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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาปัญหาของมาตรการลงโทษทางแพ่ง เนื่องจากประเทศไทยได้มีการบัญญัติมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ ง บั ง คั บ ใช้ กั บ การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ บ างประเภทเป็ น การเฉพาะขึ้ น
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะนามาใช้ลงโทษแทนการลงโทษทางอาญา โดยมุ่งเน้นลงโทษกับทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด
แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์การบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับความผิดทางอาญาทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับ
แนวคิดพื้นฐานของมาตรการทางอาญาหรือไม่ เพียงใด และมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นต้องมีการคุ้มครองสิทธิ
ทางอาญาด้วยหรือไม่ บทความฉบับนี้จึงมุ่งศึกษามาตรการลงโทษทางแพ่งที่นามาใช้กับความผิดทางอาญาในกฎหมาย
หลักทรัพย์ของประเทศไทย การศึกษาสภาพบังคับของมาตรการทางอาญาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และการศึกษา
หลักเกณฑ์การบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งในความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลี ย พบว่า การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวยังได้นาการคุ้มครองสิทธิทาง
อาญาบางประการมาคุ้มครองมาตรการนั้นด้วย เพราะความต้องการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิด ซึ่งควรนามาเป็นแนวทางในการกาหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิในการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
ของประเทศไทยเพื่อให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ
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ABSTRACT
This article examines the problems on Civil sanctions because Thailand has enacted
Civil sanctions against some specific offenses of the Securities law. Civil sanctions will be used to
punish instead of Criminal sanction by focusing on punishment against offender’s property. But as
the regulation of Civil sanction enforcement against criminal offenses causes conflicts with the basic
concepts of Criminal sanctions measures. But is there any conflict with the basic concepts of Civil
sanctions, and whether Civil sanctions must have Criminal Safeguard or not? This article aimed to
study about enforcement of Civil sanctions against criminal offenses in Securities law of Thailand,
researching of the enforcement of current Criminal measures and researching of regulation for the
enforcement of Monetary sanctions against Securities law in foreign countries including the
enforcement of Civil sanctions in the United States and Australia were found that the application
of such measures also brought criminal safeguard to protect that measures because requirement
create the fairness against the accused which is used as a guideline for establishing the rules for
enforcing civil penalties in Thailand to be more fair.
Keywords
Civil Sanction, Criminal sanction, Criminal Safeguard
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บทนา
เนื่องจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 นับแต่มี พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ”) จนถึงปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 25 ปี พบว่า คดีส่วนใหญ่ร้อยละ 52.98
อยู่ในระหว่างการดาเนินการของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล คดี จานวนร้อยละ 41.32 ไม่ประสบ
ความสาเร็จด้วยสาเหตุ เช่น ขาดอายุความ อัยการไม่สั่งฟ้อง ศาลสั่งยกฟ้อง ฯลฯ ส่วนคดีที่ ศาลได้ลงโทษนั้นมีเพียง
ร้อยละ 5.7 เท่านั้น1 จึงเป็นสาเหตุทาให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการลงโทษทางแพ่ง ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 ขึ้น จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยนาบางฐานความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์ที่มีโทษทางอาญามาใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งแทน เพราะมีความรวดเร็วและลงโทษผู้กระทา
ความผิดได้มากกว่ามาตรการทางอาญา เนื่องจากใช้กระบวนการพิจารณาด้วยการนาวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับ
มาตรการลงโทษทางแพ่งส่งผลให้ลดภาระการพิสูจน์พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับ
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มั ก จะมี ค วามซั บ ซ้ อ น และพยานหลั ก ฐานการกระท าความผิ ด มั กจะเป็ น พยานหลั กฐานแวดล้ อม
ซึ่งเป็น ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ในการพิสูจน์เพื่อ ลงโทษผู้กระทาความผิดอย่างชัดแจ้ง
สิ้ น สงสั ย ตามสมควรตามกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญายากและใช้ ร ะยะเวลารวบรวมพยานหลั ก ฐานนาน
แต่เมื่อใช้การชั่ งน้าหนั กความน่าเชื่ อถือของพยานหลั กฐานว่าฝ่ายใดมีพยานหลั กฐานน่า เชื่ อถือมากกว่า กัน ตาม
กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ มาตรการทางอาญาในการดาเนินคดีเกี่ยวกับความผิดหลักทรัพย์นั้น
ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และพนักงานอัยการ รวม 3 หน่วยงาน ก่อนที่คดีจะฟ้องคดีต่อศาล แต่
มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้น ก.ล.ต. สามารถฟ้องต่อศาลแพ่งได้โดยตรง ดังนั้นมาตรการลงโทษทางแพ่ง จะช่วยทาให้
สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทาให้กระบวนการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ความผิดที่
นามาใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นยังคงเป็นความผิดทางอาญา ดังนั้น การนาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเข้า
สู่การดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งเพื่อลงโทษแก่บุคคลนั้นควรที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับมาตรการทาง
อาญา ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
1. มาตรการลงโทษทางแพ่ง
มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นกระบวนการทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการลงโทษผู้กระทาความผิดเหมือนกับมาตรการทางอาญา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วย
การกาหนดผลร้ายเนื่องจากการกระทาฝ่าฝืนกฎหมายภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเน้นการลงโทษ
ไปที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นการเยียวยา
แก่ ผู้ เ สี ย หาย อั น เป็ น การเยี ย วยาความเสี ย หายในทางแพ่ ง จึ ง ไม่ ต้ อ งก าหนดตามความเสี ย หายที่ แ ท้ จ ริ ง 2
แต่เป็นการเยียวยาสังคมส่วนรวม โดยรัฐจะนากลับคืนแก่แ ผ่นดิน และการดาเนินการบังคับนั้นต้องกระทาในรูป แบบ
คาพิพากษาของศาลยุติธรรม มาตรการลงโทษทางแพ่งจึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
อาญาเพื่อที่จะเพิ่มเติมมาตรการทางเลือกให้เหมาะสมกับการกระทาผิดที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท
ที่มีปัญหาในกระบวนการทางอาญา3

1

ณัฐณิชา ภาวะสิทธิโชติ , สาระสาคัญในการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535,

2560, น.3.
