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คณะผู้จัดทำาวารสารจุลนิต ิ
ที่ปรึกษา	 น�ยนัฑ		ผ�สุข	 เลข�ธิก�รวุฒิสภ�
	 น�งส�วสุภ�งค์จิตต	ไตรเพทพิสัย	 รองเลข�ธิก�รวุฒิสภ�
กองบรรณาธิการ	 น�ยทศพร		แย้มวงษ์		 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย	
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		 น�ยปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
		 น�ยอภิวัฒน์		สุดส�ว	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วอริยพร		โพธิใส	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วอวิก�รัตน์		นิยมไทย	 นิติกรชำ�น�ญก�ร 
				 น�ยวรชัย		แสนสีระ	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วสุธีร�	ชูบัณฑิต	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
		 น�งส�วสิริโฉม		พรหมโฉม	 นิติกรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วส�ยใจ		เกษสุวรรณ	 นิติกรปฏิบัติก�ร
บันทึกข้อมูล - พิสูจน์อักษร	 น�งส�วจุฬ�รัตน์		วงษ์น้อย	 เจ้�พนักง�นบันทึกข้อมูลอ�วุโส
		 น�งส�วเมธ�วี		มะลิรัตน์	 เจ้�พนักง�นบันทึกข้อมูลชำ�น�ญง�น		
		 น�งส�วชนิต�		อ่อนพลัด	 เจ้�พนักง�นธุรก�รอ�วุโส
	 น�งส�วนิตย�		น�คเกษม	 เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น		
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		 น�งส�วสุมัทน�		คลังแสง	 นักวิช�ก�รช่�งศิลป์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
		 น�งส�วสิรินด�		สันติปรีช�จิตต์	 นักวิช�ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
	 น�งส�วชมพูนุช		ล�ภเกิด			 น�ยช่�งศิลป์ชำ�น�ญง�น
	 น�ยศักดิ์พันธุ์		เกิดแก่น				 น�ยช่�งศิลป์ชำ�น�ญง�น
	 น�งส�วอนัญญ�		คชกฤษ	 น�ยช่�งศิลป์ชำ�น�ญง�น
	 น�ยชรินทร์		แพนไธสง	 วิทย�กรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วปัทม�		สุดจันทร์	 วิทย�กรชำ�น�ญก�ร
	 น�งส�วศิริมนัส		ส�รพัฒน์	 วิทย�กรปฏิบัติก�ร
	 น�ยธีระยุทธ		นิยมทรัพย์	 วิทย�กร
จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ� 
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บรรณาธิการแถลง

	 ว�รส�ร	“จุลนิติ”	ฉบับนี้	กองบรรณ�ธิก�รได้พิจ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คัญเกี่ยวกับ	“การปรับปรุง

ระบบภาษี”	ของรัฐต�มหลักก�รของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยฉบับปัจจุบันที่ได้กำ�หนดให้รัฐต้อง 

จดัระบบภ�ษใีห้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่สงัคม	ก�รดำ�เนนิก�รให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีร�ยได้ของตนเอง 

โดยจัดระบบภ�ษีหรือก�รจัดสรรภ�ษีที่เหม�ะสม	และในก�รปฏิรูปประเทศด้�นเศรษฐกิจต้องมีก�รปรับปรุง 

ระบบภ�ษีอ�กรให้มีคว�มเป็นธรรม	 ลดคว�มเหลื่อมลำ้�	 และเพิ่มพูนร�ยได้ของรัฐด้�นต่�ง	 ๆ	อย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ	นอกจ�กนี้	ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	ยังได้กำ�หนดให้ก�รปรับปรุง 

ระบบภ�ษีเป็นประเด็นยุทธศ�สตร์ช�ติ	ทั้งในด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ก�รสร้�งโอก�ส 

และคว�มเสมอภ�คท�งสงัคม	รวมท้ังก�รปรบัสมดุลและพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ครฐั	จ�กคว�มสำ�คญั 

ดังกล่�ว	จึงได้มีก�รเสนอ	“กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ฉบับใหม่ขึ้นเพื่อใช้บังคับแทน 

กฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน	และกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีบำ�รุงท้องท่ีท่ีมีอยู่เดิม	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้บรรลุ

ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ	และสอดคล้องกับแนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศ	รวมทั้งก�รกระตุ้นให้เกิด 

ก�รใช้ประโยชน์ในท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้�งอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	ตลอดจนผลกัดันให้เกดิก�รกระจ�ยก�รถอืครอง

ทรัพย์สิน	ซึ่งช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�และสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคมได้อีกท�งหนึ่ง	

	 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รจุลนิติ	 จึงได้ดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์เพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็นท�งวิช�ก�ร	 

ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รปรบัปรงุระบบภ�ษทีีเ่หม�ะสมสำ�หรบัประเทศไทย	

โดยเฉพ�ะหลกัก�รจดัเกบ็ภ�ษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้�งต�มท่ีปร�กฏในกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้�ง 

ฉบับใหม่ที่ประก�ศใช้บังคับเป็นกฎหม�ยแล้ว	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อประช�ชนผู้มีหน้�ท่ีเสียภ�ษี	 และ 

ทกุภ�คส่วนได้มส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมของบ้�นเมอืงให้คว�มเจริญรุง่เรอืงยิง่ข้ึน	ในประเดน็

เร่ือง “ภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏริปูระบบภาษเีพือ่ความเป็นธรรมและประโยชน์ในด้านเศรษฐกจิ

ของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”	จ�ก		ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรญัญวูฒันา	ประธ�นกรรมก�รก�รแข่งขนั 

ท�งก�รค้�	และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์	 และคณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์	นายลวรณ  แสงสนิท	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	กระทรวงก�รคลัง	และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด	รองคณบดีฝ่�ยว�งแผนและบัณฑิตศึกษ�	และอ�จ�รย์ประจำ�

ศูนย์กฎหม�ยภ�ษี	คณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

	 ส่วนบทคว�มท�งวชิ�ก�รอืน่	ๆ 	นัน้	ใคร่ขอเสนอบทคว�มเรือ่ง “๒๐ คำาถาม ภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง” 

และ “แผนภาพ (อนิโฟกราฟิก) สรปุสาระสำาคญัของพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ซึง่จัดทำ�โดย	สำ�นักง�นเศรษฐกจิก�รคลงั	กระทรวงก�รคลงั	(สศค.)	สำ�หรบัเนือ้ห�ในส่วนอืน่	ๆ 	ยงัคงคว�มเข้มข้น 

ด้วยข้อมูลท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยที่เป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนิติบัญญัติอีกม�กม�ย

	 กองบรรณ�ธิก�รขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นที่ได้กรุณ�ติดต�มผลง�นของว�รส�รจุลนิติด้วยดีเสมอม�	 

ซึง่เร�พร้อมทีจ่ะทำ�หน้�ทีส่ร้�งสรรค์ผลง�นท�งวชิ�ก�รด้�นกฎหม�ยอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงง�นด้�นนติบิญัญัติ 

และสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

    

	 	 																																																											กองบรรณ�ธิก�ร

																																																																															พฤษภ�คม	๒๕๖๒
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พระบรมราโชวาท

ข้าราชการมสีิ่งส�าคัญที่ควรยดึมั่นอยู่ ๒ อย่าง.

อย่างหนึ่งคอืผลประโยชน์ของแผ่นดนิ

อกีอย่างหนึ่งคอื ความถูกต้องเป็นธรรม.

ผลประโยชน์ของแผ่นดนิเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏบิัตริาชการ

ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม

เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏบิัตเิพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมายนั้น.

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรอืน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรอืน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสติ

วันศุกร์ที่ ๒๙ มนีาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร
		 	 เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
     และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”.............................. ๑
 • ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา   
	 	 ประธ�นกรรมก�รก�รแข่งขันท�งก�รค้�	......................................................................	 ๓
 • นายลวรณ  แสงสนิท  
	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	กระทรวงก�รคลัง	........................................		 ๑๑
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
	 	 รองคณบดีคณะนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร	์..................................................	 ๑๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
 • สรปุผลก�รประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๕,	วนัที	่๑๘	และวันที	่๒๖	กมุภ�พนัธ์	๒๕๖๒
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๒

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

1

 “การปรับปรุงระบบภาษี” ของรัฐน้ัน เป็นหลักการที่ส�าคัญประการหนึ่งของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั โดยได้บญัญตัไิว้ในหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ 

มาตรา ๖๒ ซึง่ก�าหนดให้รัฐต้องจดัระบบภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม และหมวด ๑๔  

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ วรรคสี่ ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรอืการจัดสรรภาษีทีเ่หมาะสม 

รวมทั้งหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (๓) ก�าหนดให้

ในการปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกจิให้มกีารปรบัปรงุระบบภาษีอากรให้มคีวามเป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล�้า และเพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง

ระบบภาษ ีโดยได้ก�าหนดให้เป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตทิัง้ในด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม และด้านการปรบัสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม 

ให้ประเทศมีศกัยภาพการแข่งขนัทีส่งูขึน้ ช่วยลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรม 

ในทุกมิติ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ�านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

ในการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ ตลอดจนมีระบบภาษีและรายได ้

ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง : 
ก�รปฏิรูประบบภ�ษีเพื่อคว�มเป็นธรรมและประโยชน์

ในด้�นเศรษฐกิจของประเทศอย่�งมีประสิทธิผล”
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“ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง : ก�รปฏิรูประบบภ�ษีเพื่อคว�มเป็นธรรม
และประโยชน์ในด้�นเศรษฐกิจของประเทศอย่�งมีประสิทธิผล”

2จุ ล นิิ ติ

 ด้วยเหตุของความส�าคัญดังกล่าว จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น เพื่อบังคับใช้แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

และภาษีบ�ารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕  

และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม  

และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้ที่เพียงพอ 

ที่จะน�ามาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วย 

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี กระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดัน 

ให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลดความเหล่ือมล�้าได้อีกทางหน่ึง ทั้งน้ี  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

 ดังนั้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบภาษี โดยเฉพาะ

ภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว ทางกองบรรณาธกิารวารสาร “จลุนติิ” จงึได้ด�าเนนิการ 

สัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษี 

เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 

จากผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้อง อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 

ดร.สกนธ์  วรญัญวูฒันา ประธานกรรมการการแข่งขนัทางการค้า และอดีตผูช่้วยรฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

และ รองศาสตราจารย์ ดร.สปุรยีา แก้วละเอยีด รองคณบดฝ่ีายวางแผนและบณัฑติศกึษา  

และอาจารย์ประจ�าศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ทัง้นี ้เพือ่เป็นข้อมลูทางวิชาการอนัจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิตบิญัญตัแิละประชาชน

ผู้มีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเร่ือง 

ดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.  
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สำานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา*

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้าง
เกีย่วกบัระบบการจดัเกบ็ภาษทีรพัย์สนิ (Property Tax) 
ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจบัุนมสีภาพปัญหาและอุปสรรคหรอืความเป็นธรรม 
ของสังคมประการใด รวมทั้งมาตรการและแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ตลอดจนกรณี
ของต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางการดำาเนนิการ
อย่างไร 

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา :  
โดยทัว่ไปแล้วโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี แบ่งออกเป็น ๓ ฐาน 
ภาษี ได้แก่ (๑) ฐานรายได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
หรอืภาษเีงนิได้นติบิคุคล (๒) ฐานการบรโิภค เช่น ภาษมูีลค่าเพิม่  
และ (๓) ฐานทรัพย์สิน เช ่น ภาษีที่ดินและภาษีมรดก  
ซึ่ งหากกล ่าวถึงเฉพาะฐานทรัพย ์สิน นั้น นอกจากจะมี
วัตถุประสงค์ด้านการหารายได้ของรัฐแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ 
ในด้านการก�ากับการใช้ประโยชน์จากเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ 
จากการด�าเนินโครงการลงทุนของภาครัฐซ่ึงท�าให ้มูลค ่า 
ของทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 ในส่วนระบบภาษีของไทยในอดีตที่ผ่านมานั้น รายได ้
จากภาษทีีเ่กบ็ส่วนใหญ่จะมาจากฐานรายได้และฐานการบริโภค  
แต่ในส่วนฐานทรัพย์สินจะมีเพียงภาษีท่ีเก็บขณะที่มีการ 
โอนเปลี่ยนมือ ได้แก่ ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ และ

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 

*เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Syracuse University, USA. และ 
Ph.D. สาขา Social ScienceSyracuse University, USA.
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ภาษีท่ีเก็บขณะถือครองทรัพย์สินในแต่ละปี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินซ่ึงจัดเก็บโดยอาศัย 
อ�านาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และภาษีบ�ารุงท้องที่ซึ่งจัดเก็บ 
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เท่าน้ัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังพบว่า 
มีปัญหาและข้อบกพร่องในหลายประการ กล่าวคือ ในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจัดเก็บ 
จากค่าเช่ารายปีหรือค่าเช่าของโรงเรือนและที่ดิน นั้น มีปัญหาความซ�้าซ้อนกับภาษีเงินได้ซึ่งเก็บ 
จากค่าเช่าดังกล่าวเหมือนกัน ทั้งยังมีอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ ๑๒.๕ ของค่าเช่ารายปี ท�าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเลี่ยงภาษี และปัญหาการใช้ดุลพินิจในการประเมินภาษีในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่า อันเนื่องมาจาก
การลดหย่อนให้เจ้าของโรงเรอืนและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้อยูอ่าศยัทีไ่ม่ต้องน�ามาค�านวณภาษี ท�าให้ศกัยภาพ
ในการเป็นภาษทีีดี่ในการหารายได้และก�ากบัการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร

ส�าหรับปัญหาภาษีบ�ารุงท้องที่ ซึ่งเก็บจากเจ้าของที่ดินนั้นมีปัญหาโดยรวม ประการแรก  
การค�านวณภาษีบ�ารุงท้องที่ยังคงใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินท่ีใช้ในการประเมินภาษีส�าหรับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ท�าให้ราคาประเมินที่ใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าวค่อนข้างจะถูก 
เพราะว่า ณ ช่วงเวลานั้นประเทศไทยเราต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยต้องการ
แบ่งเบาภาระของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยเฉพาะเกษตรกรผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีดังกล่าว รัฐบาลก็เลย 
ยึดราคาประเมินนี้ไว้ และไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับราคาที่ดินในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�าให้
ฐานภาษีต�่า ประการที่สอง โครงสร้างอัตราภาษีบ�ารุงท้องท่ีนั้นเป็นโครงสร้างภาษีท่ีมีหลายชั้น 
เมื่อน�าเอาเงินท่ีต้องจ่ายต่อราคาที่ดินในแต่ละช่วงชั้นตามตารางบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติภาษ ี
บ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาค�านวณอัตราภาษี จะพบว่ากฎหมายภาษีบ�ารุงท้องที่ดังกล่าวก�าหนด 
ให้จัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าส�าหรับที่ดินราคาถูก อัตราคงที่ส�าหรับที่ดินราคาปานกลาง และอัตรา
ถดถอยส�าหรับที่ดินราคาสูง โดยนัยนี้อาจกล่าวได้ว่า ภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นภาษีที่คนมีที่ดินมูลค่ามาก
หรือจ�านวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต�่ากว่าคนที่มีที่ดินมีมูลค่าต�่าหรือจ�านวนน้อยมี และประการท่ีสาม 
เป็นปัญหาที่เหมือนกันกับภาษีโรงเรือนและที่ดินก็คือการลดหย่อนภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินที่ใช้ที่ดิน
เพือ่อยู่อาศยัหรือใช้เพ่ือเกษตรกรรมทีไ่ม่ต้องน�ามาค�านวณภาษหีรอืเสียภาษน้ีอยลง ท�าให้เกิดการใช้
ช่องว่างในการเลี่ยงภาษี ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการเก็บภาษีดังกล่าวน้อย 
ก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์ และการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไร

