลาด เอา
เงินใช้แทนค่าปรับต่อไป  ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้หารือกับกรมบังคับคดี  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการบังคับโทษปรับในคดีอาญาดังกล่าวแล้ว  โดยกรมบังคับคดี รับด าเนินการให้ ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมดังกล่าว  จึงขอให้ศาลชั้นต้นส่งหมายบังคับคดี พร้อมส าเนาค าพิพากษาในคดีอาญา
ที่เอกชนเป็นโจทก์ ไปยังกรมบังคับคดีโดยตรง  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 และในปัจจุบันนี้  ได้มีการออกระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยด าเนินการเกี่ยวกับการ
บังคับคดี พ.ศ.2555 ซึ่งระบุสาระส าคัญไว้ว่า  โดยที่ส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการมี
อ านาจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามกฎหมาย และรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ ในการบังคับคดี เป็นไปโดย
มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับกฎหมาย  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (1)(2) และวรรคสี่ ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2553  ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 33 และ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อัยการสูงสุดจึงออกระเบียบนี้ขึ้นมา  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
กรณีที่จ าเลยไม่ช าระค่าปรับนั้น  ปัจจุบันต้องด าเนินการตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วย
ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี พ.ศ.2555 นี้  ไม่ใช่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 เหมือนที่ผ่านมาในอดีต 
 ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ปัญหาในทางปฏิบัติงาน  ซึ่งศาลส่วนใหญ่ มักจะไม่น ามาตรการยึดทรัพย์สินมาใช้บังคับ
แก่บุคคลธรรมดา ที่ไม่ช าระค่าปรับ แต่มักจะน ามาใช้กับกรณีการลงโทษนิติบุคคล เพราะศาลไม่อาจ
ลงโทษกักขังแทนค่าปรับได้โดยสภาพความเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีตัวตน และไม่อาจถูกลิดรอนเสรีภาพ
ทางร่างกายได้  อีกทั้ง เนื่องจากการยึดทรัพย์แทนค่าปรับท าได้ยาก ขั้นตอนมาก ไม่สะดวก  เสียเวลา 
ทั้งยังใช้งบประมาณ และบุคลากรจ านวนมาก  หากค่าปรับเป็นเงินจ านวนน้อย จะเกิดปัญหาไม่คุ้มค่า
ต่อค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการด าเนินการ  ซึ่งจากค าพิพากษาฎีกาจะเห็นได้ว่า ศาลไทยในปัจจุบันมักจะ
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ไม่น ามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับมาใช้กับผู้ที่ไม่ช าระค่าปรับ  แต่จะใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ
เป็นส่วนใหญ่  โดยการกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา 200 บาทต่อ 1 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 30 

2.  ปัญหาการน ามาตรการบริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้  เห็นได้จากแม้ในปัจจุบันจะมี
มาตรการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1  ถึง
มาตรา 30/3 ก็ตาม  แต่การจะน ามามาตรการบริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้นั้น  มีข้อจ ากัดว่า 
จะต้องเป็นกรณีศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับผู้กระท าความผิดไม่เกิน 80,000 บาท  โดยผู้ ต้องโทษ
ปรับที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินพอที่จะช าระค่าปรับ  สามารถยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี
ขอท างานบริการสังคมแทนค่าปรับได้  ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและสภาพของผู้
ต้องโทษปรับ  หากเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมแทนค่าปรับก็ได้  ซึ่งในกรณี
ที่มีค าสั่งอนุญาต  ศาลจะก าหนดลักษณะ หรือประเภทของงาน ผู้ดูแลการท างาน วันเริ่มท างาน 
ระยะเวลาท างานและจ านวนชั่วโมง ที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวันในค าสั่งด้วย  โดยให้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การบริการสังคม การกุศล สาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลก็ได้  และในกรณีที่ศาล
ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป การท างานบริการสังคมต้องอยู่ภายในก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันเริ่มท างานตามที่ศาลก าหนด   ซึ่งสังเกตได้ว่า หากศาลลงโทษปรับเกินกว่า
อัตราที่กฎหมายก าหนด คือ ปรับเกินกว่า 80,000 บาท ก็จะน ามาตรการดังกล่าวมาใช้มิได้ 

3.  ปัญหาการลงโทษปรับ ไม่อาจสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพ่ือการข่มขู่
หรือยับยั้งแต่ประการใด  เนื่องจากการลงโทษปรับกับบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักไม่ก่อให้เกิด
ผลหรือเกิดประโยชน์  อันเป็นการข่มขู่หรือยับยั้ง เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท า
ความผิดซ้ าขึ้นมาอีก เหตุเพราะการลงโทษปรับ แม้ว่าจะกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิดก็ตาม  แต่หากมิได้สร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้นั้นแต่อย่างใด ในบางครั้ง
ผู้กระท าความผิดจึงยอมที่จะเสียค่าปรับแต่โดยดี เนื่องจากเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับแล้ว 
ผลประโยชน์อาจมีมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียอยู่มาก จึงอาจกล่าวได้ว่า โทษปรับนั้น มิได้สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจดี  ในขณะเดียวกันโทษปรับกลับสร้างความล าบากแก่ผู้ยากจนหรือผู้
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นชนชั้นกลาง  รวมทั้งชนชั้นล่างหรือที่เรียกว่าชนชั้น
กรรมาชีพ  ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และส าหรับผู้ต้องโทษที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  
ไม่มีเงินมาช าระค่าปรับ  จะต้องถูกใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งเป็นการลงโทษที่มุ่งเอากับ
เสรีภาพของบุคคลผู้ต้องโทษปรับ  อันเป็นบังคับโทษปรับที่ผิดประเภท   