2

หทั ย ภั ท ร อนั น ตะยา, “มาตรการลงโทษทางแพ่ ง (Civil Penalty) : แนวคิ ด การลงโทษในความผิ ด เกี่ ย วกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น.40.
3
Kenneth Mann, “Punitive Civil Sanctions : The Middleground between Criminal and Civil Law,”
The Yale Law Journal, 101, p.1799 - 1815, (1992).
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ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีอานาจบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งด้วยการดาเนินการทางแพ่ง (Civil Actions) มาใช้กับ
ผู้กระทาความผิดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) และ
ค.ม.พ. จะเป็นผู้กาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิด และดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ ค.ม.พ.
กาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตามครบถ้วน และดาเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง
มาตรการลงโทษทางแพ่ ง ใช้ ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ในการพิ จ ารณา พิ พ ากษา และบั ง คับ คดี
โดยอนุโลมตามมาตรา 317/14 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เท่ากับว่าเป็นการดาเนินคดีแบบศาลแพ่ง คู่ความต่อสู้คดี
โดยมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยจาเลยในคดีไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งแทนก่อนคดีขึ้นสู่ศาลส่ งผลให้สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องเป็นอันระงับ ตามมาตรา 317/7 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งลักษณะเดียวกันกับการเปรียบเทียบ
ปรับที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดยินยอมให้เจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับ โดยสละการคุ้มครองสิทธิทางอาญา
ในกระบวนการนี้จึงสามารถที่จะละเว้นการประกันสิทธิคุ้มครองได้ก็ตาม
แต่ในขั้นตอนการพิจารณา พิพากษาของศาลซึ่งมีผลลงโทษแก่บุคคลได้ ซึ่งผลจากคาพิพากษาหรือคาสั่งของ
ศาลกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผู้กระทาความผิดปฏิบัติตามจะมีผลเป็นอันระงับสิทธินาคดีอาญามาฟ้อง
ตามมาตรา 317/8 วรรคสอง เป็นการพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลที่เกี่ยวกับการกาหนดความผิดของ
ผู้ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดที่ อยู่ ภายใต้ การบัง คับใช้ มาตรการลงโทษทางแพ่ ง นั้ น
อาจจะถูกดาเนินคดีอาญาไปพร้อมกับการถูกบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งในลั กษณะดาเนินการคู่ขนานกันได้
อีกด้วย เนื่องจากใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้ ค.ม.พ. เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าให้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้
หรือไม่ แต่ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามดาเนินคดีอาญาเมื่อได้ดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง ดังนั้น ในขั้นตอน
การพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี นั้ น ต้ อ งมี ก ารประกั น สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีของตนเองได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคดีอาญา
2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง เปรียบเทียบกับ มาตรการบัง คับ ทางอาญา การโทษปรับทางอาญาการ
เปรียบเทียบปรับ และการริบทรัพย์สิน
มาตรการบังคับทางอาญาเป็นมาตรการที่บังคับกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคล
ที่ละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมายอาญา และเป็นเครื่องมือเตือนมนุษย์และฝึกมนุษย์ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 4 ซึ่งมาตรการ
บั ง คั บ ทางอาญานั้ น ถู ก พิ จ ารณาโดยศาลยุ ติ ธ รรมภายใต้ ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ภารกิ จ หลั ก ได้ แ ก่
การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ในคดีอาญา (principle of legality) ถ้าหากพยานหลักฐานได้มาโดยมิชอบก็จะห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานนั้น 5
ส่วนประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญากระทบความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจาเลย เนื่องจากโจทก์
เป็นผู้กล่าวอ้างภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์ ที่ต้องทาให้ศาลเห็นว่าจาเลยเป็นผู้กระทาความผิด โดยปราศจากเหตุ
สงสัยตามควร6 แต่มาตรการลงโทษทางแพ่งถูกกาหนดโดยศาลยุติธรรมภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในการพิจารณา พิพากษา และการบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลม อันมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วย
วิธีดาเนินการเพื่อการรับรอง คุ้มครอง และบังคับตาม โดยศาลจะปรับใช้แก่คดีที่ ขึ้นสู่ศาล เพื่อการพิจารณา ชี้ขาด
ตัดสินคดี และบังคับคดีให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ใช้บังคับกับคู่ความในลักษณะเท่าเทียมกันทาให้คู่ความต้อง
รักษาผลประโยชน์ในคดีด้วยตนเอง แต่การบังคับคดีนั้นจะดาเนินการด้วยพนักงานบังคับคดีเท่านั้น คู่ความไม่สามารถ

4

ธานี วรภัทร, หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2557), น.21.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, คาอธิบายการดาเนินคดีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2552), น.24.
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ธานี สิงหนาท, พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม
พับลิชชิ่ง, 2557), น.337 - 342.