จากปัญหาข้อบกพร่องของการจัดเก็บภาษีทีเ่ก่ียวกับทรพัย์สนิของกฎหมายทัง้ ๒ ฉบบัดงักล่าว  
จึงได้น�ามาซึ่งแนวคิดที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยรวมพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับเข้าด้วยกัน 
เป็นร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้มี 
ความพยายามในการผลักดันมาตลอด แต่กว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับใหม่นี้มามีผลบังคับใช้ได้ส�าเร็จก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งเหตุผล 
ที่ต้องรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเน่ืองจากเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้าง 
ของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับทั้งหมด และการร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นมาตรฐานเดียวกันน่าจะสะดวกกว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นรายมาตรา 
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 ส�าหรับในต่างประเทศ ในเรื่องฐานภาษีมักจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งฐานรายได้  
ฐานรายจ่าย และฐานทรัพย์สิน แต่โดยทั่วไปฐานรายได้และฐานรายจ่ายมักจะเป็นบทบาทหน้าที ่
ของรัฐบาลในการจัดเก็บ และโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 
จะก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้จัดเก็บ เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดในการ
ลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ และมีหน้าที่ในด้านการก�ากับหรือตรวจสอบ 
การใช้ประโยชน์ของเจ้าของทรพัย์สนิทีไ่ด้ประโยชน์จากการลงทนุของรัฐนัน้ได้ใกล้ชดิกว่า โดยในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในแถบทวีปยุโรป เป็นต้น ต่างก็มีการจัดเก็บภาษี
จากฐานทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แล้วแต่ว่าจะมีการออกแบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใด  
แต่โดยท่ัวไปจะออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บจากฐานมูลค่าของทรัพย์สิน เพียงแต่อาจจะมีความ 
แตกต่างกันบ้างในเรื่องรายละเอียดของการบริหารจัดเก็บภาษี เช่น การจัดเก็บภาษีโดยใช้ภาษี 
ฐานทรัพย์สินเพียงฐานเดียวหรือแบบแยกย่อย การเก็บภาษีจากราคาตลาดหรือราคาประเมิน 
ของทรัพย์สิน หรือวิธีการค�านวณมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นประเทศ 
ทีมี่รายได้ช้ันกลางถงึระดับสูง ไม่ใช่เป็นประเทศยากจนแล้ว ฉะน้ัน การจัดเก็บภาษีทรพัย์สนิจึงควรท่ีจะ
พัฒนาตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคแล้วประเทศไทยเกือบจะเป็นประเทศ
ล่าสุดในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินแบบน้ี การมีฐานทรัพย์สินเหล่าน้ีจะท�าให้โครงสร้างการหารายได ้
ของรัฐบาลมีความครบถ้วน และเป็นเครื่องมือของรัฐในการก�ากับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ดิน
และหารายได้เพื่อน�ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้น มีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องท่ีที่ผ่านมาอย่างไร  
และในทรรศนะของท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์หรอืส่งผลดีต่อประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรญัญวัูฒนา : ส�ำหรบักำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้ำง 
ตำมที่ปรำกฏในกฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่นั้น มีประโยชน์หรือส่งผลดี 
ในหลำยประกำร กล่ำวคือ 

 ประการแรก การออกแบบให้การจัดเก็บภาษีให้มีการลดหรือยกเว้นภาษีให้น้อยลงกว่าเดิม 
โดยเหน็ว่ำบคุคลใดเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิก็ควรจะต้องเสยีภำษี และยิง่ไปกว่ำน้ันผูท้ีม่มีลูค่ำ
ทรัพย์สินสูงเท่ำกับว่ำผู้นั้นได้ประโยชน์จำกกำรลงทุนกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ ฉะน้ัน กฎหมำยจึงได้
ก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องมีหน้ำที่เสียภำษีก็คือผู้ที่เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทุกรำยไม่มีกำรยกเว้น

ประการที่สอง เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจ�ากัดของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน 
และสิง่ปลูกสร้ำง พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ ได้ก�ำหนดให้จัดเก็บภำษีจำกฐำนมูลค่ำของทรพัย์สิน โดยใช้รำคำ
ประเมินท่ีดนิจำกกรมธนำรกัษ์เป็นเกณฑ์ ยกเลกิกำรใช้ดลุพนิจิของเจ้ำหน้ำที ่อย่ำงไรกด็ ีมลูค่ำกำรประเมนิ 
ของกรมธนำรกัษ์จะเพิม่ขึน้เมือ่ถงึรอบของกำรปรบัปรงุรำคำประเมนิทีดิ่น ฉะน้ัน จึงก�ำหนดให้ทรพัย์สนิ
ที่มีมูลค่ำมำกหรือจ�ำนวนมำกให้เสียภำษีในอัตรำต�่ำเพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่เจ้ำของทรัพย์สินมำกเกินไป  
เพรำะภำษีทรัพย์สินสำมำรถทรำบได้ทันทีว่ำหำกเป็นเจ้ำของทรัพย์สินแต่ละแห่งแล้วจะต้องเสีย
ภำษีเท่ำไร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ผู้เสียภำษีส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกว่ำตนต้องเสียภำษี  
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำภำระภำษีที่ต้องช�ำระของผู้เสียภำษีที่อำจมีภำระภำษีเป็นจ�ำนวนสูงเกิน 
ทุกประเทศที่เก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สินจึงมักก�ำหนดหลักกำรดังกล่ำวในกำรจัดเก็บภำษีลักษณะนี้  
เช่นเดียวกันในกรณีของกฎหมำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนของกำรจัดเก็บภำษี 
กรณีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยู ่ที่ร ้อยละ ๐.๑๕ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง กรณ ี
บ้ำนพักอำศัยได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนที่ร้อยละ ๐.๓ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และกรณีอ่ืน ๆ  
เช่น พำณิชยกรรมได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนท่ีร้อยละ ๑.๒ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง แต่ในกรณี
ของประเทศไทยนัน้ ในกำรออกแบบอัตรำภำษีทีจ่ะจัดเก็บจรงิยงัก�ำหนดให้มีอตัรำภำษีทีจั่ดเก็บต�ำ่กว่ำ 
อัตรำเพดำนที่กฎหมำยก�ำหนด ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่ำนมำ  
พบว่ำมรีำยได้จำกกำรเก็บภำษีโรงเรอืนและทีด่นิและภำษีบ�ำรงุท้องทีต่่อปีประมำณ ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 
ซึ่งแบ่งเป็นของกรุงเทพมหำนครประมำณ ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และอีก ๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 
เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ฉะน้ัน พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อมีกำรบังคับใช้แล้วก็ไม่ควรท�ำให้รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยกว่ำเดิม 
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อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ก็อาจจะท�าให้รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเพิ่มขึ้นด้วย

 ประการทีส่าม พระราชบญัญตัภิาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มกีารตราออกมา 
เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติ
ภาษีบ�ารุงท้องท่ี  พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได ้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กฎหมายฉบับใหม่จึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงกลไกแบบน้ี 
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของของประชาชนแต่ละพื้นที่ในการบริหาร 
จดัการท้องถิน่ เป็นจดุเริม่ต้นของกระบวนการการพึง่พาตนเอง อันเป็นรากฐานของระบบประชาธปิไตย 
และเป็นการส่งเสรมิการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน อย่างไรกด็ ีแม้ว่ากรงุเทพมหานครทีเ่ป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีฐานมูลค่าทรัพย์สิน 
ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ย่อมมีโอกาสในการพัฒนารายได้ 
จากภาษีใหม่นี้มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ซึ่งอาจจะข้อจ�ากัดของการมีรายได้จากภาษีน้อยตามสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดกับ 
การพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นตามศักยภาพของรายได้ของตนเองได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาส 
ในการพฒันาเหมือนกบักรงุเทพมหานคร เพราะการพฒันาท้องถิน่ให้มคีวามเท่าเทยีมกันน้ันเป็นหน้าที่
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การที่มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ช่วยท�าให้รัฐบาลได้ทราบถึงศักยภาพ 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นและสามารถเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการท�าหน้าที่ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างตรงจุด

ประการที่สี่ การก�าหนดฐานภาษแีบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ของท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง  
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรม 
และที่อยู ่อาศัย และการไม่ใช้ประโยชน์หรือทิ้งรกร้างว่างเปล่า และก�าหนดอัตราภาษีส�าหรับ 
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้สูงกว่าที่ดินประเภทอื่น เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินน�าที่ดินของตนไปพัฒนา 
หรอืท�าประโยชน์ และช่วยกระจายการถือครองที่ดิน

 ส�าหรับข้อจ�ากัดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่า  
การมีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนสูง ประการแรก การยกเว้นภาษีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  
จะได้รับการลดหย่อน แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องเสียภาษีทันทีแต่ก็มีไม่มากเม่ือเปรียบเทียบ 
กับจ�านวนคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม แสดงว่าที่ดินส่วนใหญ ่
ที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแม้จะม ี
ช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่บ้างแต่เจ้าของที่ดินบางรายก็ต้องเสียภาษีอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อย 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการท่ีสอง การลดหย่อนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ 
เป็นบุคคลธรรมดาและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก แต่เจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินจะต้องมีช่ือในโฉนดท่ีดิน 
และทะเบียนบ้าน โดยข้อมูลจากกรมธนารกัษ์พบว่ามูลค่าของท่ีดินและบ้านโดยเฉลีย่ในประเทศจะอยูท่ี่
ประมาณ ๓ ถึง ๕ ล้านบาท และส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 
ที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปจะมีเพียงประมาณ ๘,๐๐๐ รายเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สิน 
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ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนส่วนใหญ่ของประเทศจะถกูยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษ ีและส�าหรบักรณบ้ีานหลงัทีส่อง 
ซึง่ผูท่ี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในโฉนดทีด่นิแต่ไม่มชีือ่เป็นเจ้าบ้านในทะเบยีนบ้าน เช่นน้ีแม้จะอยูใ่นเกณฑ์ 
ที่ต้องเสียภาษีทันทีในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ก็เป็นอัตราต�่ามาก  
ยกตวัอย่างเช่น ถ้าบ้านหลงัทีส่องมมีลูค่า ๑ ล้านบาท ก็จะต้องเสยีภาษีเพยีง ๒๐๐ บาทต่อปี ในส่วนกรณี 
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ น้ัน 
หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จะเสียเพียงร้อยละ ๐.๓ ของมูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น อาคารเชิงพาณิชย์มูลค่า ๕๐ ล้านบาท ก็จะเสียภาษีประมาณ  
๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นต้น ก็เป็นจ�านวนที่น้อยมาก นี่คือปัญหาในเรื่องของการยกเว้นหรือลดหย่อน 
ที่อาจจะมีมากเกินไป ส่งผลให้ศักยภาพการจัดเก็บของท้องถิ่นไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  
อย่างไรก็ดี ปัญหานี้ก็จะแก้ไขหรือบรรเทาได้หากในอนาคตราคาประเมินของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

 ทั้งนี้ นอกจากข้อยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวแล้ว กฎหมายใหม่ยังได้ก�าหนดเรื่อง  
การบรรเทาภาระภาษีในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจ�านวน
ที่สูงกว่าจ�านวนภาษีเดิม โดยในการช�าระภาษีปีแรก บรรเทาให้ร้อยละ ๒๕ ของภาษีที่เพ่ิมขึ้น  
ทีปี่ที ่๒ บรรเทาให้อกีร้อยละ ๕๐ ของภาษีทีเ่พิม่ขึน้ และปทีี ่๓ เพิม่บรรเทาให้อกีร้อยละ ๗๕ ของภาษี
ที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หากปีที่ผ่านมาท่านเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๐๐ บาท ปีหน้า ๑ มกราคม 
๒๕๖๓ จาก ๑๐๐ บาท ท่านอาจจะเสีย ๑๕๐ บาท เป็นต้น ดังนั้น การได้รายได้ของท้องถิ่นที่จะได ้
รายได้ในระยะสั้นจึงอาจมีข้อจ�ากัด และเมื่อรายได้น้อยลงท้องถิ่นก็ต้องหันกลับมาพึ่งรายได ้
จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล ย่อมเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต 
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และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป 
ระบบภาษเีพือ่ความเป็นธรรมและประโยชน์ในด้านเศรษฐกจิของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรญัญวูฒันา : ถ้ากล่าวถงึในแง่กระบวนการเมือ่เทยีบกบั 
กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่แล้ว ผมเห็นว่า การมีกฎหมายใหม่นี้แม้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ข้อบกพร่องของการเป็นแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน อาจมีประเด็น 
ข้อจ�ากดัอยูอ่กีหลายประการ แต่การบงัคบัใช้กฎหมายน้ียงัมข้ีอดทีีจ่ะช่วยบรรเทาปัญหาเรือ่งโครงสร้าง
รายได้ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นและช่วยพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
ในระยะยาว เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และท�าให้โครงสร้างฐานภาษีของประเทศ 
มีความเป็นปัจจุบันและสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาประเทศ
ที่ต้องการความครบถ้วนของฐานภาษีทั้งหมด ที่ส�าคัญคือ กฎหมายฉบับน้ีจะเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่า และจะช่วยลด 
การกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไรเพราะผู้กักตุนที่ดินจะมีต้นทุนทางภาษีเกิดขึ้นในการถือครองที่ดินดังกล่าว 
ท�าให้เกดิการกระจายการถอืครองทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง ตลอดจนจะช่วยสร้างความรบัผดิชอบร่วมกนั
ระหว่างประชาชนและผู้จดัเกบ็ภาษ ีอกีทัง้ยังเปน็เครือ่งมอืของรฐับาลและองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
ในการก�ากับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้พึ่งตนเอง
ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก�ากบัหรอืตรวจสอบการท�างานของท้องถิน่มากยิง่ขึน้ จึงถอืว่ากฎหมายภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างใหม่นี ้
จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งการกระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความรู้เร่ืองความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
ในท้องถิ่น  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายลวรณ  แสงสนิท*

จุลนิติ : ขอทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และ
หลักการที่สำาคัญในการปฏิรูประบบภาษีในกรณีของ
ต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางดำาเนนิการอย่างไร 
และเมือ่หากจะนำามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกับกรณขีอง
ประเทศไทยแล้วมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
ประการใด

นายลวรณ  แสงสนิท : เมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ของ Mirrlees นักวิชาการด้านภาษีอากรที่มีชื่อเสียงของสหราช
อาณาจักร ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ได้ให้ข้อมูลว่า รายได้ทุก ๑ ปอนด์ 
จะถูกจัดเก็บภาษีเป็นเงินจ�านวน ๔๐ เพนซ์ หรือคิดเป็นร้อยละ  
๔๐ ของรายได้ ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมีแนวคิดมาจาก
การปฏิรูประบบภาษีที่ค�านึงถึงศักยภาพของการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจ (Productive Potential of the Economy) และ
สวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) หรือความกินดี
อยูด่ขีองประชากรในประเทศ กล่าวคอื  “การปฏิรปูระบบภาษ”ี 
ต้องไม่ท�าให้ศักยภาพของการผลิตลดลงและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน 

นอกจากน้ี ในการปฏริปูระบบภาษเีพือ่ให้มคีวามเป็นธรรม  
และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งลดความซับซ้อน 
ของระบบภาษี รัฐควรด�าเนินการโดยยึดถือหลัก ดังต่อไปนี้

*ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท  M.S. (Economic Policy 
and Planning) Northeastern University, U.S.A. ทั้งนี้ ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก กรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

๑. ความซื่อสัตย์ต่อประชาชนผู้เสียภาษี โดยต้องยึดถือความโปร่งใสในการปฏิรูประบบภาษี  
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒. ความต้ังใจในการเผยแพร่และอภปิรายข้อเสนอในการปฏริปู เพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจ
ในกระบวนการปฏิรูปและเห็นถึงผลดีที่จะตามมา

๓. การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด�าเนินการ

๔. การให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าผลดีที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
จะเห็นได้ว่า การปฏิรูประบบภาษีจากงานวิจัยในต่างประเทศดังกล่าวได้มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ

เพ่ือผลลัพธ์ที่จะตามมามากกว่าการมุ่งเน้นเป้าประสงค์ท่ีรัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี  
งานวิจัยยังช้ีให้เห็นถึง “ปัจจัยส�าคัญ” ของความส�าเร็จในการปฏิรูประบบภาษีว่าต้องประกอบด้วย 
“ความโปร่งใส” และ “การตรวจสอบ” การด�าเนินการต่าง ๆ ได้

ส�าหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศแล้วมีความเห็นว่า 
ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบภาษีเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จาก “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ีก�าหนดให้มีการทบทวนระบบและอัตราภาษี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล�้า กระจายการถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่ม และ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒” (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ก็ก�าหนดแนวทางการปฏิรูปการคลังและงบประมาณ ที่มุ่งขยายฐานภาษีและกระจายอ�านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีม ประกอบกบัการปฏริปูระบบภาษขีอง
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ก็ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปไว้ว่าต้องเป็นไป 
เพือ่สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ และเพิม่รายได้ 
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ให้แก่รัฐ รวมทั้งมีโครงสร้างภาษีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า 
เป้าหมายของการปฏิรปูระบบภาษขีองประเทศไทยกับประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น สหราชอาณาจกัร 
ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยจะมเีป้าหมายเพือ่มุง่เน้นความเป็นธรรม ความสามารถของผูป้ระกอบการ 
ในระบบเศรษฐกิจ และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ แต่อาจจะแตกต่างกันที่การให้ความส�าคัญ 
ของเรื่องที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ สหราชอาณาจักรจะให้ความส�าคัญกับวิธีปฏิบัติหรือการด�าเนินการ
มากกว่าวตัถปุระสงค์ ในขณะทีป่ระเทศไทยจะให้ความส�าคญัหรอืมุง่เน้นในเรือ่งของผลลัพธ์ทีจ่ะเกดิขึน้ 
โดยยึดถือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น แล้วจึงปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินการปฏิรูประบบภาษี 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สิน (Property Tax) ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจบุนัมสีภาพปัญหาและอปุสรรคหรอืความเป็นธรรมของสงัคมประการใด รวมทัง้
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

นายลวรณ  แสงสนิท :  การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดเก็บจากการ 
บงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีบ�ารงุท้องที ่รวมไปถงึค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน
สิทธิและนิติกรรม โดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดนิ พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ซึง่การจดัเกบ็จะใช้ “ค่ารายปี” หรอื “ค่าเช่าต่อปี” เป็นฐานในการประเมนิภาษี 
และการประเมินค่ารายปีดังกล่าวอาจจะแตกต่างกัน แม้ว่าทรัพย์สินที่ถูกประเมินจะอยู่ในเขตพื้นที่
เดียวกันหรือเป็นโรงเรือนหรือที่ดินท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพราะกฎหมายได้เปิดช่องให้พนักงาน 
เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ดลุพนิจิในการประเมนิภาษีได้ นอกจากนี ้อตัราภาษีท่ีก�าหนดให้จัดเก็บกส็งูมาก 
คือ ร้อยละ ๑๒.๕ หรือเทียบเท่ากับค่าเช่าเดือนครึ่ง ประกอบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จากฐานค่ารายปียงัมคีวามซ�า้ซ้อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรพัย์สนิท่ีรายได้ดงักล่าว
ได้ถูกรวมค�านวณในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว

ส่วนการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  
ซึง่การจดัเกบ็ภาษจีะใช้ “ราคาปานกลางของทีดิ่น” เป็นฐานในการประเมนิภาษี โดยในระยะเวลา ๒๕ ปี 
ที่ผ่านมา ราคาปานกลางของที่ดินที่ถูกน�ามาใช้ในการประเมินภาษี ก็คือ ราคาปานกลางของที่ดิน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ ท�าให้ฐานภาษีของภาษีบ�ารุงท้องที่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับมีการ
ลดหย่อนเนื้อที่ดินที่น�ามาค�านวณเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ โครงสร้างของอัตราภาษีบ�ารุงท้องที่
ยังมีลักษณะถดถอย กล่าวคือ เมื่อครอบครองทรัพย์สินจ�านวนมาก อัตราส่วนระหว่างภาษีและมูลค่า
ทรัพย์สินจะลดลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงพยายามปรับปรุงฐานภาษีบ�ารุงท้องที่ โดยด�าเนินการปรับปรุงราคาปานกลาง 
ของที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า การปรับปรุงราคาปานกลาง 
ของที่ดินให้เป็นปัจจุบันนั้น จะท�าให้มูลค่าราคาปานกลางของที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๑๐,๐๐๐ เท่า และ 
หากน�าไปใช้จริงจะส่งผลกระทบและสร้างภาระให้แก่ประชาชนจนไม่สามารถรับได้
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

นอกจากนี้ เมื่อประเมินรายได้จากการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
สามารถจดัเกบ็ได้เพยีง ๙๐๐ ล้านบาท และเมือ่รวมรายได้ทัง้จากภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและภาษีบ�ารงุ 
ท้องทีแ่ล้ว รายได้ดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ ๑๐ ของรายได้ทัง้หมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เท่านัน้  
ในทางกลับกัน หากพิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับ “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย”  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี  เลาวกุล อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีไ่ด้ท�าการศกึษาไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า สดัส่วนของการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธิ 
ประเภทโฉนดทีด่นิจ�าแนกตามผูถ้อืครอง ประเภทบคุคลธรรมดาและประเภทนติบิคุคล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ที่ถูกแบ่งเท่า ๆ กันในแต่ละกลุ่มเป็นจ�านวน ๑๐ กลุ่ม (decile) โดยเรียงล�าดับตามความมั่งค่ัง  
กลุ่มผู้ถือครองท่ีดินกลุ่มที่ ๑๐ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความมั่งคั่งสูงสุดได้ถือครองท่ีดินมากถึงร้อยละ 
๖๑.๔๘ ของที่ดินทั้งหมด และถ้าแบ่งกลุ่มผู้ถือครองเป็น ๑๐๐ กลุ่ม (Percentile) พบว่า  
กลุ่มผู้ถือครองที่ดินกลุ่มท่ี ๑๐๐ หรือกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินท่ีมีความมั่งค่ังสูงสุด ได้ถือครองที่ดิน 
มากถึง ๑ ใน ๔ ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมด ซึ่งตัวเลขทางสถิติดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ส�าคัญ 
ในการแสดงถึงความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ด้วยความส�าคญัของสภาพปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างและระบบการจัดเก็บภาษี รวมทัง้ข้อจ�ากดั 
ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ดังกล่าว รฐับาลจึงได้มกีารเสนอพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาบังคับใช้แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายเดิมที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
และปรับปรุงระบบภาษีให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้น มีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องท่ีท่ีผ่านมา อย่างไร  
และในทรรศนะของท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์หรอืส่งผลดีต่อประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี 
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

นายลวรณ  แสงสนิท : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัพธุที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส�าหรบัท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 
จะเริม่จดัเกบ็ตัง้แต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยจะจดัเกบ็จากเจ้าของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง  
เจ้าของห้องชุด และผู้ครอบครองหรอืเข้าท�าประโยชน์ในทรัพย์สนิของรฐั ส่วนฐานภาษีเพือ่การค�านวณ
ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างจะคดิจากมลูค่าของราคาประเมนิทนุทรพัย์ทีด่นิและราคาประเมนิทนุทรพัย์ 
สิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมิน ส�าหรับอัตราภาษีจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
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๓. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ และ
๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
โดย “อตัราภาษจีะต�า่” หากทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

ทั้งนี้ เพื่อดูแลเกษตรกรและลดภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบเกษตรกรรม และ “อัตราภาษีจะสูง”  
หากเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีรกร้างหรือไม่ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และยังมีการเพิ่ม 
อัตราภาษีทุก ๆ ๓ ปี อีกร้อยละ ๐.๓ หากไม่น�าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์อีกด้วย ทั้งน้ี  
เพือ่เป็นการกระตุน้ให้มกีารใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัมรีายละเอยีด
ปรากฏตามแผนภาพแสดงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้บังคับใหม่จะมีการขยายฐานภาษี
เมื่อเทียบกับภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ�ารุงท้องที่เดิม แต่กฎหมายก็ได้ก�าหนดกรณียกเว้น 
และการลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชนใน ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบเกษตรกรรม โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
เป็น “บุคคลธรรมดา” และได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นมูลค่าของ 
ฐานภาษีรวมกันไม่เกินจ�านวน ๕๐ ล้านบาท ต่อ ๑ เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. กรณีมีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น  
“บคุคลธรรมดา” ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและ “มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน” ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีน้ัน จะได้รับ 
ยกเว ้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณ 
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ส่วนกรณทีีบุ่คคลธรรมดา  
“เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ 
ที่ดิน” และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่อยู่
อาศัยและ “มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน” จะได้รับ
ยกเว้นมลูค่าของฐานภาษีในการค�านวณไม่เกนิ 
๑๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับตัวและ 
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง กฎหมาย 
จึงได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลให้มีการบรรเทา
การช�าระภาษีใน ๓ ปีแรก โดยในกรณีที่ 
ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ�านวน 
ที่สูงกว ่าจ�านวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หรือภาษีบ�ารุงท้องท่ีท่ีต้องเสียหรือพึงช�าระ 
ในป ีก ่อนที่มีการจัดเก็บภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีตาม
จ�านวนท่ีต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก ่อน  
เหลือจ�านวนเท่าใด ให้ช�าระร้อยละ ๒๕ ๕๐ 

และ ๗๕ ของภาษีที่เหลือในปีที่ ๑ ๒ และ ๓ ตามล�าดับ อีกทั้งให้ยกเว้นภาษีใน ๓ ปีแรก ส�าหรับ
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

จากหลักการในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ฉบับใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน 
และทีดิ่นและกฎหมายว่าด้วยภาษบี�ารงุท้องทีท่ีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานภาษีท่ีใช้ในการค�านวณ
จะมาจากบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ท่ีก�าหนดโดย  
“คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรพัย์” และใช้ “อตัราภาษท่ีีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา” 
อันท�าให้การจัดเก็บภาษีมีความสะดวก เป็นมาตรฐาน และสามารถจ�ากัดการใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ได้ นอกจากน้ี ยังก�าหนดโครงสร้างอัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งท�าให้ทรัพย์สินที่มี
มูลค่าไม่สูงมีภาระภาษีที่ต�่า ในขณะที่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีที่สูงขึ้น อันท�าให้ภาษี 
มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  
จงึเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสยีภาษี เพราะไม่สร้างภาระ รวมทัง้มกีารลดและยกเว้นภาษใีห้ 
ซึ่งช่วยบรรเทาภาระภาษีได้อย่างเหมาะสม
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จลุนติิ : บทสรปุส่งท้าย และข้อเสนอแนะ 
อืน่ ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูระบบภาษี 
เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ ในด้าน
เศรษฐกจิของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป

นายลวรณ  แสงสนิท : ภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูป
โครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับแนวทางของนานาประเทศ และเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาโครงสร้างเกีย่วกับระบบการจดัเกบ็
ภาษีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มความเป็นอิสระ 
และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนช่วยสร้างความเข้มแขง็ 
และความโปร่งใสในการบริหารการคลัง และช่วยให ้
ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพื้นที ่
ให้เกดิความเจรญิในระยะยาว ดังนัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า 
การมีผลบังคับใช้ของภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
เป็นก้าวเริม่ต้นของการปฏริปูระบบภาษี ซึง่ส่งผลดี 
กระจายออกไปเป็นวงกว้างในด้านเศรษฐกจิและสงัคม และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในระยะยาวเมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ นอกจากนี้ อัตราภาษีที่สูงในกรณีเป็นที่ดิน 
รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ยังกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ในการน�าที่ดินออกมาใช้ประโยชน์โดยเจ้าของที่ดินหรือปล่อยเช่า ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง 
ที่ดินของประชาชนที่ต้องการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพอีกด้วย และในก้าวถัดไปของการปฏิรูป
ระบบภาษี กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางอื่น ๆ เพื่อจะปรับปรุงระบบและโครงสร้าง
ภาษี โดยเพิ่มความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่อไป 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด*

จุลนิติ : ขอทราบถึงความเป็นมา แนวคิด 
และหลกัการทีส่�าคญัในการปฏริปูระบบภาษีในกรณี 
ของต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางด�าเนนิการ 
อย่างไร และเมือ่หากจะน�ามาพิจารณาเปรยีบเทยีบ 
กับกรณขีองประเทศไทยแล้วมข้ีอเหมอืนหรอืแตกต่าง
กันหรือไม่ ประการใด

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์  ด ร . สุ ป รี ย า 
แก ้วละเอียด : การปฏิรูประบบภาษีต ้องเริ่มจาก
แนวคิดของการจัดเก็บภาษีให้ครบทุกฐาน กล่าวคือ  
การจดัเกบ็จากฐานรายได้ ฐานการบรโิภค และฐานทรพัย์สนิ  
โดยกระจายภาระภาษีในแต่ละฐานอย่างเท่าเทียมกัน
และเก็บตามความสามารถในการเสียภาษีของประชาชน 
นอกจากน้ี ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี จะต้อง 
ค�านึงถึงหลักการท�ารายได้ (Productivity) และหลัก
ความเป็นธรรม (Equity) ด้วย จะเห็นได้จาก ในกรณี
ของประเทศไทย รายได้หลักของประเทศมาจากภาษ ี
การบรโิภค ในทีน่ี ้คอื ภาษมีลูค่าเพิม่ ซ่ึงเน้นเรือ่งการท�ารายได้  
(Productivity) มากกว่าเรื่องความเป็นธรรม ส่วนภาษ ี
การรับมรดก เป็นภาษีที่เน้นสร้างความเป็นธรรมหรือลด 
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจแต่ไม่ท�ารายได้หรือท�า 
รายได้น้อยมาก ดงันัน้ การก�าหนดนโยบายทางภาษจีงึจ�าเป็น 
ที่จะต้องสร้างสมดุลของสองเรื่องนี้

* 
ส�ำเรจ็กำรศกึษำ นิตศิาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอนัดับหนึง่) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน 

(เกยีรตินยิมด)ี และปรญิญาเอก สาขากฎหมายการคลงั (เกยีรตนิยิมดเียีย่มโดยมตเิอกฉนัท์ของคณะกรรมการ) มหาวทิยาลยั Toulouse 1  
Capitole ประเทศฝรั่งเศส.

