
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย 
เรื่อง  กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย 

 
 

โดยที่มำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๒๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  หน่วยงำน
ของรัฐพึงก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำยเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง  และให้ค ำนึงถึงหลักเกณฑ์  ดังนี้  (๑)  
กำรกระท ำนั้นต้องกระทบต่อควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัยของประเทศ   ควำมสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง  หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม  และ  (๒)  เป็นกรณีที ่
ไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอื่นใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะท ำให้
ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมำย  พ.ศ.   ๒๕๖๒  คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย 
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงออกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย  
ดังต่อไปนี้ 

กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำยส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดใดจะต้องยึดหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
ข้อ ๑ กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดร้ำยแรงนั้นเป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ

หรือควำมปลอดภัยของประเทศ  ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดี 
ของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง  หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้ำง   

หน่วยงำนของรัฐต้องพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกำรตรำกฎหมำย  หำกเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง 
สิ่งต่อไปนี้  อำจก ำหนดเป็นโทษอำญำได้ 

(๑) เป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐหรือควำมปลอดภัยของประเทศ  ได้แก่  
กำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  หรือกำรเมืองกำรปกครอง  หรือเป็น 
กำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชำชน  อำจก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ 
ตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำนั้น ๆ 

(๒) เป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  (public  order)  หรือ
กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง  (good  morals)  หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
ในวงกว้ำง  ซึ่งต้องค ำนึงถึงสภำพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในกำรพิจำรณำดังกล่ำวให้ถือหลัก  ดังต่อไปนี้ 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  (public  order)  คือ  กฎเกณฑ์เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อย  

มุ่งคุ้มครองกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชำติ   เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง  (security)   
ควำมสงบสุข  (tranquility)  สันติภำพ  (peace)  และสุขภำวะ  (public  health)  ร่วมกันของ 
คนในสังคม  กำรกระท ำใดที่ท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคง  ควำมไม่สงบสุข  ควำมวุ่นวำยหรือบ่อนท ำลำยสุขภำวะ  

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



อันจะมีผลต่อกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  กำรกระท ำที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนนั้น
ย่อมก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและเจตนำ   

ศีลธรรมอันดีของประชำชน  (good  morals)  คือ  กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ
ตำมควำมเชื่อ  ตำมประเพณี  หรือศำสนำ  และถือว่ำเป็นเครื่องวินิจฉัยควำมประพฤติว่ำถูกต้องหรือไม่  
ปกติกำรกระท ำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนย่อมท ำให้นิติกรรมเสียไป  แต่กำรกระท ำที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชำชนจะเป็นควำมผิดอำญำก็ต่อเมื่อกำรกระท ำนั้นเป็นเรื่องร้ำยแรงและกระทบต่อ
กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอำจท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคง  ควำมไม่สงบสุข  ควำมวุ่นวำยในสังคมได้  
ศีลธรรมอันดีของประชำชนนี้อำจมีวิวัฒนำกำรได้ตำมยุคสมัยและตำมพ้ืนที่   กำรกระท ำที่กระทบต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรงย่อมก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมยุคสมัย 

กำรกระท ำที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม  คือ  กำรกระท ำที่ส่งผลร้ำยต่อประชำชนในวงกว้ำง   
ในด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมืองกำรปกครอง  หรือสิ่งแวดล้อม  หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ำยอื่น 
ที่ไม่เพียงแต่เป็นกำรกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นกำรส่วนตัว   

ทั้งนี้  ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ตำม  (๑)  และ  (๒)  หน่วยงำนของรัฐต้องตระหนักว่ำ 
เกณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุคสมัย  สภำพสังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง 
กำรปกครอง  วัฒนธรรม  และประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมตลอดถึงควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 
และปัจจัยอื่น ๆ 

ข้อ ๒ เป็นกรณีที่ไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอื่นใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงได้ผลและ 
มีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะท ำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ 

กำรก ำหนดให้กำรกระท ำใดเป็นควำมผิดและโทษอำญำเป็นกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ 
ของบุคคลอย่ำงยิ่ง  จึงต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีมำตรกำรอื่นเพ่ือให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้   
หรือกำรลงโทษอย่ำงอื่นที่ไม่ใช่โทษอำญำไม่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดเกรงกลัวเพรำะได้รับประโยชน์  
ทำงเศรษฐกิจคุ้มค่ำกว่ำโทษที่ได้รับ  หำกมีมำตรกำรอื่นที่ท ำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้   เช่น  
มำตรกำรจูงใจเพ่ือให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย  หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กระท ำกำรที่รัฐ
อยำกให้กระท ำ  กำรก ำหนดมำตรกำรบังคับทำงปกครอง  กำรก ำหนดสภำพบังคับทำงเศรษฐกิจ  เช่น  
กำรก ำหนดโทษปรับเป็นพินัย*  หรือกำรก ำหนดให้เอกชนฟ้องร้องด ำเนินคดีได้เอง  เห็นสมควรใช้
มำตรกำรดังกล่ำว  แต่ถ้ำมำตรกำรดังกล่ำวไม่อำจท ำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงได้ผลหรือ 
มีประสิทธิภำพเพียงพอ  กรณีนี้จึงก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวเป็นควำมผิด
และมีโทษอำญำ 