4.  ปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  เนื่องจากการยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับใน
ปัจจุบัน ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนนัก  ท าให้ส่วนใหญ่แล้วศาลมักจะไม่บังคับช าระค่าปรับด้วย
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วิธีการยึดทรัพย์ใช้แทนค่าปรับ แต่ใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับแทน เพราะในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 29 ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวัน ผู้นั้นจะถูกยึดทรัพย์ใช้
ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะถูกกักขังแทนค่าปรับ โดยไม่ได้ก าหนดบังคับให้ศาลต้องใช้มาตรการใดเป็น
มาตรการแรก  และมาตรการใดเป็นมาตรการหลัง แต่ได้ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาล  และ
เนื่องจากศาลไม่อาจทราบว่าจ าเลยจะมีเงินมาช าระค่าปรับหรือไม่ ศาลจึงใช้วิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย นั่นคือ  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก
ประกันหรือจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถบังคับใช้ได้ทันที ส่วน
การยึดทรัพย์แทนค่าปรับ เนื่องจากต้องด าเนินการด้วยวิธีการบังคับคดีทางแพ่ง ตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความทางแพ่ง อีกทั้งต้องให้อ านาจหน้าที่ในการบังคับเป็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี  ซึ่งท า
ไปตามขั้นตอนการบังคับคดีทางแพ่งที่จะต้องมีการน าชี้และยึดทรัพย์ที่กว่าจะยึดได้ก็นานเกินกว่าผู้
ต้องโทษปรับจะรู้สึกผิดกับการกระท าของตนอีก ท าให้ไม่ได้ผลในทางข่มขู่หรือยับยั้ งมิให้ผู้ต้องโทษ
ปรับกระท าความผิดขึ้นอีก  ตรงจุดนี้เองท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ 
ท าให้ศาลมักจะใช้วิธีการบังคับค่าปรับโดยการยึดทรัพย์แทนค่าปรับก็เฉพาะในกรณีที่ไม่อาจบังคับได้
ด้วยวิธีการกักขังแทนค่าปรับ เช่น การลงโทษยึดทรัพย์แทนค่าปรั บกับกรณีนิติบุคคลที่กระท า
ความผิด เนื่องจากไม่อาจกักขังนิติบุคคลแทนค่าปรับได้โดยสภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

5.  ปัญหาเรื่องอายุความในการบังคับคดีตามค าพิพากษา เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ 
ซึ่งกรณีที่ศาลจะใช้วิธีการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ มาบังคับกับผู้ต้องโทษปรับ ที่ไม่ช าระค่าปรับนั้น 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติเรื่องการบังคับค่าปรับไว้โดยตรง จึงต้องน าการ
บังคับคดีโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่เนื่องจากใน
เรื่องการบังคับค่าปรับด้วยการกักขังแทนค่าปรับและการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  ได้มีประมวล
กฎหมายอาญาได้ก าหนดอายุความในการยึดทรัพย์ในการใช้ค่าปรับ หรือการกักขังแทนค่าปรับไว้เป็น
การเฉพาะ คือ มีอายุความ 5 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 99  ที่วางหลักไว้ว่า  การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ท า
ภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินหรือกักขังไม่ได้ 

ดังนั้น  การบังคับคดีค่าปรับด้วยการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ  จึงต้องร้องขอให้บังคับคดี
ภายในก าหนด 5 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ซึ่งหมายถึง ค าพิพากษาหรือค าสั่งอันถึงที่สุด
และแยกเป็นรายเฉพาะจ าเลยแต่ละคนว่าคนใดคดีถึงที่สุดเมื่อใด  โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้อง
ด าเนินการตามวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในก าหนด 5 ปี ด้วย คือ 

1.  ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
2.  ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว 
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3.  ต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา (ตาม
ค าสั่งศาล) 

ซึ่งหลักตามที่มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วางหลักไว้ว่า วิธี
พิจารณาข้อใดที่ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 271 วางหลักไว้ว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคล ซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้
ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ 
(เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้  ภายในสิบปี
นับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  ซึ่ง
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี
นับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง อันหมายถึง  ค าพิพากษาหรือค าสั่งอันถึงที่สุดและแยกเป็นราย
เฉพาะจ าเลยแต่ละคนว่าคนใดคดีถึงท่ีสุดเมื่อใด 

6.  ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดีเกี่ยวกับมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ 
กรณีที่จ าเลยไม่ช าระค่าปรับ  ซึ่งมีปัญหาว่า ในกรณีการบังคับค่าปรับ ใครจะเป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาอันชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ในการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ  ซึ่งฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความเห็นแย้งกันว่า การยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็น
อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือพนักงานอัยการ  ดังจะเห็นได้จากหนังสือของส านักงานอัยการ
สูงสุดและหนังสือของส านักงานศาลยุติธรรมที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 

7.  ปัญหาการบังคับค่าปรับ ตามมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยการที่ศาลมักจะไม่ใช้มาตรการยึดทรัพย์แทนค่าปรับ เนื่องมาจากการบังคับค่าปรับ ตามมาตรา 
251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ก าหนดไว้ว่า หากมีการยึดทรัพย์สินค่าปรับใช้ใน
คราวเดียว ส าหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ ค่าใช้ทรัพย์ หรือค่าทดแทน แต่ทรัพย์สินของจ าเลย
ไม่พอใช้ครบทุกอย่าง ให้น าจ านวนเงินสุทธิของทรัพย์สินนั้นใช้ตามล าดับ  ดังนี้ 

 1)  ค่าธรรมเนียม 
 2)  ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทน 
 3)  ค่าปรับ 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การบังคับค่าปรับในกรณีดังกล่าว จะสามารถบังคับค่าปรับได้จะต้องเป็นเงิน

ที่เหลือจากการช าระหนี้อย่างอ่ืนเสียก่อนเสียก่อน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีเงินเหลือ  อาจเปรียบเสมือนว่า
ไม่ได้มีการยึดทรัพย์เพ่ือใช้ค่าปรับเลย  ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลาในการยึดทรัพย์ และอาจจะได้ค่าปรับไม่
คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการด าเนินการ  



130 

8.  ปัญหาการไม่มีหน่วยงานติดตามก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าปรับ   เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ได้ก าหนดว่า  การจะใช้มาตรการยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับได้ต่อเมื่อผู้
ช าระค่าปรับไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  ดังนั้น เมื่อศาลมี
ค าพิพากษาแล้วก็ยังต้องรออีก 30 วัน  ถึงจะสามารถใช้มาตรการยึดทรัพย์ได้  ในกรณีดังกล่าวยังขาด
หน่วยงานที่มีหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบว่าจะครบก าหนด 30 วันเมื่อใด  กรณีดังกล่าวไม่มีการก าหนด
หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

9.  ปัญหาที่ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ต้องโทษมีทรัพย์สินเพียงพอในการช าระค่าปรับหรือไม่ 
ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่ศาลมีค าพิพากษาให้ต้องโทษปรับ  เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานมาท า
หน้าที่ในการสืบทรัพย์ของจ าเลย ว่ามีทรัพย์สินเพียงพอจะให้ยึดหรือไม่ ดังนั้น เมื่อครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว แล้วไม่มีการช าระค่าปรับ  ศาลจึงต้องลงโทษกักขังผู้นั้นทันที 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
  
 จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในบทต่างๆ  ที่ผ่านมาแล้วนั้น  จะเห็นได้ว่า 
มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามมาตรา 29  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ศาลใช้ในการลงโทษ
ปรับนั้น มีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการ  อันน าไปสู่ปัญหาในการบังคับใช้ต่างๆ ผู้เขียน
จึงขอเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงมาตรการเหล่านี้  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบังคับ
ใช้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงการบังคับโทษปรับ ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งควรเพ่ิม
มาตรการทางเลือกแก่ศาล  เพ่ือให้การบังคับโทษปรับ สามารถบังคับเอาแก่จ าเลยได้  โดยที่ศาลไม่
ต้องใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ มาบังคับจ าเลย ซึ่ง เป็นมาตรการที่ ไม่สอดคล้องกับหลัก
วัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ ที่มุ่งบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจ าเลย  แต่การกักขังเป็นการบังคับ
เอาแก่เสรีภาพของจ าเลย โดย 
 1)  กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา ให้ลงโทษปรับแก่จ าเลย  ศาลควรก าหนดเวลาให้จ าเลย น า
ค่าปรับมาช าระ  ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วางหลักว่า  “ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่
ช าระค่าปรับ ในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ศาลพิพากษา  ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ
มิฉะนั้น จะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ  และถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ช าระค่าปรับ  ศาลจะสั่งเรียกประกัน หรือสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้”  แสดงให้
เห็นว่า  ในมาตรา 29 ก าหนดให้ศาลให้เวลาแก่จ าเลย 30 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา  เพ่ือให้จ าเลย
น าเงินค่าปรับมาช าระ  หากยังไม่ครบ 30 วัน ศาลจะใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือกักขัง
แทนค่าปรับ มาใช้ไม่ได้  แต่หากศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าจ าเลย จะหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระค่าปรับ  
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ศาลจะสั่งเรียกประกัน หรือสั่งให้กักขังจ าเลยแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้  ซึ่งส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติ
ของศาลไทย  หากวันที่ศาลพิพากษา  จ าเลยไม่มีเงินพอที่จะช าระค่าปรับ หรือไม่สามารถช าระ
ค่าปรับได้  ศาลจะสั่งให้กักขังจ าเลยไว้ก่อนทันที  โดยที่ไม่มีการแจ้งแก่จ าเลยล่วงหน้า  และจ าเลยเอง
ก็ไม่มีสิทธิจะรู้ว่าศาลจะพิพากษาคดีแบบใด  และไม่สามารถล่วงรู้ว่าตนจะถูกลงโทษด้วยค าพิพากษา
แบบใด  ซึ่งถือเป็นการตัดโอกาสจ าเลยในการพยายามหาหนทางมาช าระค่าปรับ  ด้วยการต้องถูก
กักขัง  ท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ  และเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย 
 ดังนั้น  ศาลจึงควรให้โอกาสแก่จ าเลย  ในการพยายามหาช่องทาง และกระท าทุกวิถีทาง  
เพ่ือหาเงินและน าเงินมาช าระค่าปรับ  อันเป็นการกระตุ้นให้จ าเลยเกิดความรู้สึกยากล าบาก และ
ส านึกถึงการกระท าความผิดของตน  โดยเห็นว่า ศาลควรก าหนดว่า  ก่อนพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ศาล
พิพากษา  หากจ าเลยเห็นว่าตนเอง ยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะช าระค่าปรับตามค าพิพากษา ให้จ าเลยยื่น
ค าร้องต่อศาลที่พิพากษาคดี  เพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระค่าปรับ  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานอัน
จ าเป็นต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่า จ าเลยยังมีทรัพย์สินหรือเงินไม่เพียงพอในการช าระค่าปรับ  หากศาล
พิจารณาและเห็นสม  ศาลจะสั่งอนุญาตขยายเวลาการช าระค่าปรับให้แก่จ าเลยก็ได้  แต่ไม่เกิน 30 
วัน นับแต่วันที่จ าเลยยื่นค าร้องนั้นต่อศาล  หากต่อมา เมื่อพ้น 30 วัน  นับแต่วันที่จ าเลยยื่นค าร้องนั้น
ต่อศาลแล้ว จ าเลยยังมิได้ปฏิบัติการช าระค่าปรับ  ศาลจึงจะสามารถใช้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้
ค่าปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ  ตามมาตรา 29 ได้  ซึ่งการให้โอกาสแก่จ าเลย ในการช าระค่าปรับนี้  
ถือเป็นการกระตุ้น ให้จ าเลยส านึกผิดและรีบหาหนทาง เพ่ือน าเงินมาช าระค่าปรับตามค าพิพากษาให้
ได้ เพราะบังคับคดีแก่จ าเลย ด้วยการให้ช าระค่าปรับนี้ เป็นการบังคับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การลงโทษปรับมากท่ีสุด   
 2)  จากที่กล่าวว่า การบังคับค่าปรับ ตามมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ที่ก าหนดไว้ว่า หากมีการยึดทรัพย์สินค่าปรับใช้ในคราวเดียว ส าหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าปรับ ค่าใช้ทรัพย์ หรือค่าทดแทน แต่ทรัพย์สินของจ าเลยไม่พอใช้ครบทุกอย่าง ให้น าจ านวนเงิน
สุทธิของทรัพย์สินนั้นใช้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  (1)  ค่าธรรมเนียม 
  (2)  ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทน 
  (3)  ค่าปรับ 
 จะเห็นได้ว่า การบังคับค่าปรับในกรณีดังกล่าว จะสามารถบังคับค่าปรับได้จะต้องเป็น
เงินที่เหลือจากการช าระหนี้อย่างอ่ืนเสียก่อน ในกรณีที่ไม่มีเงินเหลือ 
 เห็นว่า  หากมีการบังคับคดียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ แล้วไม่มีเงินเหลือจากการช าระหนี้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 251 ศาลควรน ามาตรการให้ท างานบริการ
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สังคม  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 มาใช้กับจ าเลยคนนั้น เพ่ือเป็นการทดแทนการ
บังคับโทษปรับ และไม่ท าให้รัฐบังคับคดีโดยสูญเปล่า  
 2.  ควรยกเลิกมาตรการกักขังแทนค่าปรับ  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
เนื่องจาก เมื่อได้ศึกษาถึงระบบการบังคับโทษปรับในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมี
การบังคับโทษปรับ โดยใช้ระบบวันปรับ ที่ไม่ได้ก าหนดอัตราปรับที่แน่นอน แต่ก าหนดตามรายได้ต่อ
วันของจ าเลยและปริมาณวันที่ถูกปรับ โดยที่การก าหนดระบบปรับแบบนี้ มีจุดมุ่งหมายในการ
หลีกเลี่ยงโทษจ าคุกระยะสั้น  ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และสามารถแก้ปัญหาได้ดี  เพราะ
จ าเลยที่ถูกลงโทษปรับ มีโอกาสในการหาเงินมาช าระค่าปรับ  โดยไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นภาระ
ต่อรายได้จากการท างานมากนัก  และสามารถด าเนินชีวิตเป็นปกติ และดูแลครอบครัวได้ และจ าเลย
จะไม่รู้สึกว่าตนถูกแก้แค้น จนท าให้อัตราการกลับมากระท าความผิดซ้ าอีกลดน้อยลง  ซึ่งตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ในการป้องกันการกลับมากระท าอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี 
 3.  ควรปรับปรุงและแก้ไข มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 29 เนื่องจากมาตรการดังกล่าว ไม่สามารถท าให้บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือที่มี
ความสามารถในการช าระค่าปรับรู้สึกว่าตนได้รับโทษ เพราะไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือล าบาก ใน
การช าระค่าปรับ หรือการถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  ซึ่งต่างจากคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอในการ
ช าระค่าปรับ หรือรายได้จากการท างานมีน้อย และมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจไม่
ดี  เมื่อไม่สามารถช าระค่าปรับได้ ก็ต้องถูกบังคับโดยมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นก็
ต้องถูกบังคับโดยมาตรการกักขังแทนค่าปรับ  ท าให้สูญเสียเสรีภาพ  กลายเป็นคนขี้คุก  ท าให้เ กิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ระหว่างคนจนและคนรวย ที่ได้รับการบังคับโทษที่แตกต่างกัน  ผู้เขียน
จึงเห็นว่า ควรน ามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ มาใช้บังคับเฉพาะกับจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
พอสมควร หรือมีความสามารถในการช าระค่าปรับ  โดยที่ศาลต้องตั้งหน่วงงาน เพ่ือท าการสืบหา
ทรัพย์สินของจ าเลย หรือสืบสวนถึงฐานะทางเศรษฐกิจของจ าเลยที่ได้รับโทษปรับ หรือน าไปบังคับกับ
นิติบุคคล ที่ได้รับโทษปรับ เพราะสามารถสืบหาข้อมูลทางการเงินได้สะดวก จากเอกสารทางทะเบียน  
และน าไปบังคับกับจ าเลยที่ได้รับโทษปรับเป็นจ านวนสูงๆ เช่น ในคดียาเสพย์ติด เป็นต้น   
 4. ควรปรับปรุงและแก้ไข มาตรการให้ท างานบริการสังคม ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 30/1  โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลมีอ านาจสั่งให้จ าเลย ที่ศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่า จะไม่
สามารถช าระค่าปรับได้ หรือต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  หรือต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ ท างาน
บริการสังคม  โดยที่จ าเลยไม่ต้องเป็นผู้ยื่นค าร้องขอเอง เนื่องจากในบางกรณี จ าเลยไม่รู้ถึงสิทธิของ
ตนในข้อนี้ และไม่มีโอกาสที่จะได้ยื่นค าร้องขอท างานบริการสังคม ตามมาตรา 30/1 จึงท าให้เมื่อไม่
ช าระค่าปรับ ศาลจึงบังคับด้วยมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ  หรือกักขังแทนค่าปรับ อัน
เปรียบเสมือนโทษจ าคุก ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ  ซึ่งตามมาตรา 30/1 วาง
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หลักว่า “ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงิน
ช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพ่ือขอท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ  การพิจารณาค าร้องตามวรรคแรก เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะ
การเงิน ประวัติและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้น
ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การดูแลของพนักงาน
คุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม 
การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแล  กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับ
ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ให้ศาลก าหนดลักษณะหรือประเภท
ของงาน ผู้ดูแลการท างาน วันเริ่มท างาน ระยะเวลาท างาน และจ านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท างาน
หนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมหรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับ
ประกอบด้วย และศาลจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษปรับปฏิบัติเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูหรือ
ป้องกันมิให้ผู้นั้นกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้  
 และถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เก่ียวกับการท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ก าหนดไว้
นั้นก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  ในการก าหนดระยะเวลาท างานแทนค่าปรับตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป 
การท างานดังกล่าวต้องอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันเริ่มท างานตามที่ศาลก าหนด  เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีถือเป็นการท างานหนึ่งวัน ส าหรับงานบริการ
สังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามท่ีเห็นสมควร” 
 ซึ่งการให้จ าเลยที่ไม่สามารถช าระค่าปรับ หรือไม่มีทรัพย์สินอันจะถูกยึดเพ่ือใช้ค่าปรับ ไป
ท างานบริการสังคม ตามมาตรานี้ มีผลดีต่อรัฐ มากกว่าการบังคับใช้โทษกักขังแทนค่าปรับ เนื่องจาก
การกักขังจ าเลยไว้แทนค่าปรับ เป็นการสิ้นเปลืองงบประมานที่ต้องดูแลผู้ต้องกักขัง และบุคลากรที่ไม่
เพียงพอต่อการดูแล อีกทั้งการให้จ าเลยท างานบริการสังคม ท าให้รัฐได้รับประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นโดย
ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจ้างเอกชน 
 อีกท้ังตามมาตรา 30/1 มีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนเงินค่าปรับ โดยจะใช้มาตรการนี้ได้ ต้องเป็น
เฉพาะในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท  ซึ่งบางกรณีจ าเลยอาจจะถูกลงทาปรับ
มากกว่านี้ และไม่สามารถช าระค่าปรับได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรปลดล็อคข้อจ ากัดนี้ โดยแก้ไขจ านวน
ค่าปรับ เป็นไม่เกิน 100,000 บาท เพ่ือจะได้เปิดโอกาสให้ศาล สามารถน ามาตรการนี้ไปบังคับแก่
จ าเลยได้มากข้ึน 
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 5.  ควรแก้ไขมาตรการให้ท างานบริการสังคม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 ให้
เป็นมาตรการเสริมหลัก ของโทษปรับ  นั่นคือ ให้ศาลใช้มาตรการนี้เป็นมาตรการแรก ในการบังคับ 
แกจ าเลยที่ไม่สามารถช าระค่าปรับได้อย่างแท้จริง  เพราะปัจจุบัน ศาลใช้ มาตรการให้ท างานบริการ
สังคม  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 เป็นเพียงมาตรการเสริมโทษปรับเท่านั้น 
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The Eighth Amendment (Amendment VIII) to The United States Constitution: 
Prohibits Excessive Bail, Excessive Fines and Cruel and Unusual 
Punishments แก้ไขครั้งท่ี 8 ในปี ค.ศ. 1787-1791.  ค้นวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
จาก http://www.whitehouse.gov/our-government/the-constitution. 
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ประมวลกฎหมายอาญา 
 