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บังคับคดีได้เอง7 ในการชี้ขาดคดีของศาลให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอันเป็นยุติ คู่ความ
และศาลมีหน้าที่จะต้องดาเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น หน้าที่พิสูจน์พยานหลักฐานของคู่ความอยู่ภายใต้หลักความ
ตกลง ส่วนหน้าที่พิสูจน์พยานหลักฐานของศาลนั้นอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบ ซึ่งศาลจะใช้หลักการชั่งน้าหนัก
พยานหลักฐาน อันเป็นดุลพินิจของศาลในการนาพยานหลักฐานที่คู่ความนาสืบมาพิเคราะห์พยานหลักฐานนั้นว่า
คู่ความได้น่าเชื่อได้ตามภาระการพิสูจน์หรือไม่8
ส่ ว นโทษปรั บ ทางอาญามุ่ ง บั ง คั บ กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ก ระท าความผิ ด 9 โดยทรั พ ย์ สิ น นั้ น ตกแก่ แ ผ่ น ดิ น
ซึ่งโทษปรับทางอาญาที่สูงเพียงพอนั้นยังสามารถนามาเป็นเครื่องมือในการยับยั้ง การกระทาความผิดได้ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับค่าปรับทางแพ่ง และชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ ที่ได้รับหรือพึงได้ รับจากการกระท า
ความผิด ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของมาตรการลงโทษทางแพ่ง อันมีวัตถุประสงค์ต้องการลงโทษกับทรัพย์สิ น ของ
ผู้กระทาความผิดที่เหมือนกัน การกาหนดโทษปรับที่สูงเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการยับยั้งการกระทา
ความผิด เพราะคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเป็นคดีที่หาพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนได้ยาก โดยอาศัยพยานหลักฐาน
ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อพิสูจน์การกระทาความผิด ดังนั้นการที่ผู้กระทาความผิดจะยอมรับความผิด และจ่ายค่าปรับ
แทนการดาเนินไปตามกระบวนการอาญานั้นจึงเป็นไปได้ยาก
การเปรีย บเที ย บปรับนั้ น คือ กระบวนการที่ เจ้ า พนั กงานฝ่ ายบริหารได้ รับอานาจตามกฎหมายในการ
เปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นลง เมื่อเจ้าพนักงานและผู้กระทาความผิดทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้ 10 เมื่อเจ้า
พนั ก งานเปรี ย บเที ย บปรั บ แล้ ว จะส่ ง ผลท าให้ ค ดี อ าญาเป็ น อั น เลิ ก กั น และส่ ง ผลท าให้ สิ ท ธิ ใ นการน าคดี อาญา
มาฟ้องระงับ ซึ่งจะนาการกระทาความผิดนี้มาลงโทษอีกไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วการตัดสินในครั้งต่อมาจะเป็นการลงโทษซ้า
การเปรียบเทียบปรับนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจ แต่มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นเป็นการใช้
ดุลพินิจของ ค.ม.พ. ที่จะใช้ดุลพินิจในการกาหนดใช้ มาตรการลงโทษทางแพ่ง และจะส่งผลให้เมื่อผู้กระทาความผิด
ทาตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กาหนดแล้วสิทธิในการฟ้องคดีอาญาก็จะระงับลงไปด้วย ซึ่งความผิด
ที่ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง เช่น มาตรา 296 วรรคสอง เป็นต้น เป็นความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็น
ความผิดที่มีโทษค่อนข้างรุนแรง ไม่ใช่โทษจาคุกเล็กน้อยที่สามารถใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับได้ เป็นการทาให้
เจ้าหน้าที่กาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งใช้ดุลพินิจกาหนดโทษได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่า จะได้กาหนดให้การใช้
มาตรการลงโทษทางแพ่งคานึงถึงความร้ายแรงของการกระทา ผลกระทบต่อตลาดทุนพยานหลักฐานที่อาจนามาใช้
พิ สู จ น์ ค วามผิ ดและความคุ้ม ค่าในการด าเนิน มาตรการนั้ น แล้ว ก็ต าม แต่ เป็ น การกาหนดกรอบการใช้ดุ ลพินิจที่
กว้างขวางจนเกินไป
ประการสุดท้าย การริบทรัพย์สินทางอาญานั้น เป็นมาตรการที่มุ่ง เน้นการพิสูจน์การกระทาผิดของบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ โดยใช้กระบวนการพิสูจน์จนสิ้นความสงสัยตามสมควร หากพิสูจน์แล้วไม่ได้กระทาความผิด
ต้ อ งคื น ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ยกเว้ น ทรั พ ย์ สิ น นั้ น มี ไ ว้ เ ป็ น ความผิ ด แต่ ก ารริ บ ทรั พ ย์ สิ น ทางแพ่ ง นั้ น เป็ น การได้ ม าหรือ
มีความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดหรือไม่ โดยไม่ต้องคานึงว่ามีผู้กระทาความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย 11
7
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เหมื อ นกั บ มาตรการลงโทษทางแพ่ ง แต่ เ ป็ น เพี ย งในส่ ว นที่ ใ ห้ ช ดใช้ คื น ผลประโยชน์ ต าม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ ฯ
มาตรา 317/4 (2) เท่านั้น แต่มาตรการลงโทษทางแพ่งใช้หลักการชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน
นอกจากนี้ มาตรการลงโทษทางแพ่งประกอบด้ วย 5 มาตรการ ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจานวน
ที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทา และชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการกระทาความผิดนั้น
คื น ให้ แ ก่ ส านั ก งาน ห้ า มเข้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ศู น ย์ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ เข้ า ผู กพั น
ตามสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า ในศูน ย์ ซื้ อขายสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า ภายในระยะเวลาที่ กาหนดซึ่ ง ต้ องไม่ เกินห้าปี
ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร อันไม่ใช่โทษที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถ
เลือกบังคับใช้ให้เหมาะสมกับการกระทาความผิดแต่ละกรณีได้ จึงมีความแตกต่างกับโทษปรับทางอาญา เปรียบเทียบ
ปรับ และการริบทรัพย์สิน