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 
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ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีท้องถิ่นเท่าใดนัก  
ในขณะทีก่ารจดัเกบ็ภาษทีรพัย์สินของต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ OECD อย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศญี่ปุ่น รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินมีความส�าคัญกับท้องถิ่นมาก โดยการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านระบบการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 
มีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินประมาณกว่าร้อยละ ๔๐ ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด ความน่าสนใจ 
ของ ๒ ประเทศนี ้คอื ระบบการประเมนิและการจัดเก็บภาษีทรพัย์สนิ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา รฐับาล
ของแต่ละมลรัฐเป็นผู้มีอ�านาจในการออกกฎหมายภาษีทรัพย์สินของท้องถิ่นและก�ากับดูแลระบบ 
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของท้องถ่ิน ดังนั้น การประเมินราคาและการจัดเก็บภาษีจึงต้องเป็นไป 
ตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยสภามลรัฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มลรัฐจะมอบอ�านาจในการประเมิน 
และจัดเก็บภาษีให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ในระดับท้องถิ่น และจัดต้ังระบบฐานข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการประเมิน ทั้งน้ี เพื่อให้มูลค่า
ทรัพย์สินที่จะต้องน�าไปค�านวณภาษีน้ันมีมาตรฐานและเป็นธรรมส�าหรับท้องถิ่นต่าง ๆ (เทศบาล 
หรือต�าบล) ในแต่ละมลรัฐ ส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น กฎหมายก�าหนดให้จังหวัดและเทศบาลท�าหน้าที่
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินและรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องมีการส�ารวจ
ราคาตลาดของทรพัย์สนิและมลูค่าของการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาสิง่ปลกูสร้างและจดัท�าบนัทกึมลูค่า
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมินมูลค่าทุก ๓ ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนดราคาประเมินด้วย

 ในกรณีของประเทศไทย แต่เดิมที่มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที ่
ยังไม่มีระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นธรรมและเป็นปัจจุบัน ซ่ึงเป็นปัญหาประการหนึ่ง 
ของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมายใหม่ได้ก�าหนดให ้
กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของส่วนกลางท�าหน้าที่ประกาศก�าหนดราคาประเมินของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง จะต้องมีการส�ารวจราคาที่ดินและประกาศราคาประเมินเพื่อเป็นฐานในการค�านวณภาษี 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความช�านาญ ต้องจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งจะต้อง
มกีารฝึกอบรมเตรยีมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิน่ในการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างด้วย 
ดังนัน้ ประสบการณ์ของต่างประเทศในเรือ่งดงักล่าวน้ี จึงมปีระโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางให้กบั
ประเทศไทยต่อไปได้อย่างดี  
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้างเก่ียวกับระบบการจัดเก็บภาษี 
ทรัพย์สิน (Property Tax) ในส่วนของภาษีที่ เก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของประเทศไทยในปัจจุบันมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือความเป็นธรรมของสังคม
ประการใด รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

 รองศาสตราจารย์ ดร.สปุรยีา  แก้วละเอยีด : นโยบายทางภาษเีป็นมาตรการทางการคลงั 
ประเภทรายได้สาธารณะที่รัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางเศรษฐกิจได้หลายประการ ได้แก่  
การส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การรกัษาเสถยีรภาพในทางเศรษฐกจิ การลดความเหลือ่มล�า้ 
สร้างความเป็นธรรม และการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม ดังนั้น การจัดเก็บภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่น้ันจึงเป็นการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
๒ ประการ คือ การสร้างความเป็นธรรม และการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม

หากจะกล่าวถึงการปฏิรูประบบภาษีทรัพย์สิน เราอาจย้อนไปดูหลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
กล่าวคือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นการเก็บโดยมีแนวคิดว่าผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์สินนั้นนอกจากจะได้
รับความพอใจหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแล้ว ก็ยังอาจจะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นเครื่องมือในการ 
หารายได้หรอืสร้างอ�านาจในทางเศรษฐกจิได้ด้วย ดงันัน้ การมทีรพัย์สนิจงึเป็นสิง่ทีส่ะท้อนความสามารถ
ในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีได้อีกทางหนึ่ง 

ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีทางตรงเพราะเป็นภาษีที่ผลักภาระภาษีให้ผู้อ่ืนไม่ได้หรือผลักภาระ 
ได้ยาก ผูเ้สียภาษตีามกฎหมายและผู้แบกรบัภาระภาษจีงึเป็นคน ๆ  เดยีวกนั ในการออกแบบนโยบายภาษ ี
เราจึงมักนิยมใช้ภาษีเงินได้และภาษีทรัพย์สินซ่ึงเป็นภาษีทางตรงในการลดความเหลื่อมล�้าและ 
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ทัง้นี ้ลักษณะทีส่�าคญัของการเป็นภาษีทรพัย์สนิคอื ต้องจัดเกบ็จากมลูค่า
ของทรัพย์สิน

ในเร่ืองนี ้ศาสตราจารย์เกรกิเกยีรติ พพิฒัน์เสรธีรรม ได้อธิบายไว้ว่า โดยหลกัการทางทฤษฎีแล้ว 
ภาษทีรพัย์สนิจะต้องจดัเก็บจากทรพัย์สนิทกุชนิดโดยไม่มข้ีอยกเว้น กล่าวคอื ไม่ว่าจะเป็นสงัหารมิทรพัย์
และอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ หรือไม่มีรูปร่าง เช่น 
สทิธทิางปัญญา ในส่วนท่ีเป็นอสังหารมิทรพัย์ ต้องเก็บทัง้จากทีด่นิ ไม่ว่าจะเป็นทีด่นิทีใ่ช้เพือ่การเกษตร 
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือที่ดินประเภทอื่น ๆ และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน 
ที่อยู่อาศัย อาคารชุด บ้านให้เช่า โรงงานและอาคารพาณิชย์ บ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังท่ีสอง
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ประเทศต่าง ๆ จะเก็บภาษีจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย 
และแน่นอน เช่น ภาษทีีดิ่นและภาษรีถยนต์ เป็นต้น และเก็บในขณะทีมี่การโอนเปลีย่นมอืกัน เช่น ภาษี
การให้และภาษีมรดก เป็นต้น

ในการจดัเกบ็ภาษีควรมกีารจดัเก็บทัง้ ๓ ฐานภาษี คอื ฐานรายได้ เช่น ภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 
ภาษเีงินได้นิตบิคุคล เป็นต้น ฐานบรโิภค เช่น ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามติ เป็นต้น และฐานทรพัย์สนิ 
แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีจาก ๒ ฐานเท่านั้น คือ ฐานรายได้และฐานบริโภค ส่วนฐาน
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ทรัพย์สนินัน้ ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ภาษจีากฐานภาษีทรพัย์สนิอย่างเป็นระบบ กล่าวคอื ประเทศไทยมกีาร
จดัเกบ็ภาษใีนลกัษณะใกล้เคยีงกบัการเก็บภาษีจากฐานทรพัย์สนิ ได้แก่ ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน และภาษี 
บ�ารุงท้องที่ ซึ่งแม้จะเก็บจากทรัพย์สินแต่เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นการเก็บโดยการค�านวณ
จากค่ารายปีซึ่งเป็นการคิดจากการน�าโรงเรือนไปหาประโยชน์ ซึ่งก็ไม่ได้เก็บโดยค�านวณจากฐานของ 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ส่วนภาษีบ�ารุงท้องที่นั้นเป็นภาษีท่ีมีอัตราต�่ามากจนไม่สามารถสะท้อน 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินได้ ส่วนภาษีที่เก็บในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนมือกัน เช่น ภาษีเงินได้จาก 
การขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๐ (๘) ของประมวลรัษฎากร ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าธรรมเนียม
โอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ใช่การเก็บจากฐานทรัพย์สิน 

เราอาจกล่าวได้ว่า สภาพปัญหาในการจัดเก็บภาษีจากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในอดตีอันเป็นทีม่า
ในการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน 
ทีใ่ช้ประโยชน์ต่อเนือ่งไปกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี ซึง่ค่ารายปี 
หมายถงึ จ�านวนเงนิซึง่ทรพัย์สนินัน้สมควรใช้เช่าได้ในปีหน่ึง ๆ  ปัญหาของการจดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและ
ที่ดินที่ส�าคัญ ได้แก่ 

(๑)  การค�านวณภาษไีม่ใช้ฐานทรพัย์สนิ กล่าวคอื ไม่ได้จัดเก็บจากมลูค่าของโรงเรอืนแต่เป็นการ
จดัเกบ็โดยใช้ฐานค่ารายปีหรอืค่าเช่าต่อปีในการประเมนิภาษี จงึซ�า้ซ้อนกบัการเกบ็ภาษีเงินได้จากการ
ให้เช่าทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๕) 

(๒)  ในกรณทีีห่าค่าเช่าไม่ได้ การประเมนิค่ารายปีเป็นดุลยพนิิจของพนักงานเจ้าหน้าที ่ซึง่น�าไปสู่ 
การใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก�าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหน่ึงซ่ึงอาจไม่ได้สะท้อนมูลค่า 
ที่แท้จริงของโรงเรือน 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

(๓) อัตราภาษีก�าหนดไว้สูงมาก คือ ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปีหรือเทียบเท่ากับค่าเช่า 
เดือนครึ่งท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษีหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือผู้เช่า

 ภาษีบ�ารงุท้องที่ คอื ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากเจ้าของทีดิ่นจากฐานราคาปานกลางทีด่นิและตามอตัรา 
ภาษีบ�ารุงท้องที่ที่กฎหมายก�าหนด ปัญหาของการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ที่ส�าคัญอยู่ที่ฐานภาษีและ
อัตราภาษี กล่าวคือ ฐานภาษีไม่สอดคล้องกับราคาที่ดินทีแ่ท้จรงิในปัจจุบนั ราคาปานกลางทีดิ่นทีใ่ช้ 
ในการประเมนิยงัเป็นราคาทีใ่ช้ในการประเมนิภาษีช่วงปี ๒๕๒๑ ทัง้ ๆ  ที ่ปกตต้ิองปรบัปรงุทกุรอบ ๔ ปี  
ท�าให้เก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เราจึงมักกล่าวว่าภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นภาษีที่ล้าสมัย นอกจากนี้  
ยงัมกีารก�าหนดมาตรการลดหย่อนภาษีจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพือ่เลีย่งภาษี  
ส่วนปัญหาเรื่องอัตรานั้น มีการก�าหนดชั้นของราคาปานกลางที่ดินถึง ๓๔ อัตรา และมีลักษณะถดถอย 
ท�าให้ที่ดินที่มีมูลค่าสูงเสียภาษีในอัตราภาษีเฉลี่ยที่ต�่ากว่าที่ดินที่มีมูลค่าต�่า กล่าวอีกในนัยหน่ึง คือ 
คนที่มีที่ดินมูลค่ามากหรือมีที่ดินจ�านวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต�่ากว่าคนที่มีที่ดินที่มีมูลค่าต�่าหรือ 
คนที่มีที่ดินจ�านวนน้อย

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว
จะเห็นได้ว ่า การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน (ก่อนมีการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายใหม่) ท�าให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้แก่ ประการแรก  
ปัญหาโครงสร ้างการจัดเก็บภาษี 
ทีส่ะท้อนความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ 
ภาษีตามหลกัภาษีอากรทีดี่ การจัดเกบ็ 
ภาษีที่ไม่ได้ค�านึงถึงความเป็นธรรม 
และไม่เป็นการจดัเกบ็ภาษตีามหลกัการ 

ของภาษีทรัพย์สิน ท�าให้การถือครองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างกระจุกตัวอยู่ที่คนรวยซ่ึงถือครองที่ดิน
จ�านวนมาก ในขณะท่ีคนยากจนหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง 
แต่ต้องเช่าเพือ่ท�ากนิ ประการทีส่อง การบริหารจัดเก็บภาษีทีไ่ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประการที่สาม คือ ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่ เป็นภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ท�ารายได้ ในขณะที่เรา 
ต้องการให้ท้องถิ่นต้องมีรายได้เป็นของตัวเองอย่างเพียงพอและยั่งยืนเพื่อลดการจัดสรรเงินอุดหนุน 
จากส่วนกลางตามหลักการกระจายอ�านาจทางการคลัง 

จากปัญหาทั้งหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงน�ามาสู่การปฏิรูปภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าและเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก�าหนดไว้ในหลายมาตราด้วยกัน  
(มาตรา ๖๒ มาตรา ๒๕๐ และ มาตรา ๒๕๘) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรม (Equity) 
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และการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น (Productivity) ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มจาก 
การปรับปรุงให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยให้เป็นการจัดเก็บจากฐาน 
ทรพัย์สินอย่างแท้จรงิ ปรบัโครงสร้างภาษใีห้สอดคล้องกับหลกัความเป็นธรรมและหลกัความสามารถ 
ในการเสียภาษี (Ability to pay) และปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

 จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้นมีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องที่ที่ผ่านมาอย่างไร และ 
ในทรรศนะของท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์หรือส่งผลดีต่อประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด : หลักการส�าคัญของภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่แตกต่างจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่  
โดยสังเขป ดังนี้

 ประการแรก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกภาษีโรงเรือน 
และที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และภาษีบ�ารุงท้องที่ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และก�าหนดให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย 
ที่ให้อ�านาจในการจัดเก็บทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในฉบับเดียวกัน

 ประการที่สอง ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่เป็นภาษีทรัพย์สินโดยแท้  
โดยประเมินฐานภาษีจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงมีการปรับอัตราใหม่ให้มี 
ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ในขณะที่ภาษีบ�ารุงท้องที่คิดจากราคากลางของที่ดิน 
ที่เป็นอัตราเก่ามากและภาษีโรงเรือนและที่ดินซ่ึงประเมินจากค่ารายปีซึ่งคิดจากการน�าเอาโรงเรือน 
ไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ฐานทรัพย์สินแท้ ๆ

 ประการที่สาม อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ�าแนกตามประเภทของทรัพย์สินและ 
การใช้ประโยชน์และผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) อัตราภาษีจะใช้ค�านวณแบบขั้นบันได 
ตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นโดยจะมีการก�าหนดเพดานของอัตราภาษีไว้ไม่สูงมาก ในขณะที่ภาษ ี
โรงเรือนและที่ดินใช้อัตราคงที่และเสียในอัตราสูง ภาษีบ�ารุงท้องที่มีลักษณะเป็นอัตราถดถอย

 ประการที่ส่ี ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ก�าหนดผู้เสียภาษีและฐานภาษี 
ที่มีความครอบคลุมมากขึ้นกว่าและภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ มาตรการบรรเทาภาษี
เน้นให้กับเกษตรกรและผู้ที่ใช้ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยที่มูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

ประการท่ีห้า ปัญหาของภาษีโรงเรอืนและทีดิ่น มกีารเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ช้ดลุพนิิจ
พิจารณาก�าหนดค่ารายปี ส่วนอัตราของภาษีบ�ารุงท้องที่ก็เป็นอัตราที่เก่ามาก ดังนั้น ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ได้ลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี  
โดยราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างจะก�าหนดโดยกรมธนารักษ์ซึง่เป็นผูจั้ดท�าฐานในการจัดเกบ็ภาษี 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

โครงสร้างของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ ได้แก่
ผู้เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ 

ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้  
ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะ
ส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ฐานภาษ ีคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ฐานภาษทีีดิ่น คอื ราคาประเมนิทนุทรพัย์ของทีด่นิ ฐานภาษีของทีดิ่นทีมี่สิง่ปลกูสร้าง คอื ราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างรวมกัน ฐานภาษีของห้องชุด 
คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