 มาตรา 2  บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็น
โทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้น
ไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้
การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 
 มาตรา 18  โทษส าหรับลงแต่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 
 (1) ประหารชีวิต 
 (2) จ าคุก 
 (3) กักขัง 
 (4) ปรับ 
 (5) ริบทรัพย์สิน 

โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิต ให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่
มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี 

มาตรา 20  บรรดาความผิดที่กฎหมายก าหนดให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาล
เห็นสมควรจะลงแต่โทษจ าคุกก็ได้ 

มาตรา 28  ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาต่อ
ศาล 

มาตรา 29  ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา 
ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอัน
ควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทน
ค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ 
 ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิให้น ามาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ 

มาตรา 30/1  ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท ผู้ต้องโทษปรับซึ่งมิใช่นิติ
บุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพ่ือขอท างานบริการสังคม
หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 
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การพิจารณาค าร้องตามวรรคแรก เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและสภาพ
ความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือ
ท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแล 

กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับ ให้ศาลก าหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผู้ดูแลการท างาน วันเริ่มท างาน ระยะเวลา
ท างาน และจ านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือ
ศาสนา ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม
หรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับประกอบด้วย และศาลจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้
ต้องโทษปรับปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูหรือป้องกันมิให้ผู้นั้นกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับการท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ก าหนดไว้
นั้นก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการก าหนดระยะเวลาท างานแทนค่าปรับตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติมาตรา 30 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิได้ก าหนดให้ผู้ต้องโทษปรับท างานติดต่อกันไป การท างาน
ดังกล่าวต้องอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันเริ่มท างานตามท่ีศาลก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออก
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก าหนดจ านวนชั่วโมงที่ถือเป็นการท างานหนึ่งวัน ส าหรับ
งานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 มาตรา 30/2  ถ้าภายหลังศาลมีค าสั่งอนุญาตตามมาตรา 30/1 แล้ว ความปรากฏแก่ศาลเอง
หรือความปรากฏตามค าแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่าผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอช าระค่าปรับได้ใน
เวลาที่ยื่นค าร้องตามมาตรา 30/1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลก าหนด ศาลจะ
เพิกถอนค าสั่งอนุญาตดังกล่าวและปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ โดยให้หักจ านวนวันที่ท างานมาแล้ว
ออกจากจ านวนเงินค่าปรับก็ได้ 

ในระหว่างการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหากผู้ต้องโทษ
ปรับไม่ประสงค์จะท างานดังกล่าวต่อไป อาจขอเปลี่ยนเป็นรับโทษปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับก็ได้ ใน
กรณีนี้ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้อง โดยให้หักจ านวนวันที่ท างานมาแล้วออกจากจ านวนเงิน
ค่าปรับ 

มาตรา 30/3  ค าสั่งศาลตามมาตรา 30/1 และมาตรา 30/2 ให้เป็นที่สุด 
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มาตรา 59  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า โดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระท า
ความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ใน
กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดย ไม่มี เจตนา  
 กระท าโดยเจตนาได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและ ในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็น ผลของการ กระท านั้น  
 ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของ การกระท า นั้นมิได้ กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดย
เจตนา แต่ กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ เช่นนั้นจัก ต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่   
 การกระท าให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง
กระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี 
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

พ.ศ.2522 
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United States Code Title 18: CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE 
 