3. มาตรการลงโทษทางแพ่งเปรียบเทียบกับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายถึง คดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทาผิดอาญา อันทาให้เกิดความรับผิด
ทางแพ่งและทางอาญา โดยอาศัยกฎเกณฑ์ความรับผิดในสาระสาคัญทานองเดียวกัน การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญาจึงเป็นการฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับตามสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากการกระทาความผิด
อาญา12 แต่ถ้าการกระทาที่ก่อให้เกิดความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาอาศัยเกณฑ์ความรับผิดที่ต่างกัน ไม่ถือว่า
เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับ คดี อาญา ซึ่งลักษณะของคดีแพ่ง เกี่ย วเนื่ องกับคดีอาญาที่ แตกต่างกับมาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง ได้แก่ 1) ผู้มีอานาจฟ้อง ได้แก่ ผู้ได้รับความเสียหายทางแพ่ง และพนักงานอัยการ 2) ศาลที่มีอานาจพิจารณา
ได้แก่ ศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญา หรือศาลที่มีอานาจชาระคดีแพ่ง 3) ถ้าการพิจารณาคดีแพ่งทาให้คดีอาญาล่าช้าหรือ
ติดขัด ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาคดีแพ่งออกจากคดีอาญาได้ 4) แม้ว่าได้มีการฟ้องคดีอาญาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ
ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่ง 5) การพิพากษาคดีแพ่งให้ถือข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคาพิพากษาในส่วนอาญา ไม่ว่าจะ
ลงโทษหรือยกฟ้องก็ตาม โดยข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงในสาระสาคัญ ถ้าเป็นข้อเท็จจริงปลีกย่อยนั้น ก็ไม่
จาเป็นต้องยึดถือตาม และถ้าประเด็นที่พิจารณาในคดีแพ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นโดยตรงกับคดีอาญา ศาลสามารถพิจารณา
ข้อเท็จจริงใหม่ตามประเด็นในคดีแพ่งได้
แต่มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก ค.ม.พ. ว่าจะให้ใช้
มาตรการลงโทษทางแพ่งหรือไม่ หากไม่อนุมัติก็ต้องดาเนินคดีทางอาญา แต่ถ้าได้อนุมัติเห็นชอบให้ใช้มาตรการลงโทษ
ทางแพ่งแล้วสามารถดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติในเรื่องของ
การห้ามดาเนินคดีอาญาในลักษณะคู่ขนานไปกับการดาเนินมาตรการทางแพ่ง ดังนั้น มาตรการทั้ง 2 ลักษณะ
จึงเป็นอิสระจากกันและสามารถดาเนินมาตรการทางอาญาและมาตรการทางแพ่งควบคู่กันได้ เพียงแต่หากศาล
ได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อผู้กระทาความผิดแล้ว สิทธินาคดีอาญาไปฟ้อง
จึ ง ระงั บ ลง แม้ ว่ า มาตรการลงโทษทางแพ่ ง กับ มาตรการทางอาญาเป็ น อิ ส ระจากกัน ก็ต าม แต่ ไ ม่ อาจแบ่ ง แยก
ออกจากกัน ได้ เหมื อนกับ คดี แพ่ ง กับ คดี อาญา โดยผู้ เขีย นมี ความเห็ น ว่ า มาตรการลงโทษทางแพ่ ง นั้ นไม่ ใช่ การ
ดาเนินการฟ้องร้องให้ศาลบังคับตามสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดอาญา แต่เป็นการ
ดาเนินเพื่อให้มีการลงโทษกับทางทรัพย์ สินของบุคคล ในลักษณะเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา
ทั่วไป ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นมีจุดประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดและยับยั้งป้องปรามการกระทาผิดใน
สังคม ซึ่งจะดาเนินมาตรการได้ต่อเมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเท่านั้น ไม่ใช่ความรับผิดทาง
แพ่ ง ที่ ม าจากการกระท าเดี ย วกัน กับ การกระท าความผิด อาญา ดั ง นั้ น มาตรการลงโทษทางแพ่ ง จึ ง ไม่ ใช่ คดี แพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และไม่อาจแยกออกจากกันเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้
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4. หลักประกันสิทธิในวิธีพิจารณาความอาญานามาใช้กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกบังคับมาตรการทาง
แพ่งหรือไม่
มาตรการลงโทษทางแพ่งมีลักษณะเป็นข้อห้ามในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะลงโทษแก่บุคคลเช่นเดียวกับ
คดีอาญา โดยข้อพิจารณาต่อไปนี้ที่มีลักษณะเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล13
1) มาตรการลงโทษถูกจั ด ประเภทเป็ น ความผิ ด อาญาภายใต้ กฎหมายภายในประเทศ ถ้า ถูกพิ จ ารณา
เป็นความผิดอาญาก็จะถูกพิจารณาเป็นความผิดอาญาตามจุดประสงค์ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่หากไม่ใช่ให้
พิจารณาหลักเกณฑ์ที่ 2
2) ลักษณะและจุดประสงค์ของมาตรการลงโทษ เมื่อมาตรการลงโทษมีจุดประสงค์ในการลงโทษหรือยับยั้ง
การดาเนินกระบวนการเกิดขึ้นโดยการใช้อานาจเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอานาจการบังคับใช้ตามกฎหมาย ความผิดที่บังคับใช้
ก่อนหน้ามาตรการลงโทษเกิดขึ้น และมาตรการลงโทษได้บังคับใช้เป็นการทั่วไป แต่ถ้าไม่ใช่ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่ 3
3) ความร้ายแรงของมาตรการลงโทษทางแพ่ง ถ้ามาตรการนั้นมีการลงโทษจาคุกหรือลงโทษทางการเงิน
อย่างมีสาระสาคัญ โดยการพิจารณาการลงโทษทางการเงินคานึงถึงจานวนของการลงโทษทางการเงินที่ถูกกาหนด
ภายใต้กฎหมายด้วยการอ้างอิงจากบริบทของการกากับดูแล ลักษณะของอุตสาหกรรมหรือประเภทที่กากับดูแล และ
ความสัมพันธ์ของการลงโทษทางการเงินและการปรับที่ถูกกาหนด จานวนสูงสุ ดของการลงโทษทางการเงินที่ถูก
กาหนดโดยมาตรการลงโทษทางแพ่งเปรียบเทียบกับการถูกลงโทษด้วยมาตรการทางอาญา และไม่ว่ามาตรการลงโทษ
ทางการเงินจะกาหนดมาตรการทางแพ่งนั้นจะมีโทษจาคุกเมื่อไม่ชาระเงินหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องร้ายแรงอื่น
นอกจากนี้ แม้ว่าหากมาตรการลงโทษนั้นไม่เข้ าหลักเกณฑ์ที่ 2 และ 3 ก็ตาม แต่ก็อาจเป็นความผิดอาญา
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้เมื่อพิจารณาลักษณะและความร้ายแรงของมาตรการลงโทษแล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความ
ว่ามาตรการนั้นจะเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในประเทศ เพียงแต่มาตรการลงโทษทางแพ่งต้องประกอบ
ไปด้วยการคุ้มครองตามขั้นตอนกระบวนการทางอาญาตามข้อ 14 และข้อ 15 ของ ICCPR
เมื่ อพิ จ ารณามาตรการลงโทษทางแพ่ งของประเทศไทยนั้น อาจแบ่ ง ได้เป็น 2 ลั กษณะ ได้ แก่ (1) ผู้ ถูก
กล่าวหายอมรับผิดและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือกระบวนการก่อนการพิจารณาคดีของศาล ซึง่
เป็นไปตามหลักความยินยอมที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดจะยินยอมสละสิทธิในการต่อสู้คดีทาให้สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องระงับ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับของกระบวนการทางอาญา (2) การดาเนินคดีของศาล
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไม่ยิ นยอมที่จะ ยอมรับความผิดและปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทาง
แพ่งจึงเข้าสู่ขั้นตอนการต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักความยินยอม เมื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาล
บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดนั้นต้องได้รับความเป็นธรรมที่จะต่อสู้คดีและการพิจารณาคดีแ ละพิพากษาคดี
ของศาลเช่นเดียวกับคดีอาญา และเป็นการใช้มาตรการลงโทษในลักษณะความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เพราะมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษและยับยั้งการกระทาความผิด ซึ่งกระบวนการดาเนิน
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งยังเป็นความผิดอาญาอยู่ด้วย และมีก ารบังคับใช้เป็นการทั่วไปแก่บุคคล อีกทั้ง มาตรการลงโทษ
ทางแพ่งนั้นเป็นการลงโทษทางทรัพย์สินของบุคคลที่มีระดับร้ายแรงเมื่อเทียบกับกรณีการดาเนินกระบวนการทาง
อาญา จึงเข้าหลักเกณฑ์ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่จะต้องปฏิบัติตาม ICCPR ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
หลักประกันสิทธิในวิธีพิจารณาความอาญามาใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 หลักข้อสันนิษฐานความเป็นผู้บริสุทธิ์
หลักสันนิษฐานในทางอาญาว่า บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocent) เป็นหลักที่ยอมรับ
เป็นการทั่วไปจนหลักสากล หลักการนี้มีเจตนารมย์รับรองและคุ้มครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่า
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กระทาความผิดหรือเป็นจาเลยในคดีอาญา เนื่องจากผลของการละเมิดผู้บริสุทธิ์มีความสาคัญอย่างมากจนทาให้
สั่นสะเทือนสังคม การลงโทษผู้บริสุทธิ์นั้นไม่สามารถลบด้วยการบอกล้างใด ๆ 14 ดังนั้นหากยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิดแล้ว บุคคลนั้นจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาต่อบุคคลนั้นเสมือน
เป็นผู้กระทาความผิด ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่งบังคับใช้กับความผิดที่มีโทษทางอาญา และมีสิทธินาความผิด
ดังกล่าวฟ้องเป็นคดีอาญาได้ ดังนั้นจึงควรอยู่ภายใต้หลักการสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้ว่ามาตรการลงโทษ
ทางแพ่งจะถูกบัญญัติให้อยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาความแพ่งและไม่ได้อยู่ภายใต้วิ ธีพิจารณาความอาญาก็ต าม
แต่การใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งแก่บุคคลเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ดังนั้นมาตรการลงโทษทางแพ่งจึงต้องอยู่
ภายใต้ หลักสันนิษ ฐานบุคคลว่าเป็นผู้บริสุท ธิ์ เมื่ อไม่ ไ ด้บัญญั ติหลักสันนิษ ฐานบุคคลว่าเป็นผู้บริสุท ธิ์มาบังคับใช้
กับมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้ว หากมีการกระทาฝ่าฝืนต่อหลักดังกล่าวในการดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้ว
ย่อมเป็นการขัดต่อหลักสันนิษฐานบุคคลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
4.2 หลักการห้ามดาเนินคดีซ้า
การลงโทษบุคคลทางอาญาเป็นการจากัดสิทธิ เสรีภาพของบุ คคลในชีวิตร่างกายของบุคคลที่ ถูกลงโทษ
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยต้องทาตามสมควรแก่เหตุ ดังนั้นจะดาเนินการลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งในมูลความผิดเดียว
ไม่ได้ ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นได้มีการบัญญัติสิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไว้ในมาตรา 317/8 วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ว่านาคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
และผู้กระทาความผิดได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว อันเป็นบทบัญญัติป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาเพื่อลงโทษ
บุคคลในมูลความผิดเดียวกันอีกภายหลังจากบุคคลถูกลงโทษด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้ว อันเป็นการทาให้
เหตุในการฟ้องคดีอาญาระงับลงแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้มีการบัญญัติห้ามมิให้ดาเนินกระบวนการซ้าหากอยู่ในระหว่าง
พิจารณาลงโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินคดี บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดก็อาจถูก
ดาเนินคดีทั้งทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่งทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักการห้ามดาเนินคดีซ้า
4.3 มาตรฐานการพิสูจน์จนสิ้นความสงสัยตามสมควร
มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นใช้มาตรฐานการชั่งน้าหนั กพยานหลักฐาน โดยพิสูจน์ได้ว่าพยานหลักฐาน
ของฝ่ายตนมีน้าหนักมากกว่าฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานการพิสูจน์ที่ต่ากว่าในคดีอาญาที่ ต้องพิสูจน์จนสิ้นความสงสัย