อัตราภาษี อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ�าแนกตามประเภทของทรัพย์สินและ 
การใช้ประโยชน์และผูเ้สยีภาษ ี(บคุคลธรรมดา/นติบิคุคล) โดยกฎหมายจะมกีารก�าหนดเพดานของอตัรา
ภาษี (Tax ceiling) เอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เพดานอัตราภาษีดังกล่าวไม่ใช่อัตราที่เก็บจริง เพราะอัตรา 
ที่เก็บจริงจะไปก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราภาษีที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนด นอกจากน้ี ท้องถิ่นยังสามารถตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาได้ แต่ต้องจะต้องไม่เกิน 
อัตราภาษีที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนด

โดยกฎหมายก�าหนดอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ดังนี้ 
๑) ใช้ประกอบเกษตรกรรม จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๐.๑๕% ของฐานภาษี
๒) ใช้อยู่อาศัย จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๐.๓% ของฐานภาษี
๓) ใช้ประโยชน์อืน่ ๆ  นอกจากเกษตรกรรมและอยูอ่าศัย เช่น การใช้เพือ่ประกอบอตุสาหกรรม 

หรือเพื่อการพาณิชย์ จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๑.๒% ของฐานภาษี
๔) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จัดเก็บทีอ่ตัรา

เพดานไม่เกิน ๑.๒% ของฐานภาษี  แต่หากทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน อัตราภาษีจะเพิ่ม
ขึ้นอีก ๐.๓% และจะขึ้นภาษีอีก ๐.๓% ในทุก ๆ ๓ ปี แต่ก�าหนดเพดานภาษีที่เสียรวมทั้งหมดสูงสุด
ต้องไม่เกนิ ๓% หากทีดิ่นหรอืส่ิงปลูกสร้างมกีารใช้ประโยชน์หลายประเภท ภาษีจะค�านวณตามสดัส่วน
ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท 

วิธีการค�านวณ การค�านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้ค�านวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่า 
ของฐานภาษแีต่ละขัน้ โดยน�ามลูค่าทีดิ่นและ/หรอืสิง่ปลกูสร้าง หัก มลูค่าของฐานภาษีทีไ่ด้รบัการยกเว้น 
ก็จะได้มูลค่าของฐานภาษีสุทธิ จากนั้นก็จะน�าไปคูณอัตราภาษีตามสัดส่วนที่กฎหมายก�าหนด ก็จะได้
จ�านวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสีย

การหักมูลค่าของฐานภาษี มีได้ในกรณี (๑) เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อ
เกษตรกรรมได้สทิธิหกัมลูค่าฐานภาษไีด้ ๕๐ ล้าน (๒) เจ้าของทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้อยูอ่าศยั ได้รบั
ยกเว้นฐานภาษี ๕๐ ล้าน แต่ถ้าเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยอย่างเดียว ไม่รวมที่ดินจะ
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ได้ยกเว้นฐานภาษี ๑๐ ล้าน ทั้งนี้ อัตราภาษีจะลดลง ๕๐% ให้กับที่พักอาศัยที่เจ้าของได้รับมรดกและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีบ้านหลายหลัง กฎหมายจะยกเว้นให้กับบ้านหลังหลัก 
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้าน และจะเริ่มจัดเก็บจากบ้านหลังที่สองเป็นต้นไป

การยกเว้นภาษี กฎหมายก�าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ (๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ โดยมิได้ใช้หา 
ผลประโยชน์ (๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�าการขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น
ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้
ตามสนธิสัญญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศ 
สถานทตูหรอืสถานกงสลุของต่างประเทศ ตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน (๓) ทรัพย์สินของ
สภากาชาดไทย (๔) ทรพัย์สนิท่ีเป็นศาสนสมบตัิ 
สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ
ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ (๕) ทรัพย์สินที่เป็น
ของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ที่กระทรวงการคลังประกาศก�าหนด เฉพาะที่
มไิด้ใช้หาผลประโยชน์ (๖) ทรพัย์สนิของเอกชน
เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้
เพือ่สาธารณประโยชน์ ตามทีก่ระทรวงการคลงั
ประกาศก�าหนด (๗) ทรัพย์ส่วนกลางส�าหรับเจ้าของร่วมของอาคารชุด (๘) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ (๙) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

วธิกีารเสยีภาษ ีจะเป็นแบบการประเมนิโดยเจ้าพนักงานประเมนิหรอื Authority assessment  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี และต้องช�าระภาษีภายใน ๓๐ เมษายน ของปีนั้น

หน่วยงานที่มีอ�านาจจัดเก็บ คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร และ 
เมืองพัทยา โดยภาษีที่จัดเก็บในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น

การระงับข้อพิพาท จะใช้การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย
กับการประเมินภาษี สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี เช่น กรุงเทพมหานคร ยื่นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เทศบาล กย็ืน่ต่อนายกเทศมนตร ีในกรณทีีผู่บ้รหิารท้องถิน่พจิารณาไม่เหน็ชอบกับค�าร้องของผูเ้สยีภาษี  
ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ�าจังหวัดภายใน 
๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้ง ทัง้น้ี ผูเ้สยีภาษีมสีทิธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อศาลได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

บทบังคับโทษ มีทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญากรณีการเลี่ยงภาษีด้วย
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้
ผลดี
๑) สร้างระบบภาษีของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น และช่วยลดความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม ผู้ท่ีถือครองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่าสูงจะต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ท่ีถือครองที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าต�่า

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เนื่องจากฐานภาษีมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะ 
จัดเก็บจากที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ที่ดินเกษตรกรรม โรงเรือน
ปิดว่าง ห้องชุด โรงเรือนเพื่อใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้นและ 
มีความครอบคลมุมากขึน้ ซึง่เป็นลดการใช้ดลุพนิิจของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละลดช่องว่างในการน�าไปสู่ 
การเลี่ยงภาษี

๓) เป็นการจดัสรรการใช้ทรพัยากรให้มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของทีด่นิ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดนิอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถอืครองทีดิ่น และผลักดนั 
ให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดเก็บภาษีในอัตราสูงส�าหรับที่ดินที่มิได้
ใช้ประโยชน์ตามควรหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

๔) สร้างความเข้มแข็งด้านรายได้ให้กับท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่
จะเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลางตามหลักการ 
กระจายอ�านาจทางการคลัง มีการประมาณการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่า กฎหมาย
ฉบับใหม่จะท�าให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ ๕ - ๖.๕ หมื่นล้านบาท จากเดิม
ที่เก็บจากภาษีโรงเรือนและภาษีบ�ารุงท้องที่ได้ปีละ ๓.๕ - ๔ หมื่นล้านบาท

ผลเสีย
ในภาพรวม การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก 

ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ 
(๑)  ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและบุคคลธรรมดา
     แม้ภาระภาษจีะไม่มากส�าหรบัผูค้รอบครองทรพัย์สนิทีเ่ป็นเกษตรกรรายย่อยและประชาชน

และมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีในช่วงแรก ๆ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากจะอยู่ในกลุ่มผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินมากแต่มีรายได้น้อย หรือผู้มีรายได้น้อยแต่อาศัยหรือมีทรัพย์สินอยู่ในท�าเลที่ราคามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เช่น ตัวเมือง แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธุรกิจ อาทิ ถนนสาทร ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม เป็นต้น  
ผู้ครอบครองทรัพย์สินในลักษณะนี้จะมีภาระภาษีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที ่
ผู้ครอบครองทรัพย์สินจ�านวนมากแต่รายได้ไม่มาก เพราะได้รับทรัพย์สินมาจากบรรพบุรุษ หรือกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่เกษียณและไม่มีรายได้แล้วแต่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ก็จะมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
นอกจากนี ้เจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีป่ล่อยทรพัย์สนิให้เช่าและได้รบัผลกระทบจากภาษีทีเ่พิม่ขึน้ 
ก็อาจจะผลักภาระด้านภาษีไปยังผู้เช่าในรูปของค่าเช่าที่แพงขึ้น ท�าให้ค่าครองชีพในตัวเมืองสูงข้ึน 
ตามมาด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในอีกรูปแบบหนึ่ง
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(๒) จากการศกึษาของศนูย์วจิยักสกิรไทย พบว่าการจดัเก็บภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างจะส่งผล
ต่อภาคธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใช้อาคารที่อยู่อาศัยในการท�าธุรกิจ
หรือค้าขาย เช่น ร้านขายอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ใช้พื้นที่มากในการประกอบกิจการแต่ให้ผลตอบแทนต�่า เช่น สถานีบริการน�้ามันหรือแก๊ส ตลาดสด
ใจกลางเมือง เป็นต้น หรือการประกอบการที่เป็นผู้เช่าพื้นท่ีอาจจะมีภาระภาษีซึ่งเป็นต้นทุนในการ
ประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดามีทรัพย์สินมากแต่มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่กิจการใช้ที่ดินมาก กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินแต่มีศักยภาพ
จ�ากัดในการพัฒนา ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้ต้องขายทรัพย์สิน ซึ่งก็อาจเป็นการเอื้อให้ 
กลุ่มนายทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากการกว้านซื้อที่ดินซึ่งเจ้าของ 
จ�าต้องปล่อยขายที่ดินเหล่านั้น

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป 
ระบบภาษีเพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด : สิ่งที่เป็นความท้าทาย ๒ ประการ 
ได้แก่ 

ประการแรก การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในประเด็นเรื่องความสามารถในการจัดเก็บภาษี (tax effort) เราต้องยอมรับว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ของประเทศไทย โดยเฉพาะท้องถิน่ขนาดเลก็อย่าง องค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัมศีกัยภาพ
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีน้อย ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีให้ดี ลดความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี
ของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้คนเลี่ยงภาษี ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องพึงระวังต่อไป  
คือ การวางแผนภาษีโดยการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือเลี่ยงการเสียภาษีหรือเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง 
(anti - tax avoidance) โดยอาจมกีารปรบัรปูแบบธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

 ประการที่สอง ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีท่ีมักมีปัญหาในการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การตีราคาทรัพย์สินหรือการประเมินมูลค่าของฐานภาษี ซ่ึงเป็นเรื่องเทคนิคและในขณะเดียวกัน
ก็เป็นเรื่องที่ต้องอยู่บนหลักสุจริต ดังนั้น ในการส�ารวจราคาที่ดินของกรมธนารักษ์อันจะน�าไปสู่การ
ประกาศก�าหนดราคาประเมินในแต่ละพื้นที่จึงมีความส�าคัญมาก โดยต้องท�าให้ราคามีความสอดคล้อง
กบัราคาทีแ่ท้จรงิและเป็นปัจจบุนั มเิช่นน้ันอาจกลบัไปสูปั่ญหาเดมิของภาษีบ�ารงุท้องที ่และควรจดัท�า
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน การก�าหนดราคาประเมินต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเป็นประจ�า เพื่อไม่ให้เป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการก�าหนดราคาซึง่เป็นฐานในการจดัเก็บภาษีซึง่จะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษไีด้

การผลักดันการปฏิรูปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการต่อสู้เพื่อท�าให้ระบบภาษีของ
ประเทศไทยมคีวามเป็นธรรมมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เราคาดหวงัว่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ตามกฎหมายใหม่นี้จะไม่ใช่เป็นภาษีท่ีเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างภาษีการรับมรดกท่ีไม่สามารถลด 
ความเหลือ่มล�า้ได้อย่างแท้จรงิ แต่จะเป็นกฎหมายท่ีจะบรรลเุจตนารมณ์ในการสร้างความเป็นธรรม 
ในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและท�าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นในด้านรายได้มากยิ่งขึ้น  
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

29

  ส�ำหรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติในฉบับนี้
มร่ีำงพระรำชบญัญัตทิีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกักำรหรอืเหน็ชอบ และรบัไปพจิำรณำก่อนรบัหลกักำร
รวม ๗ ฉบับ ดังนี้

	 	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	….		
	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
	 	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
	 	 ๔.	ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….		
	 	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
	 	 ๖.	ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 ๗.	ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

สรปุผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. ….
	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้
	 	 ๑.	อนมุตัหิลักการร่างพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพันธ์	พ.ศ.	….	ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ

และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
	 	 ๑.	ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๒.	ก�าหนดบทนยิามค�าว่า	“นายจ้าง”	“ลกูจ้าง”	“สภาพการจ้าง”	“ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพ

การจ้าง”	“ปิดงาน”	“นดัหยดุงาน”	“สมาคมนายจ้าง”	“สหภาพแรงงาน”	“สหพนัธ์นายจ้าง”	“สหพนัธ์แรงงาน”
เป็นต้น

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร ส�านักกฎหมาย
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	 	 ๓.	หมวด	๑	ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	
	 	 	 ก�าหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่	๒๐	คนขึ้นไป	ต้องจัดให้มีข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้าง	โดยให้ท�าเป็นหนังสือก�าหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	ประกอบด้วย
เงื่อนไขการจ้างหรือการท�างาน	 ค่าจ้าง	 การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง	 เป็นต้น	 ให้นายจ้าง
น�าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน	๑๕	วัน
นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน

	 	 ๔.	หมวด	๒	วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 
	 	 	 ก�าหนดให้เม่ือมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น	 ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้องแจ้งเป็นหนังสือ

ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน	๔๘	ชั่วโมง	นับแต่พ้นก�าหนดเวลาหรือนับแต่เวลา
ที่ตกลงกันไม่ได้	กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้	ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานด�าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป	หรือน�าข้อพิพาทนั้นไปเจรจาตกลงกันเอง	หรือตั้งผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน	หรือปิดงานหรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็ได้	 นอกจากน้ี	 ได้ก�าหนดให้
กิจการบางประเภทเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้	ต้องส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพนัธ์ช้ีขาด	อาท	ิกจิการไฟฟ้า	กิจการประปา	กิจการอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	รวมทัง้
กิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นอาจมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ	หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

	 	 ๕.	หมวด	๓	การปิดงานและการนัดหยุดงาน	
	 	 	 ก�าหนดให้นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้	แต่จะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�าหนดไว้
	 	 ๖.	หมวด	๔	คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	
	 	 	 ก�าหนดองค์ประกอบ	วิธีการได้มา	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการพ้นจากต�าแหน่ง

ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	 โดยให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงาน	 การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน	 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง	
การเจรจา	 การระงับข้อพิพาทแรงงาน	 การนัดหยุดงานและการปิดงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

	 	 ๗.	หมวด	๕	คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์	
	 	 	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่

เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ต่อรัฐมนตรี	
และเสนอความเหน็ในการปรบัปรงุกฎหมายแรงงานสมัพันธ์ต่อคณะรฐัมนตร	ีรวมทัง้ออกกฎกระทรวง
ระเบียบ	และประกาศต่อรัฐมนตรี

	 	 ๘.	หมวด	๖	คณะกรรมการลูกจ้าง	
   ก�าหนดให้มีคณะกรรมการลกูจ้างเพือ่ท�าหน้าทีป่ระชมุหารอืกบันายจ้างเพ่ือจดัสวสัดิการ

แก่ลูกจ้าง	ก�าหนดข้อบังคับในการท�างานพิจารณาค�าร้องทุกข์ของลูกจ้าง	ตลอดจนหาทางปรองดอง
และระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
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  ๙.	หมวด	๗	สมาคมนายจ้าง	หมวด	๘	สหภาพแรงงาน	และหมวด	๙	สหพันธ์นายจ้าง
และสหพันธ์แรงงาน	

	 	 	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการในการจัดตั้ง	 การเข้าเป็นสมาชิก	 และการด�าเนินกิจการ
ของสมาคมนายจ้าง	 สหภาพแรงงาน	 สหพันธ์นายจ้าง	 สหพันธ์แรงงาน	 สภาองค์การนายจ้าง
และสภาองค์การลูกจ้าง	 โดยสมาคมนายจ้าง	 สหภาพแรงงาน	 สหพันธ์นายจ้าง	 สหพันธ์แรงงาน
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่สมาชิก
และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