Section 1111 
 (a) Murder is the unlawful killing of a human being with malice aforethought. 
Every murder perpetrated by poison, lying in wait, or any other kind of willful, 
deliberate, malicious, and premeditated killing; or committed in the perpetration of, 
or attempt to perpetrate, any arson, escape, murder, kidnapping, treason, espionage, 
sabotage, aggravated sexual abuse or sexual abuse, child abuse, burglary, or robbery; 
or perpetrated as part of a pattern or practice of assault or torture against a child or 
children; or perpetrated from a premeditated design unlawfully and maliciously to 
effect the death of any human being other than him who is killed, is murder in the 
first degree. 
 Any other murder is murder in the second degree. 
 (b) Within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, 
Whoever is guilty of murder in the first degree shall be punished by death or by 
imprisonment for life; Whoever is guilty of murder in the second degree, shall be 
imprisoned for any term of years or for life. 
 (c) For purposes of this section— 
 (1) the term “assault” has the same meaning as given that term in section 
113; 
 (2) the term “child” means a person who has not attained the age of 18 
years and is— 
 (A) under the perpetrator’s care or control; or 
 (B) at least six years younger than the perpetrator; 
 (3) the term “child abuse” means intentionally or knowingly causing death or 
serious bodily injury to a child; 
 (4) the term “pattern or practice of assault or torture” means assault or 
torture engaged in on at least two occasions; 
 (5) the term “serious bodily injury” has the meaning set forth in section 1365; 
and 
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 (6) the term “torture” means conduct, whether or not committed under the 
color of law, that otherwise satisfies the definition set forth in section 2340 (1). 
 Section 1951 
 (a) Whoever in any way or degree obstructs, delays, or affects commerce or 
the movement of any article or commodity in commerce, by robbery or extortion or  
attempts or conspires so to do, or commits or threatens physical violence to any 
person or property in furtherance of a plan or purpose to do anything in violation of 
this section shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, 
or both. 
 (b) As used in this section— 
 (1) The term “robbery” means the unlawful taking or obtaining of personal 
property from the person or in the presence of another, against his will, by means of 
actual or threatened force, or violence, or fear of injury, immediate or future, to his 
person or property, or property in his custody or possession, or the person or 
property of a relative or member of his family or of anyone in his company at the 
time of the taking or obtaining. 
 (2) The term “extortion” means the obtaining of property from another, with 
his consent, induced by wrongful use of actual or threatened force, violence, or fear, 
or under color of official right. 
 (3) The term “commerce” means commerce within the District of Columbia, 
or any Territory or Possession of the United States; all commerce between any point 
in a State, Territory, Possession, or the District of Columbia and any point outside 
thereof; all commerce between points within the same State through any place 
outside such State; and all other commerce over which the United States has 
jurisdiction. 
 (c) This section shall not be construed to repeal, modify or affect section 17 
of Title 15, sections 52, 101–115, 151–166 of Title 29 or sections 151–188 of Title 45. 
 Section 2313 
 (a) Whoever receives, possesses, conceals, stores, barters, sells, or disposes of 
any motor vehicle, vessel, or aircraft, which has crossed a State or United States 
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boundary after being stolen, knowing the same to have been stolen, shall be fined 
under this title or imprisoned not more than 10 years, or both. 
 (b) For purposes of this section, the term “State” includes a State of the 
United States, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or 
possession of the United States. 
 Section 3551 - Authorized sentences 
 (a) In General.— Except as otherwise specifically provided, a defendant who 
has been found guilty of an offense described in any Federal statute, including 
sections 13 and 1153 of this title, other than an Act of Congress applicable 
exclusively in the District of Columbia or the Uniform Code of Military Justice, shall 
be sentenced in accordance with the provisions of this chapter so as to achieve the 
purposes set forth in subparagraphs (A) through (D) of section 3553 (a)(2) to the 
extent that they are applicable in light of all the circumstances of the case. 
 (b) Individuals.— An individual found guilty of an offense shall be sentenced, 
in accordance with the provisions of section 3553, to— 
 (1) a term of probation as authorized by subchapter B; 
 (2) a fine as authorized by subchapter C; or 
 (3) a term of imprisonment as authorized by subchapter D. 
 A sentence to pay a fine may be imposed in addition to any other sentence. 
A sanction authorized by section 3554, 3555, or 3556 may be imposed in addition to 
the sentence required by this subsection. 
 (c) Organizations.— An organization found guilty of an offense shall be 
sentenced, in accordance with the provisions of section 3553, to— 
 (1) a term of probation as authorized by subchapter B; or 
 (2) a fine as authorized by subchapter C. 
 A sentence to pay a fine may be imposed in addition to a sentence to 
probation. A sanction authorized by section 3554, 3555, or 3556 may be imposed in 
addition to the sentence required by this subsection. 
 Section 3559 - Sentencing classification of offenses :  
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 (a) Classification.— An offense that is not specifically classified by a letter 
grade in the section defining it, is classified if the maximum term of imprisonment 
authorized is— 
 (1) life imprisonment, or if the maximum penalty is death, as a Class A felony; 
 (2) twenty-five years or more, as a Class B felony; 
 (3) less than twenty-five years but ten or more years, as a Class C felony; 
 (4) less than ten years but five or more years, as a Class D felony; 
 (5) less than five years but more than one year, as a Class E felony; 
 (6) one year or less but more than six months, as a Class A misdemeanor; 
 (7) six months or less but more than thirty days, as a Class B misdemeanor; 
 (8) thirty days or less but more than five days, as a Class C misdemeanor; or 
 (9) five days or less, or if no imprisonment is authorized, as an infraction. 
 (b) Effect of Classification.— Except as provided in subsection (c), an offense 
classified under subsection (a) carries all the incidents assigned to the applicable 
letter designation, except that the maximum term of imprisonment is the term 
authorized by the law describing the offense. 
 (c) Imprisonment of Certain Violent Felons.— 
  (1) Mandatory life imprisonment.— Notwithstanding any other 
provision of law, a person who is convicted in a court of the United States of a 
serious violent felony shall be sentenced to life imprisonment if— 
  (A) the person has been convicted (and those convictions have 
become final) on separate prior occasions in a court of the United States or of a 
State of— 
   (i) 2 or more serious violent felonies; or 
   (ii) one or more serious violent felonies and one or more 
serious drug offenses; and 
  (B) each serious violent felony or serious drug offense used as a basis 
for sentencing under this subsection, other than the first, was committed after the 
defendant’s conviction of the preceding serious violent felony or serious drug 
offense. 
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 Section 3555 : The court, in imposing a sentence on a defendant who has 
been found guilty of an offense involving fraud or other intentionally deceptive 
practices, may order, in addition to the sentence that is imposed pursuant to the 
provisions of section 3551, that the defendant give reasonable notice and 
explanation of the conviction, in such form as the court may approve, to the victims 
of the offense. The notice may be ordered to be given by mail, by advertising in 
designated areas or through designated media, or by other appropriate means. In 
determining whether to require the defendant to give such notice, the court shall 
consider the factors set forth in section 3553(a) to the extent that  they are 
applicable and shall consider the cost involved in giving the notice as it relates to 
the loss caused by the offense, and shall not require the defendant to bear the 
costs of notice in excess of $20,000 
 Section 3556 : The court, in imposing a sentence on a defendant who has 
been found guilty of an offense shall order restitution in accordance with section 