ตามสมควร แม้ว่ามาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นจะเป็นการกาหนดลงโทษแก่บุคคลก็ตาม แต่ด้วยลักษณะของมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งนั้นบังคับใช้กับคดีหลักทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ได้เป็นความผิดอาญาโดยแท้ที่สังคมมองว่าเป็นความผิดโดยธรรมชาติ
และเนื่องด้วยปัญหาในเรื่องของการหาพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยได้ค่อนข้างยากจึงไม่อาจลงโทษบุคคล
ที่กระทาความผิดได้ ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานการพิสูจน์แบบชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐานนั้นมีความเหมาะสมกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับคดีหลักทรัพย์มากขึ้นจึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา
5. มาตรการลงโทษทางแพ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย
การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการลงโทษทางแพ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าอั น ไม่ เ ป็ น ธรรมในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิในการดาเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง
5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายได้ให้อานาจแก่ USSEC ในฟ้องร้องดาเนินการทางแพ่งต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ คาสั่งห้ามมิให้ดาเนินการ (Injunction Relief) ชั่วคราวหรือถาวร คาสั่งให้ริบผลประโยชน์จากการกระทา
ความผิดหรือจานวนความเสียหายที่หลีกเลี่ยง (Disgorgement) คาสั่งให้ปรับทางการเงิน (Civil penalty or civil
14

Navaz Kotwal, Fair Trial Manual : A Handbook for Judges and Magistrates, the Commonwealth
Human Rights Initiative, 2010, p.1.

652

Graduate Law Journal Volume 12 No. 4 October - December 2019

fines)15 ในกรณีฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์หรือฝ่าฝืนคาสั่งหยุดและละเว้นไม่ให้กระทาการฝ่าฝืนอีก (Cease and
Desist Order) ของ USSEC โดยค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับความร้ายแรงการกระทาความผิด 16 และคาสั่งห้ามมิให้ผู้กระทา
ความผิดเป็นกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 17
ซึ่งศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้การคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง ดังนี้
(1) สิทธิที่จะไม่ถูกค้น หรือการยึดโดยไม่มีเหตุอันควร และหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
(Exclusionary Rule) สิ ท ธิ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น the Fourth Amendment ที่ บุ ค คลจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากศาล
โดยไม่ รับ ฟั ง เป็ นพยานหลั กฐานที่ ได้ ม าโดยมิ ชอบ ยกเว้ น ในบางกรณี ไม่ ต้ องมีหมายศาล ได้ แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้รับ
ความยินยอม หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ส่วนพยานหลักฐานที่ฝ่าฝืนกระบวนการและไม่เข้าข้อยกเว้น จะอยู่ภายใต้
หลัก Exclusionary rule18 โดยศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกระบวนการนั้น และจะน า
พยานหลักฐานนั้นมาใช้รับฟังในการตัดสินใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งไม่ได้19
(2) สิทธิไม่ถูกบังคับให้เป็นพยานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง (Self-Incrimination Clause) สิทธิที่บัญญัติไว้ใน
the Fifth Amendment ซึ่ ง เป็ น การคุ้ ม ครองตามสิ ท ธิ ข องจ าเลยในการตอบค าถาม หรื อ การเป็ น พยาน
ในการกล่าวหาตนเองในคดีอาญา โดยสิทธินี้ได้ขยายไปสู่คดีที่ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งในฐานะที่เป็นสิทธิทั่วไป
ในการลงโทษ โดยการตัดสินของศาลด้วยเหตุผลว่า การกระทาของจาเลยที่ฝ่าฝืนนั้นแท้จริงแล้วเป็นความผิดอาญา
แม้ ว่ า การกระท าความผิ ด จะใช้ รู ป แบบแพ่ ง ก็ ยั ง เป็ น คดี อ าญาที่ ต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครองไม่ ใ ห้ บุ ค คลเป็ น พยาน
อันเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเอง ดังนั้นจาเลยจึงมีสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เป็นพยานในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
การกล่าวหาตนเองว่ามีความผิด20
(3) สิทธิที่จะไม่ถูกนาทรัพย์สินส่วนตัวไปใช้เพื่อสาธารณะโดยปราศจากค่าตอบแทน (Takings Clause)
สิทธิที่บัญญัติใน the Fifth Amendment กล่าวคือหากรัฐบาลจากัดอานาจเจ้าของทรัพย์สินในลักษณะเทียบเท่า
การยึดทรัพย์สิน รัฐบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น21
(4) สิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม (Due Process Clauses) สิทธิที่จะไม่ถูกลิดรอน
ชี วิ ต เสรี ภ าพ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น โดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายที่ ถู ก ต้ อ งที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น the Fifth and
Fourteenth Amendments ซึ่ ง เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า รั ฐ บาลจะต้ อ งปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และจั ด ให้ มี
กระบวนการที่ยุ ติธ รรม ดั ง นั้ น เจ้าหน้าที่ รัฐ ต้องปฏิบัติ ตามขั้น ตอนที่เป็นธรรมก่อนที่จะลิ ดรอนสิทธิ ในชี วิต หรือ
ทรัพย์สินของบุคคล ถ้าหากฝ่าฝืนย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ22

15

U.S. Securities and Exchange Commission, “How Investigations Work,” Retrieved on January 20,
2019, from https://www.sec.gov/enforce/how-investigations-work.html.
