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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย 

ในการเพิ่มโทษผูก้ระทาํความผิดซํ้ าตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก เน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้

ผูก้ระทาํผิดซํ้ าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเป็นจาํนวนมาก หรือในกรณี           

เม่ือเกิดคดีอาญาและไดมี้การพน้โทษแลว้กลบัมากระทาํความผิดซํ้ า เหตุท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัให้

เพิ่มโทษดงัเช่นในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และมาตรา 93 ดว้ยเหตุมีเง่ือนไขยกเวน้มาตรา 

94 หรือในกรณีเม่ือมีการดาํเนินคดีอาญาในความผิดเก่ียวกับจราจรเป็นหลายคร้ังแต่ผูก้ระทาํ

ความผดิมิไดเ้กรงกลวั รัฐก็มิไดน้าํมาตรการทางปกครองมาบงัคบัใชแ้ก่ผูก้ระทาํผดิซํ้ า  

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดน้าํทฤษฎี แนวคิด และประวติัเก่ียวกบัการลงโทษทางอาญาและการ

บังคับใช้โทษทางปกครองเพื่อเป็นมาตรการเพิ่มโทษผูก้ระทาํความผิดซํ้ ามาศึกษาวิเคราะห์                  

เพื่อจาํแนกมาตรการทางกฎหมายรวมถึงการใช้อาํนาจของศาลในการพิจารณาการเพิ่มโดยศึกษา

เปรียบเทียบกบักฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจกัร 

สหรัฐอเมริกา ถึงกระบวนการและองค์กรท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีท่ีมีโทษทางอาญาและโทษ                    

ทางปกครอง พร้อมเสนอแนะกระบวนการ มาตรการในการพิจารณาคดีท่ีมีโทษทางอาญา การใช้

อาํนาจของศาล และนาํมาตรการท่ีเก่ียวกบัโทษทางปกครองท่ีสมควรนาํมาบงัคบัใชใ้นประเทศไทย

ต่อไป 

 ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 1) เพิ่มบทบญัญติัในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522  

ให้มีลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดซํ้ าตามกฎหมายอย่างชัดเจน 2) เพิ่มการให้อาํนาจแก่ศาลในการ

พิจารณาการเพิ่มโทษผูก้ระทาํความผดิซํ้ าตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบกในประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา 3) เพิ่มการบงัคบัใช้มาตรการทางปกครองให้เคร่งครัดมากยิ่งข้ึน โดยให้มี

การเพิกถอนใบอนุญาตแก่ผูก้ระทาํความผดิซํ้ า 
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Abstract 

 This thesis aims to study the problems of the legal measures to increase the penalties 

for recidivist offenders pursuant to the land traffic law. Nowadays, there are a number of 

recidivist offenders pursuant to the land traffic law. Some offenders have committed the crime 

and repeated it after having been released due to the fact that there is no legislation increasing the 

penalties, such as in Section 92 and 93 in Criminal Code, because there are exemptions prescribed 

in Section 94. In addition, recidivist offenders, though repeat their crime, are not likely to feel 

guilty, and the government has not enforced the administrative measures on them.  

 For this reason, the researcher studied and analyzed the theories, concepts and history 

of criminal penalties and enforcement of administrative penalties for increasing the penalties for 

recidivist offenders in order to categorize the legal measures and the exercise of jurisdiction to 

consider increasing the penalties. The study was conducted by comparing the law of French 

Republic, Federal Republic of Germany, the United Kingdom, and the United States of America 

in terms of the processes and the competent authorities who provide judgments on the cases 

having criminal and administrative penalties. The results obtained from this research were 

expected to be used for providing suggestions on the measures of criminal penalties, the exercise 

of the jurisdiction and the enforcement of administrative penalties in Thailand. 

 The suggestions obtained from the research are 1.) Addition of the provisions in the 

Land Traffic Act, B.E.2522 (A.D. 1979), to penalize the recidivist offenders clearly, 2.) 
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Empowerment of the court in making judgments to increase the penalties for the recidivist 

offenders pursuant to the land traffic law under Criminal Code and 3.) Strict enforcement of the 

administrative penalties by allowing cancellation of the driving licenses of the recidivist 

offenders. 
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