3663A, and may order restitution in accordance with section 3663. The procedures 
under section 3664 shall apply to all orders of restitution under this section 
 Section 3571 - Sentence of fine 
 (a) In General.— A defendant who has been found guilty of an offense may 
be sentenced to pay a fine. 
 (b) Fines for Individuals.— Except as provided in subsection (e) of this section, 
an individual who has been found guilty of an offense may be fined not more than 
the greatest of— 
 (1) the amount specified in the law setting forth the offense; 
 (2) the applicable amount under subsection (d) of this section; 
 (3) for a felony, not more than $250,000; 
 (4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $250,000; 
 (5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than 
$100,000; 
 (6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more 
than $5,000; or 
 (7) for an infraction, not more than $5,000. 
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 (c) Fines for Organizations.— Except as provided in subsection (e) of this 
section, an organization that has been found guilty of an offense may be fined not 
more than the greatest of— 
 (1) the amount specified in the law setting forth the offense; 
 (2) the applicable amount under subsection (d) of this section; 
 (3) for a felony, not more than $500,000; 
 (4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $500,000; 
 (5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than 
$200,000; 
 (6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more 
than $10,000; and 
 (7) for an infraction, not more than $10,000. 
 (d) Alternative Fine Based on Gain or Loss.— If any person derives pecuniary 
gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other 
than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice 
the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this 
subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process. 
 (e) Special Rule for Lower Fine Specified in Substantive Provision.— If a law 
setting forth an offense specifies no fine or a fine that is lower than the fine 
otherwise applicable under this section and such law, by specific reference, exempts 
the offense from the applicability of the fine otherwise applicable under this section, 
the defendant may not be fined more than the amount specified in the law setting 
forth the offense. 
 Section 3572 
 (a) Factors To Be Considered.— In determining whether to impose a fine, and 
the amount, time for payment, and method of payment of a fine, the court shall 
consider, in addition to the factors set forth in section 3553 (a)— 
 (1) the defendant’s income, earning capacity, and financial resources; 
 (2) the burden that the fine will impose upon the defendant, any person who 
is financially dependent on the defendant, or any other person (including a 
government) that would be responsible for the welfare of any person financially 
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dependent on the defendant, relative to the burden that alternative punishments 
would impose; 
 (3) any pecuniary loss inflicted upon others as a result of the offense; 
 (4) whether restitution is ordered or made and the amount of such 
restitution; 
 (5) the need to deprive the defendant of illegally obtained gains from the 
offense; 
 (6) the expected costs to the government of any imprisonment, supervised 
release, or probation component of the sentence; 
 (7) whether the defendant can pass on to consumers or other persons the 
expense of the fine; and 
 (8) if the defendant is an organization, the size of the organization and any 
measure taken by the organization to discipline any officer, director, employee, or 
agent of the organization responsible for the offense and to prevent a recurrence of 
such an offense. 
 (b) Fine Not to Impair Ability to Make Restitution.— If, as a result of a 
conviction, the defendant has the obligation to make restitution to a victim of the 
offense, other than the United States, the court shall impose a fine or other 
monetary penalty only to the extent that such fine or penalty will not impair the 
ability of the defendant to make restitution. 
 (c) Effect of Finality of Judgment.— Notwithstanding the fact that a sentence 
to pay a fine can subsequently be— 
 (1) modified or remitted under section 3573; 
 (2) corrected under rule 35 of the Federal Rules of Criminal Procedure and 
section 3742; or 
 (3) appealed and modified under section 3742; a judgment that includes such 
a sentence is a final judgment for all other purposes. 
 (d) Time, Method of Payment, and Related Items.— 
 (1) A person sentenced to pay a fine or other monetary penalty, including 
restitution, shall make such payment immediately, unless, in the interest of justice, 
the court provides for payment on a date certain or in installments. If the court 
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provides for payment in installments, the installments shall be in equal monthly 
payments over the period provided by the court, unless the court establishes 
another schedule. 
 (2) If the judgment, or, in the case of a restitution order, the order, permits 
other than immediate payment, the length of time over which scheduled payments 
will be made shall be set by the court, but shall be the shortest time in which full 
payment can reasonably be made. 
 (3) A judgment for a fine which permits payments in installments shall include 
a requirement that the defendant will notify the court of any material change in the 
defendant’s economic circumstances that might affect the defendant’s ability to pay 
the fine. Upon receipt of such notice the court may, on its own motion or the 
motion of any party, adjust the payment schedule, or require immediate payment in 
full, as the interests of justice require. 
 (e) Alternative Sentence Precluded.— At the time a defendant is sentenced 
to pay a fine, the court may not impose an alternative sentence to be carried out if 
the fine is not paid. 
 (f) Responsibility for Payment of Monetary Obligation Relating to 
Organization.— If a sentence includes a fine, special assessment, restitution or other 
monetary obligation (including interest) with respect to an organization, each 
individual authorized to make disbursements for the organization has a duty to pay 
the obligation from assets of the organization. If such an obligation is imposed on a 
director, officer, shareholder, employee, or agent of an organization, payments may 
not be made, directly or indirectly, from assets of the organization, unless the court 
finds that such payment is expressly permissible under applicable State law. 
 (g) Security for Stayed Fine.— If a sentence imposing a fine is stayed, the 
court shall, absent exceptional circumstances (as determined by the court)— 
 (1) require the defendant to deposit, in the registry of the district court, any 
amount of the fine that is due; 
 (2) require the defendant to provide a bond or other security to ensure 
payment of the fine; or 
 (3) restrain the defendant from transferring or dissipating assets. 
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 (h) Delinquency.— A fine or payment of restitution is delinquent if a payment 
is more than 30 days late. 
 (i) Default.— A fine or payment of restitution is in default if a payment is 
delinquent for more than 90 days. Notwithstanding any installment schedule, when a 
fine or payment of restitution is in default, the entire amount of the fine or 
restitution is due within 30 days after notification of the default, subject to the 
provisions of section 3613A. 
 Section 3573 - Petition of the Government for modification or remission 
 Upon petition of the Government showing that reasonable efforts to collect a 
fine or assessment are not likely to be effective, the court may, in the interest of 
justice  
 (1) remit all or part of the unpaid portion of the fine or special assessment, 
including 
interest and penalties; 
 (2) defer payment of the fine or special assessment to a date certain or 
pursuant to an installment schedule; or 
 (3) extend a date certain or an installment schedule previously ordered. A 
petition under this subsection shall be filed in the court in which sentence was 
originally imposed, unless the court transfers jurisdiction to another court. This 
section shall apply to all fines and assessments irrespective of the date of 
imposition. 
 Section 3615 : - Criminal default  
 Whoever, having been sentenced to pay a fine, willfully fails to pay the fine, 
shall be fined not more than twice the amount of the unpaid balance of the fine or 
$10,000, whichever is greater, imprisoned not more than one year, or both. 
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2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement 
 