16
Section 21A of Securities Exchange Act of 1934
17
Section 20e of Securities Exchange Act of 1993 and section 21(d)(2) of Securities Exchange Act of
1934
18
The Fourth Amendment
19
Wex, s.v. “Exclusionary Rule,” Retrieved on April 15, 2019, from https://www.law.cornell.edu/wex/
exclusionary_rule.
20
Lees v. US 150 US 476 (1893) and Boyd v. US 116 US 616 (1886)
21
Hepner v. US 213 US 103 at 112 (1909)
22
Wex, s.v. “Due Process,” Retrieved on April 18, 2019, from https://www.law.cornell.edu/wex/due
_process.
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(5) สิทธิที่จะไม่ถูกปรับมากเกินไป (Excessive Fines Clause) สิทธิที่บัญญัติไว้ใน the Eighth Amendment
เพื่อการจากัดค่าปรับที่ถูกกาหนดเพื่อจ่ายให้กับรัฐบาล และได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดจากการกระทาความผิดของ
จาเลย23 และศาลได้ตัดสินให้สิทธิจะไม่ถูกปรับมากเกินไปบังคับใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่ง 24
5.2 ประเทศออสเตรเลีย
เมื่ อ ศาลเห็ น เป็ น ที่ พ อใจแล้ ว ว่ า การกระท าผิ ด ที่ ASIC ได้ ร้องขอต่ อศาลนั้ น เป็ น การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ
ที่มีก ารลงโทษทางแพ่ง จริง ศาลจะออกคาประกาศการฝ่า ฝืน บทบัญ ญัติที่มีโ ทษทางแพ่ง ( declaration of
contravention)25 ASIC จึงสามารถดาเนินการ เพื่อให้ศาลมีคาสั่ง ได้แก่ ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งลงโทษปรับทางการ
เงิน26 คาสั่งชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย 27 และร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้พ้นจากการดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร28 ซึ่งศาลได้พิจารณาถึงขั้นตอนในการคุ้มครองมาใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่งดังนี้29
(1) กระบวนการไต่สวนเพื่อการลงโทษ ศาลได้พิจารณาความแตกต่างในลักษณะธรรมชาติของการกระทา
ทางแพ่ง และแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คดีแพ่งเพื่อการเยียวยาความเสียหาย และคดีแพ่งเพื่อการลงโทษบุคคลหรือ
มาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการไต่สวนเพื่อการลงโทษที่จะมาใช้บังคับกับคดีแพ่ง แต่บังคับใช้เฉพาะ
คดีแพ่งเพื่อการลงโทษเท่านั้น แต่ไม่ใช้กับคดีแพ่งเพื่อการเยียวยาความเสียหาย30
(2) การรับฟังพยานหลักฐาน ศาลสูงได้วางหลักสาคัญ เนื่องจากการไม่สามารถแบ่งแยกกันระหว่างคาสั่ง
ที่เป็นการลงโทษและการป้องกันได้ บุคคลก็ไม่จาเป็นต้องยื่นหลักฐานก่อนการพิจารณาคดี
(3) การคุ้มครองสิทธิในการดาเนินการลงโทษ (Penalty Privilege) สิทธิที่คล้ายคลึงกับสิทธิไม่ให้การเป็น
ปฏิปักษ์แก่ตนเอง และได้รับการยอมรับโดยกฎหมายทั่วไป คาสั่งที่อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ ริบทรัพย์สิน การบังคับ
ทางการเงิน การสูญเสียตาแหน่งงาน และการสั่งให้ตัดสิทธิเจ้ าหน้าที่ของบริษัท ศาลควรปฏิเสธการออกคาสั่งที่เป็น
การกาหนดบทลงโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิด ซึ่งนามาบังคับใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่ง และเพื่อให้
แน่ใจว่า ผู้ที่กล่าวหาว่ามีการกระทาผิดกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์ด้วย 31 แต่สิทธินี้คุ้มครองเฉพาะบุคคลธรรมดา
เท่านั้นไม่คุ้มครองนิติบุคคล 32 และให้สิทธิจาเลยที่จะทาคาให้การของนั้นไม่ต้องเป็นไปตามหลัก การดาเนินกระบวน
พิจารณา (pleading rules)33
(4) สิทธิไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเอง (the Privilege against self-incrimination) สิทธิของจาเลยที่จะ
ไม่ถูกบังคับให้ตอบคาถามหรือทาเอกสาร แม้ว่าการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับการคุ้มครองสิทธิใน
การดาเนินการลงโทษที่ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน เสรีภาพส่วนบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่แตกต่างกับ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในการด าเนิ น การลงโทษที่ เป็ น สิ ท ธิ กาหนดขั้น ตอนการบั ง คับ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อให้ โ จทก์พิ สู จ น์

23

Wex, s.v. “Excessive Fines,” Retrieved on April 19, 2019, from https://www.law.cornell.edu/
constitution-conan/amendment-8/excessive-fines.
24
US v Halper 490 US 435 (1989)
25
Article 1317E และ Article 1317J of the Corporate Act
26
Section 1317G (1A) และ Section 1317G (1B) of the Corporation Act
27
Section 1317HB of the Corporation Act
28
Section 206C (1) of the Corporation Act
29
Matthew Lees, “Civil penalties and procedural protections,” Australian Law Journal, p.414 (2013).
30
R v Associated Northern Collieries (1910)
31
Rich v Australian Securities & Investments Commission (2004)
32
Trade Practices Commission v Abbco Iceworks Pty Ltd (1 9 9 4 ) and Environment Protection
Authority v Caltex Refining Co Pty Ltd (1993).