                                              
  *โทษปรับเป็นพินัย  เป็นแนวทางหนึ่งในการก าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
และไม่ใช่โทษอาญาหรือโทษทางปกครอง  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท าร่างกฎหมาย
เพื่อที่จะเสนอเรื่องต่อไป 
 

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๓ ควำมผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมำยอำญำ  ภำคควำมผิด  หำกบทบัญญัติ
ควำมผิดที่มีโทษอำญำในพระรำชบัญญัติใดมีองค์ประกอบควำมผิดเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับควำมผิด 
ที่ก ำหนดในภำคควำมผิดของประมวลกฎหมำยอำญำ  มิให้ก ำหนดโทษอำญำในร่ำงกฎหมำยนั้น  เว้นแต่
จะมีเหตุผลควำมจ ำเป็นพิเศษว่ำเป็นกฎหมำยเฉพำะจ ำเป็นต้องมีโทษสูงกว่ำหรือมีโทษอุปกรณ์   เช่น  
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

อย่ำงไรก็ดี  ในกรณีที่ประสงค์จะก ำหนดโทษอำญำที่มีโทษน้อยกว่ำโดยมิให้น ำประมวล
กฎหมำยอำญำมำใช้บังคับจะต้องระบุในกฎหมำยเฉพำะนั้นให้ชัดเจนว่ำ   มิให้น ำโทษส ำหรับควำมผิด 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยเฉพำะนั้น 

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย  เช่น  สนธิสัญญำ 
หรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำคี  ก ำหนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องตรำกฎหมำย 
ที่มีโทษอำญำตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกรณีนั้น  ให้ก ำหนดโทษอำญำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
และมีเพดำนโทษ  (threshold)  ที่ชัดเจนด้วย  ทั้งนี้   ในกำรตรำกฎหมำยที่ก ำหนดโทษอำญำ 
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศนั้นจะต้องอ้ำงข้อควำมในพันธกรณีที่ระบุให้ก ำหนดโทษอำญำให้ชัดเจนด้วย  
มิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะตำมพันธกรณีว่ำอำจก ำหนดเป็นโทษอำญำเท่ำนั้น 

ข้อ ๕ กำรกระท ำใดที่เป็นกรรมเดียวและมีโทษอำญำอยู่แล้ว  จะก ำหนดให้กำรกระท ำ 
กรรมเดียวกันนั้นมีโทษอย่ำงอื่นด้วย  เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่ำงอื่นนั้นเพ่ือระงับคดีย่อมกระท ำมิได้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทั้งหลำยที่ก ำหนด  “มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง”  เช่น  กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ต้องเปลี่ยนบทบัญญัติเป็นสภำพบังคับอื่นที่เหมำะสม  เช่น  โทษปรับ
ทำงปกครอง  หรือโทษปรับเป็นพินัย  เว้นแต่โดยสภำพของควำมผิดสมควรมีโทษอำญำ  เพรำะเรื่องทำงแพ่ง
ในระบบประมวลกฎหมำย  หมำยถึงเรื่องระหว่ำงเอกชนกับเอกชนเท่ำนั้น  แต่กำรละเมิดกฎหมำย
ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ใช่เรื่องระหว่ำงเอกชนกับเอกชน  หำกแต่เป็นเรื่องระหว่ำงรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ 
ซึ่งต้องรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคคล  จึงไม่ใช่เรื่องทำงแพ่งและกำรเปลี่ยนโทษทำงแพ่งมำเป็น
โทษปรับเป็นพินัยย่อมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ถูกลงโทษมำกกว่ำ 

ตัวอย่างของการกระท าที่ไม่ควรก าหนดเป็นโทษอาญาตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๑  และข้อ  ๒   
(๑) กำรกระท ำควำมผิดเล็กน้อย  เช่น  ผิดกฎจรำจรเล็กน้อย  โดยกำรจอดรถในที่ห้ำมจอด  

ขับรถทับเส้นทึบ  (เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง)  หรือก่อเหตุเดือดร้อนร ำคำญที่กระท ำต่อปัจเจกชน 
อำจก ำหนดเป็นโทษปรับเป็นพินัยได้  ซึ่งต่ำงจำกกำรกระท ำผิดกฎจรำจรที่อำจกระทบต่อควำมปลอดภัย 
ของผู้อื่นซึ่งต้องก ำหนดเป็นโทษอำญำ  เช่น  กำรขับรถโดยไม่มีใบอนุญำต  กำรขับรถฝ่ำไฟแดง  
(สัญญำณไฟจรำจร) 

(๒) กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง  อำจใช้มำตรกำรบังคับ 
ทำงปกครองหรือมำตรกำรบังคับอื่นแทน  เช่น  สั่งให้หยุดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงแพ่งในกรณีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่ไม่ได้มีควำมมุ่งหมำยทำงกำรค้ำ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) กำรฝ่ำฝืนไม่ต่ออำยุใบอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำตเกินก ำหนด  ไม่แจ้งเปลี่ยนสถำนที่
ประกอบกำร 

(๔) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแต่งกำยโดยไม่มีสิทธิ   เช่น  แต่งกำยแสดงวิทยฐำนะ 
ของสถำบันอุดมศึกษำโดยไม่มีสิทธิ  แต่กำรแต่งเครื่องแบบเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
โดยไม่มีสิทธิควรก ำหนดเป็นโทษอำญำเพรำะจะท ำให้ประชำชนเข้ำใจผิดว่ำเป็นเจ้ำพนักงำน 

 
 
 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