Section 5B1.1 : Imposition of a Term of Probation 
 (a)Subject to the statutory restrictions in subsection (b) below, a sentence of 
probation is authorized if: 
 (1)the applicable guideline range is in Zone A of the Sentencing Table; or 
 (2)the applicable guideline range is in Zone B of the Sentencing Table and the 
court imposes a condition or combination of conditions requiring intermittent 
confinement, community confinement, or home detention as provided in subsection 
(c)(3) of §5C1.1 (Imposition of a Term of Imprisonment). 
 (b)A sentence of probation may not be imposed in the event: 
 (1)the offense of conviction is a Class A or B felony, 18 U.S.C. § 3561(a)(1); 
 (2)the offense of conviction expressly precludes probation as a sentence, 18 
U.S.C. § 3561(a)(2); 
 (3)the defendant is sentenced at the same time to a sentence of 
imprisonment for the same or a different offense, 18 U.S.C. § 3561(a)(3). 
 Section 5F1.3 : Community Service. 
  Community service may be ordered as a condition of probation or 
supervised release. 
Section 5F1.5 : Occupational Restrictions.  
(a) The court may impose a condition of probation or supervised release prohibiting 
the defendant from engaging in aspecified occupation, business, or profession, or 
limiting the terms on which the defendant may do so, only if itdetermines that: 
 (1) a reasonably direct relationship existed between the defendant's 
occupation, business, or profession and the conduct relevant to the offense of 
conviction; and 
 (2) imposition of such a restriction is reasonably necessary to protect the 
public because there is reason to believe  that, absent such restriction, the 
defendant will continue to engage in unlawful conduct similar to that for which the 
defendant was convicted. 
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 (b) If the court decides to impose a condition of probation or supervised 
release restricting a defendant's engagement in a specified occupation, business, or 
profession, the court shall impose the condition for the minimum time and to the 
minimum extent necessary to protect the public. 
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Le Code Penal 
 