33
Australian Securities & Investments Commission v Mining Projects Group Ltd (2007)
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ข้อกล่าวหาของตนเอง โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากจาเลย แต่สิทธิไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเองนี้จาเลยสามารถ
สละสิทธิ์ หรือถูกยกเว้นได้ โดยข้อสัญญาหรือข้อผูกพัน34
บทสรุป
มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นเป็นมาตรการหนึ่งที่มีผลดีต่อการลงโทษกับความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อันมีความซับซ้อนของเนื้อหาสาระที่ต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามแสวงหาพยานหลักฐานนั้นมีความยาก เนื่องจากพยานหลักฐานสาคัญนั้นมักจะอยู่กับ
ฝ่ายผู้กระทาความผิด ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาตามแนวคิดทางนิติเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผู้กระทาผิดจะเลือกที่จะทาผิด
โดยเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ อันเป็นผลจากการได้ชั่งน้าหนักระหว่างความคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อกระทาความผิด ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงโทษ บังคับใช้
รวดเร็ว และมีโทษอันเกี่ยวกับการสูญเสียอาชีพการงาน เสียเงิน ซึ่งเป็นความร้ายแรงมากพอที่จะเป็นการยับยั้ง
การกระทาความผิดได้ อีกทั้ง สอดรับกับแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมที่จะก่ อให้เกิดความสุขสูงสุดแก่สังคมขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐ อเมริกาและประเทศออสเตรเลี ยนั้ นก็มี แนวคิด ในการใช้ม าตรการลงโทษทางแพ่ง
เช่นเดียวกัน เนื่องจากประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอาญากับความผิดหลักทรัพย์นั้นยังไม่เพียงพอ จึงต้องมี
การบัญญัติใช้มาตรการเพื่ อลงโทษทางแพ่ง ดังนั้นมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ประเทศไทยนามาใช้บังคับ จึงเป็น
มาตรการที่สอดรับกับแนวคิดของต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นใหม่ นี้แตกต่างกับมาตรการบังคับทางอาญา
ของประเทศไทยที่มีอยู่เดิม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการลงโทษทางแพ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดโดยมุ่งลงโทษ
ต่อทรัพย์สินของบุคคล โดยไม่ได้กาหนดลงโทษต่อชีวิตและร่างกายเหมือนกับการลงโทษทางอาญาจึงอาจทาให้
มีมุมมองว่า มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นแตกต่างจากการลงโทษทางอาญาไม่ได้ลงโทษที่กระทบต่อชีวิตและร่างกาย
จึงไม่จาเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธิทางอาญา แต่เมื่อพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งที่มีการกาหนดลงโทษเกี่ยวกับ
การประกอบอาชี พ ซึ่ ง อาจท าให้ ชี วิ ต ของบุ ค คลนั้ น ต้ อ งถู กท าลายลง อั น มี ค วามร้ า ยแรงในระดั บ เช่ น เดี ย วกับ
การลงโทษต่อชีวิตและร่างกายในทางอาญา ประกอบกับการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศที่มีการ
กาหนดการคุ้มครองสิทธิสาหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพบุคคลได้เช่นเดียวกับ
คดีอาญา ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย จึงได้กาหนดการคุ้มครองสิทธิที่ใช้กับกระบวนการทางอาญา
บางประการบังคับใช้กับมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วยแม้การคุ้มครองสิทธิของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันก็ตาม
ประเทศไทยนั้นได้บัญญัติให้การพิจารณา การพิพากษาและการบังคับคดีของศาลใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม โดยได้กาหนดการคุ้มครองสิทธิไว้เพียงการกาหนดให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับ
และให้สิทธิในการอุทธรณ์เท่านั้น มาตรการลงโทษทางแพ่งนั้นยังจัดว่าเป็นกฎหมายอาญาในความหมายของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนอีกด้วย แต่ไม่มีการคุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สาคัญ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลแล้ว มาตรการลงโทษ
ทางแพ่งนั้นถือได้ว่าเป็นความผิดอาญาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งของประเทศไทย
ซึ่งมาตรการลงโทษ ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ จากการ
กระทาความผิด ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศู นย์ซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ห้ า มเป็ น กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ซึ่ ง ต้ องไม่ เกิน 10 ปี และชดใช้ ค่าใช้จ่ ายของสานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระท าความผิ ดนั้น คืนให้แก่
สานักงาน ซึ่งมาตรการลงโทษทางแพ่ งดัง กล่าวนั้น จะต้ องดาเนินการในมาตรการที่มี หลั กการคุ้มครองสิท ธิ ต าม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อตัดสินความผิดหรือความบริสุทธิ์ของบุคคล เช่น หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐาน
ที่ได้มาโดยมิชอบ สิทธิไม่ถูกบังคับให้เป็นพยานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง สิทธิในการเผชิญหน้าพยาน หลักห้ามดาเนิน
34
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คดีอาญาซ้า การตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่งครัด และหลักข้อสันนิษฐานความเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นต้น หรือให้นาการ
คุ้มครองสิทธิทางอาญาดังกล่าวมาบังคับใช้ในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในคดีที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้มาตรการลงโทษ
ทางแพ่งนั้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมวดมาตรการลงโทษทางแพ่ง อันจะเป็น
ผลท าให้ การบัง คับใช้ม าตรการลงโทษทางแพ่ งนั้ นเป็นธรรมแก่บุคคลที่ ต้ องอยู่ ภายใต้ บังคับ ของมาตรการ และ
สอดคล้องตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลด้วย
ทั้งนี้ เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งแก่บุคคลแล้ว บุคคลนั้นต้องปฏิบัติ
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งดังกล่าว แต่กระบวนการก่อนการดาเนินกระบวนมาตรการลงโทษทางแพ่งในชั้นศาลนั้น
บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด มีสิทธิที่ จะไม่ ให้ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษท างแพ่ ง ได้
ซึ่งบุคคลนั้นก็จะต้องถูกดาเนินคดีในชั้นศาลต่อไป
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