
 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๒๔๓/๒๕๔๔ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง อํานาจในการเปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ แหงพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดย 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีหนังสือ ที่ 

กลต.ต. ๒๐๓๖/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอ
หารือปญหาขอกฎหมายวา คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบบุคคลซึ่งเปนผูใชให
กระทําความผิดและผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตามความผิดที่กําหนดไวในมาตรา ๓๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรือไม  
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดพิจารณาปญหาตามขอหารือดังกลาว
แลว มีความเห็นวา ความผิดตามมาตรา ๓๑๗๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนความผิดที่มีโทษอาญา และคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได จึงตองนําบทบัญญัติทั่วไปของภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติ
ความผิดของผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุนการกระทําความผิดไว มาใชบังคับกับการ
กระทําความผิดดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๗๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ จึงมีอํานาจเปรียบเทียบผูใชใหกระทําความผิดและ

                                                           
  สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๖๐๑/๐๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑ มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา 

๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ 
มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา 
๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ 
มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคน ซึ่งคนหนึ่ง
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

๒ มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในภาค ๑ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหใชในกรณีแหงความผิดตาม
กฎหมายอื่นดวย เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 



 

 

๒

ผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯได แตสําหรับกรณีผูกอใหผูสอบบัญชีกระทําความผิดหรือผูใหการ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูสอบบัญชีกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗๓ [๓] แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว กฎหมายกําหนดวา ผูนั้นจะตองระวางโทษตามมาตรา ๓๑๔๔ [๔] หรือ
มาตรา ๓๑๕๕ ซึ่งเปนการบัญญัติหลักเกณฑไวเปนพิเศษแตกตางไปจากบทบัญญัติทั่วไปของภาค 
๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบความผิดตามมาตราทั้ง
สองดังกลาวไมได เพราะมาตราทั้งสองไดบัญญัติไวแตกตางจากบทบัญญัติทั่วไปของประมวล
กฎหมายอาญา และมาตรา ๓๑๗ ไมไดบัญญัติใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕ แตประการใด 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอหารือในเรื่องนี้เปน
ปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ อาศัยอํานาจตามขอ ๑๒๖ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวย
การประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจัดใหมีการประชุมพิเศษของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๓) และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ๗ เพ่ือรวมกันพิจารณาขอหารือ

                                                           
๓ มาตรา ๒๘๗ ผูสอบบัญชีผูใดของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 

หรือมาตรา ๓๔ บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็น
ตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีหรือขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทํารายงานเท็จ หรือฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือ
มาตรา ๑๔๐ วรรคสี่ หรือวรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

๔ มาตรา ๓๑๔ ผูใดกอใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา 
๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไมวาดวยการใช 
สั่ง ขูเข็ญ จาง หรือดวยวิธีอ่ืนใด ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 

๕ มาตรา ๓๑๕ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกใน
การที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา 
๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด ตองระวางโทษดังท่ี
บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ เวนแตผูนั้นมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้น 

๖ ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการกฤษฎีกาสองคณะหรือ
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได 

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีอาวุโสท่ีสุดเปนประธานในที่
ประชุม และตองมีกรรมการกฤษฎีกามาประชุมไมนอยกวาหกคน โดยตองเปนกรรมการกฤษฎีกาจากทุกคณะที่
ไดเชิญประชุม จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในการวินิจฉัยประเด็นสําคัญ ประธานในที่ประชุมจะใหรอการ
วินิจฉัยประเด็นนั้นจนกวาจะมีกรรมการกฤษฎีกามาประชุมมากกวาหกคนก็ได 

๗ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ชุดปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเคย



 

 

๓

ขางตน 
 
ที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑) ได

พิจารณาปญหาขอหารือขางตนโดยไดฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงของผูแทนกระทรวงการคลัง
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีความเห็นดังนี้ 

การที่บทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดใหบุคคลใดมีความผิดตามกฎหมาย
อาญานั้น นอกจากบทบัญญัติดังกลาวจะใชบังคับกับบุคคลซึ่งเปนตัวการในการกระทําความผิด
แลว บทบัญญัตินั้นยอมใชบังคับกับบุคคลซึ่งเปนผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุนการ
กระทําความผิดดวย โดยไมจําเปนตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดความผิดของบุคคลที่
เก่ียวของกับการกระทําความผิดในฐานะผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิด แยกตางหากจากการกําหนดความผิดของผูกระทําความผิดในฐานะตัวการเปนอีกมาตรา
หนึ่งแตอยางใด เนื่องจากการพิจารณาการกระทําความผิดทั้งปวงในเรื่องผูใชใหกระทําความผิด
และผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามกฎหมายใดนั้น จะตองนําบทบัญญัติทั่วไปของภาค ๑ 
แหงประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่เก่ียวกับผูกระทําความผิดดังกลาว มาใชบังคับดวยเสมอตาม
นัยมาตรา ๑๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  