 Article 131-1  
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. 
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix 
ans au moins. 
 Article 131-2  
exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines 
complémentaires prévues à l'article 131-10. 
 Article 131-3  
1° L'emprisonnement ; 
2° La contrainte pénale ; 
3° L'amende ; 
4° Le jour-amende ; 
5° Le stage de citoyenneté ; 
6° Le travail d'intérêt général ; 
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; 
8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; 
9° La sanction-réparation. 
 Article 131-4  
1° Dix ans au plus ; 
2° Sept ans au plus ; 
3° Cinq ans au plus ; 
4° Trois ans au plus ; 
5° Deux ans au plus ; 
6° Un an au plus ; 
7° Six mois au plus ; 
8° Deux mois au plus. 
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 Article 131-5 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la 
juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné 
à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le 
juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le 
montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et 
des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-
amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne 
peut excéder trois cent soixante. 
 Article 131-6  
 Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 52 Lorsqu'un délit est puni 
d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de 
l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté 
suivantes : 
 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de 
conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées 
par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 
cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension 
du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 
 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq 
ans au plus ; 
 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la 
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 
 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 
 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs 
véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en 
Conseil d'Etat ; 
 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un 
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un 
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette 
interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de 
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suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la 
juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 
 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, 
une arme soumise à autorisation ; 
 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est 
propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 
 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 
 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques 
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou 
ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 
 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut 
pas être prononcée en matière de délit de presse ; 
 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité 
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est 
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 
 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans 
certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels 
l'infraction a été commise ; 
 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains 
condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou 
complices de l'infraction ; 
 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation 
avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la 
victime de l'infraction ; 
 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une 
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre 
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compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou 
une société commerciale. 

Article 131-7  
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent 
également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis 
seulement d'une peine d'amende. 
  

Article 131-8  
 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut 
prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une 
durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non 
rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne 
morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association 
habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. 
 La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le 
prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, 
avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser 
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. 
 Article 131-9  
 L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des 
peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de 
contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général. 
 Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 
131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de 
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de 
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans 
des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le 
condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des 
peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le 
prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne 
peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est 
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prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait 
application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne 
sont alors pas applicables. 
 La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la 
peine d'amende. 
 Article 131-10  
 Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou 
de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, 
emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de 
soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation 
d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou 
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication 
au public par voie électronique. 
 Article 131-11  
 Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires 
mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine 
complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre 
de peine principale. 
 La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le 
montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra 
ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par 
l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné 
des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des 
dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné 
après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la 
juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la 
condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. 
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de 
l'article 434-41 ne sont pas applicables. 
 Article 131-12  
 Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont : 
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 1° L'amende ; 
 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 
 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. 
 Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines 
complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. 
 Article 131-13  
 Le montant de l'amende est le suivant : 
 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 
 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 
 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 
 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 
 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui 
peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, 
hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 
 NOTA : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le 
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date 
demeurent de la compétence de ces juridictions. 
 Article 131-14  
 Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines 
privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : 
 1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, 
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention 
pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine 
complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle ; 
 2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs 
véhicules appartenant au condamné ; 
 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est 
propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 
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 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance 
d'un nouveau permis pendant un an au plus ; 
 5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques 
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou 
ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 
 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut 
pas être prononcée en matière de délit de presse. 

Article 131-15 
 La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des 
peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14. 
 Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent 
être prononcées cumulativement. 

Article 131-22  
 La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai 
pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-
huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt 
général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, 
familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le 
condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en 
détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les 
obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être 
exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance 
électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement 
sous surveillance électronique. 
 Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt 
général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le 
juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence 
habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de 
l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. 
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 Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la 
route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle 
accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des 
établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. 
 Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux 
mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55. 
 Article 131-23  
 Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et 
réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail 
des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler 
avec l'exercice de l'activité professionnelle. 

Article 131-24  
 L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui 
par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision 
comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. 
 L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. 
 L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les 
tribunaux de l'ordre judiciaire. 
 Article 131-25  
 En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est 
exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende 
prononcés. 
 Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure 
pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération 
du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. 
Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie 
est soumise au régime des peines d'emprisonnement. 
 Article 132-54 
  La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux 
articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de 
vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit 
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d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé 
chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en 
œuvre des travaux d'intérêt général. 
 La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des 
obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit 
mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à 
ces obligations. 
 Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut 
être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. 
 Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt 
général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès 
l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est 
considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions 
prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 
 Article 132-22 
  Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi 
peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, 
ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des 
renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée 
l'obligation au secret. 
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California Penal Code 
 

Section 16: Crimes and public offenses include     
 1. Felonies; 
  2. Misdemeanors; and 
    3. Infractions. 
 

Section 1203.016(a): Notwithstanding any other provision of law, the board of 
supervisors of any county may authorize the correctional administrator, as defined in 
subdivision (h), to offer a program under which inmates committed to a county jail or 
other county correctional facility or granted probation, or inmates participating in a 
work furlough program, may voluntarily participate or involuntarily be placed in a 
home detention program during their sentence in lieu of confinement in the county 
jail or other county correctional facility or program under the auspices of the 
probation officer. 
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