	 		๑๐.	หมวด	๑๐	การกระท�าอันไม่เป็นธรรม	
	 	 	 กรณทีีถ่อืว่าเป็นการกระท�าอนัไม่เป็นธรรม	ห้ามนายจ้างกระท�าต่อลกูจ้าง	เช่น	การเลกิจ้าง

หรือกระท�าการใด	ๆ 	อนัอาจเป็นผลให้ลกูจ้างไม่สามารถทนท�างานอยูต่่อไปได้เพราะเหตทุีล่กูจ้างก�าลงั
ร่วมกันจัดต้ังสหภาพแรงงาน	ก�าลังจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน	 เป็นต้น

	 		๑๑.	หมวด	๑๑	บทก�าหนดโทษ	
	 	 	 ก�าหนดโทษทางอาญาต่อผูท้ีก่ระท�าฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ		ไม่ว่าจะเป็น

นายจ้าง	ลกูจ้าง	ผูแ้ทนนายจ้าง	ผูแ้ทนลกูจ้าง	ทีป่รกึษานายจ้าง	ทีป่รกึษาลกูจ้าง	ผูช้ีข้าดข้อพพิาทแรงงาน
สมาคมนายจ้างสหภาพแรงงาน	หรือผูช้�าระบญัชก็ีตาม	และให้อธิบดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้ส�าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

 
  ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้
	 	 ๑.	อนมุติัหลักการร่างพระราชบญัญตัอิาหาร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	….	ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

เสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงพาณชิย์และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
  ๑.	ให้พระราชบัญญัติ น้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	๑๘๐	วันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		
	 	 ๒.	เพิ่มนิยามเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต	ได้แก่	ค�าว่า	“กระบวนการพิจารณา

อนุญาต”	“ผู้เช่ียวชาญ”	“องค์กรผู้เชี่ยวชาญ”	“หน่วยงานของรัฐ”	“องค์กรเอกชน”	เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ

	 	 ๓.	เพิ่มหมวด	๑/๑	กระบวนการพิจารณาอนุญาต
	 	 	 ๓.๑	ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ�านาจขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ	

องค์กรผูเ้ช่ียวชาญ	หน่วยงานของรฐั	หรอืองค์กรเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ	ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการประเมนิ
เอกสารทางวิชาการ	การตรวจวิเคราะห์	การตรวจสถานประกอบการ	หรอืการตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร
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	 	 	 ๓.๒	ก�าหนดให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
อาหารและยามีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ	หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
และค่าข้ึนบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญ	องค์กรผู้เชี่ยวชาญ	หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค�าขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

	 	 	 ๓.๓	ก�าหนดให้ค่าขึน้บญัชแีละค่าใช้จ่ายทีจั่ดเกบ็ตามพระราชบญัญตัน้ีิ	ให้เป็นเงนิของ
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย	โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดินและให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนด

	 	 ๔.	ก�าหนดให้ผู ้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
ให้ผูอ้นญุาตทราบ	รวมทัง้จดัเกบ็เอกสารหรอืหลกัฐานเกีย่วกับข้อก�าหนดของประเทศผูซ้ือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 	 ๕.	ก�าหนดลักษณะของอาหารไม่บริสุทธิ์เพิ่มเติม	 โดยก�าหนดให้อาหารที่มียาหรือ
สิง่ทีน่่าจะเป็นอนัตรายแก่สขุภาพเจอืปนอยูด้่วย	เป็นอาหารไม่บริสทุธ์ิ	และแก้ไขบทก�าหนดโทษเก่ียวกบั
การผลติ	น�าเข้า	หรอืจ�าหน่ายอาหารไม่บรสิทุธิ	์อาหารปลอม	และอาหารผดิมาตรฐาน	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 ๖.	การควบคุมและก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร
   ๖.๑	ให้ผู ้อนุญาต	(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู ้ซ่ึงเลขาธิการฯ

มอบหมาย)	มอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผูท้�าการโฆษณา	ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้า	หรือผูจ้�าหน่ายอาหารด�าเนินการแล้ว
แต่กรณ	ีกรณผู้ีอนญุาตเหน็ว่าการโฆษณาอาหารเป็นการโฆษณาทีใ่ช้ข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค
หรอืเป็นข้อความทีอ่าจก่อให้เกิดผลเสยีต่อสงัคมส่วนรวม	เช่น	ข้อความทีเ่ป็นความเทจ็หรอืเกินความจรงิ
ข้อความทีแ่สดงสรรพคณุอนัท�าให้เข้าใจว่าสามารถบ�าบดั	บรรเทา	รกัษา	หรือป้องกันโรคหรอือาการของโรค

	 	 	 ๖.๒	การขออนุญาต	การออกใบอนุญาต	และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร	ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 	 	 ๖.๓	ผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาอาหารต้องโฆษณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น

   ๖.๔		ให้ผูอ้นญุาตมอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผู้ท�าการโฆษณา	ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผู้จ�าหน่าย
อาหารด�าเนนิการแก้ไขการด�าเนนิการกับโฆษณาอาหารทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	เช่น	ให้แก้ไขข้อความ
หรือวิธีการในการโฆษณา	ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน	สั่งงดการผลิต	การน�าเข้า
หรอืการจ�าหน่ายอาหารทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าไม่มคีณุประโยชน์	คณุภาพ	หรอืสรรพคณุตามทีโ่ฆษณา

  ๗.	ให้ผูอ้นุญาตมอี�านาจสัง่ท�าลายหรอืปฏบัิตกิารอย่างหนึง่อย่างใดกับของกลางทีไ่ม่ถกูต้อง
ตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร	โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหาร
ก�าหนด
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	 	 ๘.	ให ้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายมีอ�านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้กระท�าความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว	 หรือมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๖	 เดือน

	 	 ๙.	บทเฉพาะกาล
	 	 	 ๙.๑			ใบอนญุาตโฆษณาอาหารทีอ่อกตามพระราชบญัญตัอิาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	และยงัมผีล

ใช้บังคบัอยูก่่อนวันทีพ่ระราชบญัญัตน้ีิใช้บังคบัให้คงใช้ได้ต่อไป	จนกว่าใบอนุญาตโฆษณาน้ันจะสิน้อายุ
   ๙.๒	ค�าขออนุญาต	ค�าขอประเมินเอกสารวิชาการ	หรือค�าขอใดที่ได้ยื่นไว้ตาม

พระราชบญัญตัอิาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	และยงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาเป็นค�าขอตามพระราชบญัญตันิี้	
ยกเว้นในกรณทีีค่�าขอใดมข้ีอแตกต่างไปจากค�าขอตามพระราชบญัญติัน้ี	ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามด้วย

	 	 	 ๙.๓	ให้ด�าเนินการออกกฎกระทรวง	ประกาศ	หรือระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน	๒	ปี
นบัแต่วันทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได้	ให้รฐัมนตรรีายงานเหตผุลทีไ่ม่อาจ
ด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  ร่างพระราชบญัญัตสิภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….   
	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้
  ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	….	ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	
โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และให้รับความเห็น
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

	 	 ๓.	ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 ๑.	 แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม	 ค�าว่า	 “อุตสาหกรรม”	 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบ

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน	 โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรม	 เช่น	
การวิจยั	พฒันา	และบริการเกีย่วกบัอตุสาหกรรม	รวมถงึอตุสาหกรรมใหม่	ๆ	ทีเ่กิดขึน้	เช่น	อตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์	เพ่ือให้การด�าเนนิการของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยครอบคลมุกิจการทีเ่กีย่วข้องกบั
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร	และให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด
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    ๒.	แก้ไขเพิม่เติมวัตถปุระสงค์ของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพือ่ให้สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทยสามารถสนบัสนนุการขับเคลือ่นนโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครฐั	ในการช่วยพฒันา
ผู้ประกอบการทุกระดับ

  ๓.	แก้ไขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์	วิธีการได้มา	และจ�านวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑	เดิม มีจ�านวนกรรมการ	๓๕๗	คน	
      ใหม่ ให้มีจ�านวนกรรมการลดลงเหลือไม่เกิน	๒๕๑	คน	เพื่อลดปัญหาเรื่องการจัด

การประชุม	องค์ประชุม	การจัดการเลือกตั้ง	และค่าใช้จ่าย
	 	 	 ๓.๒	เดิม กรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง	
      ใหม่ เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 ๔.	เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยในการบริหารองค์กร	 เพ่ือให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง	 โดยประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ด�าเนินการการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 	 ๕.	แก ้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู ้สมัครเป ็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	โดยก�าหนดเพิม่เตมิให้ผูส้มคัรเป็นสมาชกิสามญัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	หรือประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มี
การขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น	และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เข้ามาเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

	 	 ๖.	แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวคอื	ก�าหนดให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจมอบอ�านาจหรอืมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ยกเว้นอ�านาจหน้าที่ในการวางนโยบายขององค์กร

  ๗.	แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู ้รักษาการ	 กล่าวคือ	 ก�าหนดเพิ่มเติม
ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกประกาศให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก	 เพื่อใช้ในการควบคุม	 วิเคราะห	์
ประเมิน	และประกอบการจัดท�านโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม	เพื่อช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูล
ในการประกอบการจัดท�านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….      
	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้	
  ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ….	 ตามที่

กระทรวงศกึษาธิการเสนอ	และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	โดยให้รับความเหน็
ของส�านกังาน	ก.พ.ร.	ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญัติ
แห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

	 	 ๓.	ให้กระทรวงศกึษาธกิารรบัความเหน็ของส�านกังาน	ก.พ.	ส�านกังาน	ก.พ.ร.		และส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
  ๑.		ก�าหนดให้การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีให้จดัตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาก�าหนด	ได้แก่	
	 	 	 (๑)	ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา	
	 	 	 (๒)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
	 	 	 (๓)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	และ	
	 	 	 (๔)	ปรญิญาตรสีายเทคโนโลย	ีหรอืสายปฏบิตักิาร	(เดิมก�าหนดเพยีง	(๒)	–	(๔)	เท่าน้ัน)  
	 	 	๒.		ให้ถอืว่าสถานศกึษาทีจั่ดการเรยีนการสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรเตรยีมอาชวีศึกษา

ตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการการอาชวีศกึษาก�าหนดทีม่อียูก่่อนวันทีร่่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีใช้บงัคบั
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

  ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
	 		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้
	 	 ๑.	อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	….	ทีส่�านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว	ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณารวมกับร่างพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	….	(แก้ไขเพิม่เตมิ
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ให้ทนัสมัย	๖	ประเด็น)	ทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีต	ิ(๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๖๑)	ทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

	 	 ๓.	 ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
	 	 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยเพิ่มเติมสิทธิ

พื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง
ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	การห้ามไม่ให้ถอืหุน้ไขว้ในบรษัิท	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวั
ในการบรหิารจดัการ	รวมทัง้ปรบัปรงุบทบญัญติัเก่ียวกับการควบบรษัิท	และก�าหนดเพิม่เตมิบทบญัญตัิ
เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชนเพื่อให้การด�าเนินการของบริษัทมหาชนจ�ากัด
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	 เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเป็น
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ	(Ease	of	Doing	Business)
และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก	–	ง่าย	ในการประกอบธุรกิจ	(Doing	Business)
ของธนาคารโลก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๒

  ร่ำงพระรำชบญัญัติมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำม
    กำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ	ดังนี้
 	 ๑.	อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐัเสนอ
และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	โดยให้รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	

	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ	

04 ������������� 3_p29-39.indd   36 7/22/2562 BE   10:26 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

37

	 	 ๓.	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็น
ของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิไปพจิารณาด�าเนินการต่อไปด้วย

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
  ๑.	แก้ไขเพิม่เติมบทนยิาม	“ทจุรติในภาครฐั”	“ทจุรติต่อหน้าที”่	“ประพฤตมิชิอบ”	“ไต่สวน

ข้อเท็จจริง”		
	 	 ๒.	ก�าหนดให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มีอ�านาจด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและช้ีมูล

เกี่ยวกับการกระท�าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และสรุปส�านวนพร้อมทั้งความเห็น
ส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นตัวการ	ผู้ใช้	ผู้สนับสนุน
รวมท้ังผู้ให้	ขอให้	หรือรับว่าจะให้	หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	
และการด�าเนินการในคดีที่มีการกระท�าอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท	

  ๓.	ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาอันเน่ืองจาก
การปฏิบัติหน้าที่	 โดยจะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้	ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา	ผู้แจ้งเบาะแส	และผู้ซึ่งเป็นพยาน	
หรือกระท�าการใดอันจะท�าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว	 การเปิดเผยข้อมูลอื่นใด
เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ	ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�าหนด	

	 	 ๔.	ก�าหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	หรือผู้ที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มอบหมาย	มีอ�านาจ
ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้	 หากมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรือไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
หรือเมื่อคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ชี้มูลว่าผู้ใดกระท�าความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญา	

	 	 ๕.	ปรับปรุงแก้ไข	หมวด	๒	การไต่สวนข้อเท็จจริง	ดังนี้
	 	 	 ๕.๑		ก�าหนดให้เมือ่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ได้รบัมอบหมายเรือ่งจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑
ให้ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ก�าหนด
และให้มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	๒	ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีมติ
มอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 	 ๕.๒	ก�าหนดให้ก่อนด�าเนินการไต่สวน	หากพบว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งท่ีสูงกว่าผู้อ�านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไปถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด	หรือกระท�าผิด
เป็นความผิดร้ายแรง	ให้ส่งเรือ่งคนืคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และหากพบว่าความผดิมใิช่การกระท�าทจุรติ
ในภาครัฐให้เป็นอันตกไป	

   ๕.๓	ก�าหนดให้เมือ่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มมีตว่ิาเจ้าหน้าทีข่องรัฐผูใ้ดกระท�าการทุจรติ
ในภาครฐัและเป็นกรณมีมีลูความผดิทางวนัิย	ให้ผูบ้งัคับบญัชาหรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนพิจารณา
โทษทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

	 	 	 ๕.๔	ก�าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาท่ีถูกลงโทษสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ในการก�าหนดโทษได้
ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
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	 	 ๖.	 เพิ่มเติมบทก�าหนดโทษกรณีเปิดเผยข้อความ	ข้อเท็จจริง	หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ	
ป.ป.ท.	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี	 โดยมิได้
รับมอบหมาย	กรณีขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง	
พนกังาน	ป.ป.ท.	หรือเจ้าหน้าท่ี	ป.ป.ท.	ในการปฏิบัติหน้าที่และกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่
เจ้าพนักงาน	ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลเพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 ๗.	ก�าหนดให้กรรมการ	อนกุรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ	พนกังาน	ป.ป.ท.	และเจ้าหน้าที	่ป.ป.ท.	
มี	ใช้	และพกพาอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	ยุทธภัณฑ์	และอุปกรณ์เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย
เท่าที่จ�าเป็น	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	ก�าหนด

	 	 ๘.	ก�าหนดให้ส�านกังาน	ป.ป.ท.	มอี�านาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทุน	 โครงการ	 บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เงนิแผ่นดินทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	มตคิณะรัฐมนตร	ีหรอืแบบแผนการปฏบิติัราชการ
หรือการด�าเนินโครงการใดมีการก�าหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริง	หรือไม่คุ้มค่า	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจ
ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ให้ทราบถงึข้อเทจ็จรงิ	แล้วแจ้งให้ส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินพิจารณาด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป

 
  ร่ำงพระรำชบญัญัติเครือ่งส�ำอำง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	

ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
และรับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 กรอบระยะเวลา	 และกรอบสาระส�าคัญของ
กฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ

  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
	 	 ๑.	วันบังคับใช้
  	 ให้พระราชบัญญัติ น้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	๑๘๐	วันนับแต่วันประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 	 ๒.	บทนิยาม
	 	 	 เพิ่มนิยาม	ค�าว่า	“สถานประกอบการ”	“กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง”

และ	“คณะกรรมการ”	เพื่อก�าหนดขอบเขตของพื้นที่และภารกิจในการปฏิบัติให้ชัดเจน	รวมทั้งเพื่อให้
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 	 ๓.	เพิ่มส่วนที่	๑	กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง
	 	 	 ๓.๑	ก�าหนดให้	อย.	มีการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ	องค์กรผู้เชี่ยวชาญ	หน่วยงานของรัฐ

หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ	การตรวจ
วิเคราะห์	การตรวจสถานประกอบการ	หรือการตรวจสอบ	เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องส�าอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
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     ๓.๒		ก�าหนดให้เลขาธกิาร	อย.	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเครือ่งส�าอางมอี�านาจ
ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง
และการได้มาซ่ึงผู้เช่ียวชาญ	องค์กรผูเ้ชีย่วชาญหน่วยงานของรัฐ	หรอืองค์กรเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ	

	 	 	 ๓.๓	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
เครื่องส�าอางมีอ�านาจประกาศก�าหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู ้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	และก�าหนดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสูงสุด
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค�าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง	

   ๓.๔		ก�าหนดให้ค่าขึน้บญัชแีละค่าใช้จ่ายทีจั่ดเก็บตามพระราชบญัญตัน้ีิ	ให้เป็นเงนิของ	อย.	
หรือหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน	และให้ใช้จ่ายเพือ่วัตถปุระสงค์
ตามที่ก�าหนด	

   ๓.๕		ก�าหนดให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่องส�าอางประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การรับเงินและการจ่ายเงิน

	 	 ๔.	บทเฉพาะกาล
	 	 	 ๔.๑	 ประกาศท่ีออกตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	 ๗๗/๒๕๕๙

ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องส�าอางที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้น�ามาใช้บังคับ
กับส่วนที่	๑	กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง	และหมวด	๒	การจดแจ้งและการรับจดแจ้ง
เครื่องส�าอางได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้	จนกว่าจะมีประกาศ

   ๔.๒	เมือ่ประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัตเิครือ่งส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว	 ให้ประกาศท่ีออกตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่	๗๗/๒๕๕๙	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส�าอางเป็นอันยกเลิก

 	 ส�าหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น	ผู้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่	 www.soc.go.th	 เพ่ือค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ	www.senate.go.th	 เพ่ือติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 นอกจากน้ี	 ยังมีช่องทางให้ท่านผู ้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรฐัมนตรฯี	ประจ�าสัปดาห์ได้ทางวทิยอุอนไลน์	nlaradio.senate.go.th	ในรายการ	“กฎหมายเทีย่งตรง”
ทุกวันพุธ	เวลา	๑๒.๐๐	–	๑๓.๐๐	นาฬิกา 
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“เปิดประตูปัญญา”

“ความรู้” กับ “ปัญญา” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ความรู ้เกิดจากการเรียนรู้จากภายนอก

ปัญญา เกิดจากความงอกงามออกมาจากภายใน

ความรู้ ครอบคลุมเพียงบางสิ่งของสรรพสิ่งและท�าให้คนเกิดอหังการ ยโส

ปัญญา ครอบคลุมทุกสิ่ง รวมทั้งแม่นย�าในบางสิ่งอย่างลึกซึ้งและท�าให้คนอ่อนน้อมถ่อมตน

  

ความรู ้ท�าให้คนเรามีอาชีพและท้องถิ่น

แต ่ปัญญา ท�าให้คนเรามีชีวิตดีงามและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

(ว.วชิรเมธี, ธรรมะพารวย, หน้า ๑๙)
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บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒41 พ.ค. - มิ.ย. ๖๒4141

	 *เอกสารเผยแพร่ของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 กระทรวงการคลัง	 (http://www.fpo.go.th)	 ทั้งนี้	 โดยน�าแผนภาพ	 
(อินโฟกราฟิก)	รวมทั้งสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	มาแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	
	 	 อนึ่ง	พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๓๖	 ตอนที่	 ๓๐	 ก	 
หน้า	 ๒๑	 เมื่อวันอังคารที่	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 และก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 
เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 เป็นต้นไป	 
ดังนั้น จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส�าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓.
										 **“ค่ารายปี”	หมายถึง	จ�านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง	ๆ	ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า”.	

สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง�กระทรวงการคลัง 

 ๑. ค�าถาม	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีประเภทใหม่ที่รัฐบาลจะน�ามาใช้เพื่อจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มเติม	เนื่องจากรัฐบาลมีรายได้จากภาษีประเภทอื่นไม่เพียงพอกับรายจ่ายของรัฐบาลใช่หรือไม่	
   ค�าตอบ		 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่การเก็บภาษีประเภทใหม่	 แต่เป็นการปรับปรุง 
การเกบ็ภาษทีีม่อียูเ่ดมิหรอืเป็นภาษีทีจ่ะน�ามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและภาษีบ�ารงุท้องที	่ 
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้จัดเกบ็อยูใ่นปัจจบัุน	โดยรายได้จากการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง
ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	 โดยไม่ต้องน�าส่ง 
เป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล	
 ๒. ค�าถาม	 เหตุใดจึงต้องน�าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและ 
ที่ดิน	และภาษีบ�ารุงท้องที่	
   ค�าตอบ เนือ่งจากพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีด่นิ	 พทุธศักราช	 	๒๔๗๕	และพระราช 
บัญญัตภิาษีบ�ารุงท้องที่	พ.ศ.	๒๕๐๘	เป็นกฎหมายที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	ท�าให้การจัดเก็บ
ภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับมีปัญหาและข้อจ�ากัดเก่ียวกับฐานภาษี	 อัตราภาษี	 และการลดหย่อน 
ภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 อันส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอ
ส�าหรับพัฒนาท้องถิ่น	รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติม	กล่าวคือ
   ภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ	จะใช้	“ค่ารายปี”	หรอื	“ค่าเช่าต่อปี”	เป็นฐานในการประเมนิภาษ*ี* 

จึงซ�้าซ้อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน	 และการประเมินค่ารายปีก็ขึ้นอยู่กับ 
ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก�าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง	ๆ 	นอกจากนี้	อัตราภาษี
ก็ก�าหนดไว้สูงมาก	คือ	ร้อยละ	๑๒.๕	ของค่ารายปี	ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเช่าหนึ่งเดือนครึ่ง

๒๐ คำ�ถ�ม
ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง*
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“๒๐ คำาถาม ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”

42จุ ล นิิ ติ 42จุ ล นิิ ติ 42

 ส่วนภาษีบ�ารุงท้องที่ จะใช้	 “ราคาปานกลางของที่ดิน”	 ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกรอบ	 ๔	 ปี	 
แต่ปัจจบุนัยงัคงใช้ราคาปานกลางท่ีดนิเดมิท่ีใช้ในการประเมนิภาษใีนปี	พ.ศ.	๒๕๒๑	-	๒๕๒๔	และยงัมี
การลดหย่อนเนือ้ท่ีดนิท่ีน�ามาค�านวณภาษีเป็นจ�านวนมาก	รวมทัง้อตัราภาษีก็มกีารก�าหนดตามชัน้ของ
ราคาปานกลางทีด่นิซึง่มถีงึ	๓๔	ชัน้	และมลีกัษณะถดถอย	โดยทีด่นิทีม่มีลูค่าสงูจะเสยีภาษีในอัตราเฉลีย่
ที่ต�่ากว่าที่ดินที่มีมูลค่าต�่า

 ๓. ค�าถาม การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคาดว่าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง	
   ค�าตอบ การจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างจะก่อให้เกดิประโยชน์ในประการทีส่�าคญั	ดงันี้
   (๑) ลดความเหลื่อมล�้า	 โดยผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะมีภาระต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มี
ทรัพย์สินมูลค่าต�่ากว่า	ซึ่งจะท�าให้เกิดความเป็นธรรมและช่วยลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
   (๒) เพิ่มประสิทธิภาพ	โดยจะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี	กระตุ้น
ให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ	 และลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไร	 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
   (๓)  เพิม่รายได้	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมรีายได้เพยีงพอทีจ่ะน�าไปใช้ในการลงทนุ
และจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่อประชาชนในพื้นที่มากขึ้น	
   (๔) ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	โดยจะกระตุ้นให้ประชาชนในพืน้ทีม่กีารตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ามกีารจัดเกบ็ภาษเีป็นไปอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมหรอืไม่	รวมถงึตดิตาม
การใช้จ่ายเงินภาษีซึ่งเก็บจากประชาชนในพื้นท่ีไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่	
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บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒43 พ.ค. - มิ.ย. ๖๒4343

  

๓ 
บทความทางวิชาการ 

 
๔.  ค ำถำม  ใครคือผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ค ำตอบ  ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่  
(๑) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(๒) เจ้าของอาคารชุด 
(๓) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ 

๕.  ค ำถำม  หน่วยงานใดท าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ค ำตอบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 ๔. ค�าถาม ใครคือผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ค�าตอบ	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ได้แก่	
	 	 	 (๑)	 เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
	 	 	 (๒)	 เจ้าของอาคารชุด
	 	 	 (๓)	 ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ

 ๕. ค�าถาม หน่วยงานใดท�าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ค�าตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อันได้แก่	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	
กรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา	แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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“๒๐ คำาถาม ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”
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   ๖. ค�าถาม ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
   ค�าตอบ ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีประกอบด้วยทรัพย์สินต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 	 (๑)		 ทรพัย์สินของรฐัหรอืของหน่วยงานของรฐัซึง่ใช้ในกจิการของรฐัหรอืของหน่วยงานของรฐั	
หรือในกิจการสาธารณะ	โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
	 	 	 (๒)		ทรพัย์สินทีเ่ป็นทีท่�าการขององค์การสหประชาชาต	ิทบวงการช�านญัพเิศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรอืองค์การระหว่างประเทศอืน่	ซ่ึงประเทศไทยมข้ีอผกูพนัต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธสิญัญา
หรือความตกลงอื่นใด
	 	 	 (๓)		ทรัพย์สินท่ีเป็นที่ท�าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ	 ตามหลักถ้อยที 
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน
	 	 	 (๔)		ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
	 	 	 (๕)		ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด	เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
	 	 	 (๖)		ทรพัย์สนิทีใ่ช้เป็นสสุานสาธารณะหรอืฌาปนสถานสาธารณะ	โดยมิได้รบัประโยชน์ตอบแทน
	 	 	 (๗)		ทรพัย์สินทีเ่ป็นของมลูนธิหิรอืองค์การทีป่ระกอบกจิการสาธารณะ	ทัง้นี	้ เฉพาะทีม่ไิด้ใช้
หาผลประโยชน์
	 	 	 (๘)		ทรพัย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนทีไ่ด้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพือ่สาธารณประโยชน์	
โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
	 	 	 (๙)		ทรพัย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ	ทีดิ่นอันเป็นสาธารณปูโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัสรรทีด่นิ	และทีด่นิอนัเป็นพืน้ทีส่าธารณปูโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ซึ่งมิได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
	 	 	 (๑๐)	 ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ๗. ค�าถาม ภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปีจะต้องค�านวณอย่างไร
   ค�าตอบ “ฐานภาษ”ี	เพือ่การค�านวณภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง	คอื	มลูค่าทัง้หมดของทีด่นิ
รวมกับสิ่งปลูกสร้าง	โดยการค�านวณภาระภาษีในแต่ละกรณีมีวิธีการ	ดังนี้
   - ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง  
	 	 	 	 ภาระภาษี			 =		มูลค่าที่ดิน	x	อัตราภาษี
	 	 	 	 โดยมูลค่าที่ดิน		 =		ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	(ต่อ	ตร.ว.)	x	ขนาดพื้นที่ดิน	
   - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
	 	 	 	 ภาระภาษี			 =		(มูลค่าที่ดิน	+	มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง)	x	อัตราภาษี	
	 	 	 	 โดยมูลค่าที่ดิน		 =		ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	(ต่อ	ตร.ว.)	x	ขนาดพื้นที่ดิน
	 	 	 	 มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	=		(ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง	(ต่อ	ตร.ม.)	x	ขนาด
        	 พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง)	–	ค่าเสื่อมราคา	
   - ห้องชุด 
   	 ภาระภาษี			 =		มูลค่าห้องชุด	x	อัตราภาษี	
	 	 	 	 โดยมลูค่าห้องชดุ		 =		ราคาประเมนิทนุทรพัย์ห้องชดุ	(ต่อ	ตร.ม.)	x	ขนาดพืน้ทีห้่องชดุ	(ตร.ม.)
	 	 	 ทั้งนี้	กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน	โรงเรือน	สิ่งปลูกสร้าง	
และห้องชุด	รวมทั้งก�าหนดอัตราค่าเสื่อมราคา	
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 ๘. ค�าถาม	สิ่งปลูกสร้างมีการหักค่าเสื่อมราคาอย่างไร	
   ค�าตอบ	การหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียด	ดังนี้	

 ๙. ค�าถาม	สิ่งปลูกสร้างใดบ้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ค�าตอบ	ส่ิงปลูกสร้างที่จะต้องน�ามาค�านวณหามูลค่าเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
ได้แก่	 โรงเรือน	อาคาร	ตึก	หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้	หรือที่ใช้
เป็นทีเ่กบ็สนิค้าหรอืประกอบการอตุสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรม	และให้หมายความรวมถงึห้องชดุหรอืแพ	
ที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย	

      ๑๐.  ค�าถาม	 ผู้เสียภาษสีามารถตรวจสอบได้หรอืไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีการประเมนิ
ภาษีอย่างถูกต้อง	
   ค�าตอบ	ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบได้	 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 อัตราภาษีที่จัดเก็บ	 และรายละเอียดอื่น 
ทีจ่�าเป็นในการจดัเกบ็ภาษใีนแต่ละปี	ณ	ส�านกังานหรอืท่ีท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อนวนัที่	
๑	กุมภาพนัธ์ของปีนัน้	และหากผูเ้สยีภาษเีหน็ว่าข้อเทจ็จรงิตามประกาศดงักล่าวไม่ถกูต้อง	สามารถคดัค้าน
และขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องได้	

      ๑๑.  ค�าถาม	 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการก�าหนดไว้อย่างไร	
   ค�าตอบ	อัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	
เป็นอตัราเพดานภาษสีงูสดุ	ไม่ใช่อตัราทีจ่ะใช้จดัเกบ็จรงิ	โดยจะแบ่งอตัราตามลกัษณะการใช้ประโยชน์
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดังนี้

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ หักค่าเสื่อม (ร้อยละ : ปี)

ตึก ๑ – ๑๐ ๑
๑๑ – ๔๒ ๒

๔๓ เป็นต้นไป ๗๖ ตลอดอายุการใช้งาน

ตึกครึ่งไม้ ๑ – ๕ ๒

๖ – ๑๕ ๔

๑๖ – ๒๑ ๕

๒๒ เป็นต้นไป ๘๕ ตลอดอายุการใช้งาน

ไม้ ๑ – ๕ ๓

๖ – ๑๕ ๕

๑๖ – ๑๘ ๗

๑๙ เป็นต้นไป ๙๓ ตลอดอายุการใช้งาน

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราเพดานภาษี (ร้อยละ)