ดวยเหตุนี้ เมื่อมาตรา ๓๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติวา คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบผูกระทํา
ความผิดตามมาตราตาง ๆ ของพระราชบัญญัติดังกลาวได โดยหลักทั่วไปจึงหมายความวามี
อํานาจเปรียบเทียบผูกระทําความผิดที่เปนตัวการ รวมทั้งผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุน
การกระทําความผิดดวย โดยไมตองบัญญัติขยายความใด ๆ อีก  

การที่กฎหมายบัญญัติมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ แยกออกมาเปนมาตราเฉพาะนั้น มิใชเปนการกําหนดความผิด
ไวเปนความผิดอีกฐานหนึ่งตางหาก แตเปนการกําหนดบทลงโทษไวเปนพิเศษใหมีอัตราโทษ
แตกตางจากโทษของผูใชและผูสนับสนุนตามปกติเทานั้น โดยในมาตรา ๓๑๔ เปนกรณีของผูกอ
ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด หรือผูสอบ
บัญชีกระทําความผิด ซึ่งโดยสภาพก็คือผูใชใหกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗ และในมาตรา 
๓๑๕ เปนกรณีของผูซึ่งกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการ
ที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล หรือผูสอบบัญชี
กระทําความผิดที่กําหนดไว ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด ซึ่งโดยสภาพก็คือผูสนับสนุนการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗โดยบทบัญญัติทั้งสองมาตราไดกําหนดใหตองระวางโทษดังที่
                                                                                                                                                                      
เปนกรรมการกฤษฎีกาในคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) เดิมที่เคยเปนผูพิจารณาขอหารือเรื่องนี ้

๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 

 

๔

บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ อันเปนอัตราโทษที่หนักกวาบทลงโทษตามหลักทั่วไปของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔๙ กรณีผูใชใหกระทําความผิดหรือมาตรา ๘๖๑๐ กรณี
ผูสนับสนุนการกระทําความผิด โดยกําหนดใหผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิดทุกกรณีมีโทษเทากับตัวการ ดังนั้น เมื่อการบัญญัตินี้เปนไปเพื่อการกําหนดอัตราโทษ
เทานั้นแลว ปญหาวาจะเปรียบเทียบผูใชใหกระทําความผิดหรือผูสนับสนุนในการที่ผูสอบบัญชี
กระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ได
หรือไมนั้น เมื่อมาตรา ๓๑๗ กําหนดใหเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๒๘๗ ได กรณีจึงยอม
รวมถึงการเปรียบเทียบผูใชใหกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗ (อัตราโทษตามมาตรา ๓๑๔) 
และการเปรียบเทียบผูสนับสนุนผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๗ (อัตราโทษตามมาตรา ๓๑๕) 
ไดดวยเชนเดียวกันตามหลักทั่วไปขางตน  

นอกจากนี้ การที่จะตีความวา คณะกรรมการเปรียบเทียบไมสามารถเปรียบเทียบ
ความผิดสําหรับผูใชใหกระทําความผิดและผูสนับสนุนการกระทําความผิดได ยอมเปนการตีความ
ที่ไมสอดคลองกับเหตุผลทางกฎหมายและกอใหเกิดผลที่ผิดปกติ เพราะจะทําใหมีการ
เปรียบเทียบการกระทําความผิดของตัวการได ซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบแลว ตัวการจะไมตองถูก
ดําเนินคดีอาญาเนื่องจากคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา ๓๗๑๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในขณะที่การกระทําความผิดของผูใชใหกระทําความผิดหรือผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิดจะตองฟองเปนคดีเทานั้น โดยไมอาจมีการเปรียบเทียบได ทั้ง ๆ ที่การกระทําของบุคคล
เหลานี้รายแรงในระดับเดียวกัน 

โดยสรุป ที่ประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓ และคณะที่ ๑๑) จึง
เห็นวา คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํานาจเปรียบเทียบการกระทําความผิดของผูใชใหกระทําความผิด
และของผูสนับสนุนการกระทําความผิด สําหรับความผิดตาง ๆ ทุกมาตราที่บัญญัติไวในมาตรา 
                                                           

๙ มาตรา ๘๔ ผูใดกอใหผูอ่ืนกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ จาง วานหรือยุยง
สงเสริม หรือดวยวิธีอ่ืนใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด 

ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถาความผิดมิไดกระทําลง 
ไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทําหรือเหตุอ่ืนใด ผูใชตองระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

๑๐ มาตรา ๘๖ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการ
ท่ีผูอ่ืนกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทําความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความ
สะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

๑๑ มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามคํา
เปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาท่ีแลว 



 

 

๕

๓๑๗ ซึ่งรวมกรณีที่มีโทษตามมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕ ดวย 
 
 

(ลงช่ือ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พฤษภาคม ๒๕๔๔ 