   ๑.  ประกอบเกษตรกรรม ๐.๑๕

  ๒.  เป็นที่อยู่อาศัย ๐.๓

  ๓.  ประโยชน์อื่น ๆ เช่น พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ๑.๒

  ๔.  ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ๑.๒
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ประเภทสิ่งปลูกสร้างปีที่หักค่าเสื่อม (ร้อยละ : ปี)

ตึก๑ – ๑๐๑

๑๑ – ๔๒๒

๔๓ เป็นต้นไป๗๖ ตลอดอายุการใช้งาน

ตึกครึ่งไม้๑ – ๕๒

๖ – ๑๕๔

๑๖ – ๒๑๕

๒๒ เป็นต้นไป๘๕ ตลอดอายุการใช้งาน

ไม้๑ - ๕๓

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราเพดานภาษี (ร้อยละ)

๑.  ประกอบเกษตรกรรม๐.๑๕

๒.  เป็นที่อยู่อาศัย๐.๓

๓.  ประโยชน์อื่น ๆ เช่น พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม๑.๒

๔.  ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ๑.๒

“๒๐ คำาถาม ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”

46จุ ล นิิ ติ 46จุ ล นิิ ติ 46

   ทัง้นี ้ใน ๒ ปีแรกของการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามพระราชบญัญตันิี ้ได้ก�าหนด 
ให้ใช้อัตราภาษี ดังนี้
   (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

   (๒)  ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างท่ีเจ้าของซึง่เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัและมชีือ่อยูใ่น
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

     

 

   (๓) สิง่ปลูกสร้างทีเ่จ้าของซึง่เป็นบคุคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบยีน
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร 

 
     

   (๔)  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยกรณอีืน่นอกจากการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓) 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๗๕ ๐.๐๑

๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๓
๑๐๐ ๕๐๐ ๐.๐๕
๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๐๗

๑,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๑

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๒๕ ๐.๐๓

๒๕ ๕๐ ๐.๐๕

๕๐ ขึ้นไป ๐.๑

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๔๐ ๐.๐๒

๔๐ ๖๕ ๐.๐๓
๖๕ ๙๐ ๐.๐๕
๙๐ ขึ้นไป ๐.๑

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๕๐ ๐.๐๒

๕๐ ๗๕ ๐.๐๓
๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๕

๑๐๐ ขึ้นไป ๐.๑
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ประเภทสิ่งปลูกสร้างปีที่หักค่าเสื่อม (ร้อยละ : ปี)

ตึก๑ – ๑๐๑

๑๑ – ๔๒๒

๔๓ เป็นต้นไป๗๖ ตลอดอายุการใช้งาน

ตึกครึ่งไม้๑ – ๕๒

๖ – ๑๕๔

๑๖ – ๒๑๕

๒๒ เป็นต้นไป๘๕ ตลอดอายุการใช้งาน

ไม้๑ - ๕๓

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราเพดานภาษี (ร้อยละ)

๑.  ประกอบเกษตรกรรม๐.๑๕

๒.  เป็นที่อยู่อาศัย๐.๓

๓.  ประโยชน์อื่น ๆ เช่น พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม๑.๒

๔.  ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ๑.๒

   (๕)  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้ประโยชน์อืน่นอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นท่ีอยู่
อาศยั อาท ิพาณิชยกรรม หรืออตุสาหกรรม

   (๖)  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 

	 	 	 อน่ึง	การก�าหนดอตัราภาษตีามลกัษณะการใช้ประโยชน์ในทีดิ่นและสิง่ปลูกสร้างทีเ่หมอืนกัน
ให้มอัีตราเดียวกนั	ทัง้นี	้เพือ่ป้องกนัมใิห้เจ้าหน้าทีใ่ช้ดลุพนิิจในการประเมนิภาษีและไม่เกิดการบดิเบอืน

 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๕๐ ๐.๓

๕๐ ๒๐๐ ๐.๔
๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕

๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖

๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
๐ ๕๐ ๐.๓

๕๐ ๒๐๐ ๐.๔
๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕

๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖

๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗
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 ๑๒. ค�าถาม		 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างไร
    ค�าตอบ		 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่	“ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ” จะถกูเกบ็ภาษใีนอตัราท่ีสงู และจะปรบัเพิม่สงูขึน้ทกุ ๆ ๓ ปี	ทัง้น้ี	เพือ่เป็นการกระตุน้ให้มี
การใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้มีประสทิธภิาพมากขึน้	โดยก�าหนดอตัราภาษทีีใ่ช้จัดเกบ็	ดงัน้ี

 ๑๓. ค�าถาม		 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการบรรเทาภาระภาษีหรือไม่	อย่างไร	
    ค�าตอบ		 กฎหมายมีการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดังนี้	
    (๑)  การลดภาษีส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท	 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ	สงัคม	เหตกุารณ์		กิจการ	หรอืสภาพแห่งท้องที	่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา	
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ	๙๐	ของจ�านวนภาษีที่จะต้องเสีย
    (๒)  การลดและยกเว้นภาษีโดยผู้บริหารท้องถิ่น	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ในกรณีต่อไปนี้	
      -	 กรณทีีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างได้รบัความเสยีหายมากหรอืถกูท�าลายให้เสือ่มสภาพ
ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป	เช่น	ภัยพิบัติ	
      -	 กรณีที่มีเหตุอันท�าให้ท่ีดินได้รับความเสียหายหรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอน
หรือท�าลาย	หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคัญ	เช่น	ไฟไหม้	
    (๓) การยกเว้นภาษีใน ๓ ปีแรก	โดยใน	๓	ปีแรกของการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและส่ิงปลกูสร้าง
กฎหมายก�าหนดให้ยกเว้นการจดัเกบ็ภาษีส�าหรบัเจ้าของทีดิ่นหรอืสิง่ปลกูสร้างซ่ึงเป็น	“บคุคลธรรมดา”	
และ	“ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม”
    (๔) การบรรเทาการช�าระภาษใีน ๓ ปีแรก โดยใน	๓	ปีแรกของการจัดเกบ็ภาษทีีด่นิและ
สิง่ปลกูสร้าง	กฎหมายก�าหนดให้ในกรณีทีผู่เ้สยีภาษไีด้รบัการประเมนิภาษใีนจ�านวนทีสู่งกว่าจ�านวนภาษี
โรงเรอืนและทีดิ่นหรอืภาษบี�ารงุท้องทีท่ีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระในปีก่อนทีก่ารจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีผลใช้บังคับ	 ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษ ี
ตามจ�านวนทีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระในปีก่อน	เหลอืจ�านวนภาษเีท่าใด	ให้ผูเ้สยีภาษชี�าระภาษ	ีดงันี้
	 	 	 	 	 	 -	 ปีที่	๑	 ร้อยละ	๒๕	ของจ�านวนภาษีที่เหลือ
	 	 	 	 	 	 -		 ปีที่	๒		 ร้อยละ	๕๐	ของจ�านวนภาษีที่เหลือ
	 	 	 	 	 	 -	 ปีที่	๓			 ร้อยละ	๗๕	ของจ�านวนภาษีที่เหลือ

ปีที่ อัตราภาษี (ร้อยละ)

๑ – ๓ ๑.๒

๔ – ๖ ๑.๕

ทุก ๆ ๓ ปี เพิ่มขึ้นอีก ๐.๓ 
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 ๑๔. ค�าถาม		 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและเจ้าของ
ที่พักอาศัยหรือไม่	อย่างไร
    ค�าตอบ		 ไม่มีผลกระทบ	 เน่ืองจากเกษตรกรและเจ้าของที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะได้รับ 
ยกเว้นภาษี	กล่าวคือ

ภาคเกษตรกรรม :	 เนื่องจากที่ดินเกือบท้ังหมดที่เกษตรกรใช้ท�าการเกษตรกรรม	 หรือ 
คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๙๙	ของทีดิ่นเกษตรทัง้ประเทศ	(ข้อมลูจากส�านักงานสถติแิห่งชาตใินปี	พ.ศ.	๒๕๕๖)	
มีมูลค่าต�่ากว่า	๕๐	ล้านบาท	ซึ่งอัตราภาษีที่จะใช้จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ	๐	ดังนั้น	 เกษตรกร	 โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบ	แต่จะได้ประโยชน์จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

เจ้าของทีพ่กัอาศยั :		เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมทีีพั่กอาศยัเป็นของตนเอง	โดยเฉพาะ	
ทีพ่กัอาศัยทีเ่จ้าของใช้เป็นบ้านหลักเกอืบทัง้หมดจะได้รบัการยกเว้นภาษี	เน่ืองจากทีพ่กัอาศยัทีม่มีลูค่า
ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	มสีดัส่วนร้อยละ	๙๙.๙๖	ของทีพ่กัอาศยัทัง้หมด	(ข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาติ
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖)	ส่วนท่ีพกัอาศยัทีเ่จ้าของใช้เป็นบ้านหลกัทีม่มีลูค่าสูงกว่า	๕๐	ล้านบาท	ซึง่ทัว่ประเทศ
มีทัง้หมดประมาณ	๘,๕๐๐	หลงั	จะต้องเสยีภาษโีดยค�านวณจากมลูค่าของทรพัย์สนิเฉพาะส่วนท่ีเกนิกว่า	
๕๐	ล้านบาท
 

๙ 
บทความทางวิชาการ 

๑๔.  ค ำถำม  การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและเจา้ของ
ที่พักอาศัยหรือไม ่อย่างไร 

ค ำตอบ  ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเกษตรกรและเจ้าของที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะได้รับ
ยกเว้นภาษี กล่าวคือ 

ภำคเกษตรกรรม  : เนื่องจากที่ดินเกือบทั้งหมดที่เกษตรกรใช้ท าการเกษตรกรรม หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของที่ดินเกษตรทั้งประเทศ (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 
มีมูลค่าต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งอัตราภาษีที่จะใช้จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ ๐ ดังนั้น เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยจะไม่ได้ได้รับผลกระทบ แต่จะได้ประโยชน์จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เจ้ำของที่พักอำศัย :  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะ 
ที่พักอาศัยที่เจ้าของใช้เป็นบ้านหลักเกือบทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากที่พักอาศัยที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ ๙๙.๙๖ ของที่พักอาศัยทั้งหมด (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ส่วนที่พักอาศัยที่เจ้าของใช้เป็นบ้านหลักที่มีมูลค่าสูงกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งทั่วประเทศ
มีทั้งหมดประมาณ ๘,๕๐๐ หลัง จะต้องเสียภาษีโดยค านวณจากมูลค่าของทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
๕๐ ล้านบาท 
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 ๑๕.  ค�าถาม		 บ้านที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเองกับบ้านที่ให้ผู้อื่นเช่าจะเสียภาษีเหมือนกันหรือไม่ 
    ค�าตอบ 	 บ้านทีเ่จ้าของใช้อยูอ่าศยัเองกับบ้านทีเ่จ้าของให้ผูอ่ื้นเช่าจะเสยีภาษีแตกต่างกนั	
โดยบ้านทีเ่จ้าของใช้อยูอ่าศยัเองจะต้องเสยีภาษีในอัตราของทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างประเภทบ้านพกัอาศัย	
แต่การให้เช่าบ้านเป็นการท�าธุรกิจ	ซึ่งเจ้าของได้รับผลตอบแทนจากการให้เช่าดังกล่าว	จึงต้องเสียภาษี
ในอัตราของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่น	ๆ	เช่นเดียวกับห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์และห้องชุดที่มีสิทธิ
การเช่าระยะยาว

 ๑๖.  ค�าถาม		 เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก	 และ	 SMEs	
จะได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่
    ค�าตอบ 	 ไม่ได้รับผลกระทบ	 เพราะอัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายจะใกล้เคียงกับ 
อัตราภาษีที่เสียอยู่ในปัจจุบัน

 ๑๗.  ค�าถาม  กรณีธุรกิจบางประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ท่ีดินเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อที่ดินมาเก็บไว้เพ่ือรอการพัฒนาในเชิงธุรกิจ	 รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่อยู่ระหว่างการขาย	 ตลอดจนที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา	 จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราของที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพหรือไม่	 ซึ่งจะท�าให้ภาระต้นทุน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น
    ค�าตอบ		 เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	รวมทัง้เป็นการลด
ภาระภาษทีีป่ระชาชนผูซ้ือ้ท่ีอยูอ่าศัยถกูผูป้ระกอบการผลกัภาระมาให้	กฎหมายจึงลดอัตราภาษสี�าหรบั
ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีน่ติบิคุคลใช้ประกอบกิจการอสงัหารมิทรพัย์ท่ีซ้ือมาเพือ่พฒันาเป็นโครงการท่ีพกั
อาศัยเพื่อขาย	โดยให้จัดเก็บภาษีในอัตราต�่าเป็นเวลา	๓	ปี	อย่างไรก็ดี	จะต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

 ๑๘.  ค�าถาม		 กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหรือ
อาคารชุด	จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	หรือไม่
    ค�าตอบ 	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด	
ทีไ่ม่มีการน�าไปหาประโยชน์ตอบแทนจากทรพัย์สนิดงักล่าว	จะได้รบัการยกเว้นภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง

 ๑๙.  ค�าถาม  กรณทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างมกีารใช้ประโยชน์หลายประเภท	เช่น	กรณอีาคาร	๒	ชัน้	
ที่เจ้าของเปิดเป็นร้านค้าที่ชั้นล่าง	ส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยของตนเอง	จะเสียภาษีในอัตราใด
    ค�าตอบ		 เสียภาษีตามลักษณะของการใช้ประโยชน์จริง	

อัตราที่อยู่อาศัย

อัตราอื่น	ๆ
(พาณิชยกรรม)
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 ๒๐.  ค�าถาม  จะเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อใด
    ค�าตอบ		 แม้ว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	จะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันพุธที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒	ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม	แต่การจัดเก็บภาษีส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบญัญัตนิีน้ัน้	กฎหมายได้ก�าหนดให้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัท่ี	๑	มกราคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป	ดงัน้ัน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะเริม่เกบ็ภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ทัง้น้ี	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ต้องด�าเนนิการออกกฎกระทรวง	ระเบยีบ	และประกาศตามพระราชบัญญตันิีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน	๑๒๐	วนั	
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบัญญัติมีผลใช้บงัคบั	หากไม่สามารถด�าเนนิการได้	ให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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ในการตรากฎหมายส�าหรบัเพือ่ออกมาใช้บงัคบัในสงัคมบ้านเมอืงนัน้ย่อมส่งผลกระทบต่อสทิธแิละ
เสรีภาพของประชาชนมากบ้างน้อยบ้างอันขึ้นอยู่กับบริบทของกฎหมายในแต่ละฉบับ ดังนั้น กฎหมาย
ทุกฉบับจึงต้องมีเนื้อหาสาระส�าคัญที่ชัดเจน เป็นธรรม และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
รวมทัง้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ในประเด็นน้ีน้ันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จงึให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการมกีฎหมายมากเกนิความจ�าเป็น 
รวมถึงการลดปริมาณของกฎหมายที่ไม่จ�าเป็น พร้อมทั้งพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้ทันสมัยและ 
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองมากที่สุด ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าวอาจจะ
ต้องมกีาร “ปรบัปรงุ” กฎหมายบางฉบบัหรอืหลายฉบับเพือ่ให้มกีฎหมายใหม่แทนทีก่ฎหมายเดมิ หรอื 
“แก้ไขเพิ่มเติม” กฎหมายที่มีอยู่เดิมเพื่อจะยกเลิกเนื้อหาสาระของกฎหมายบางเรื่องหรือบางมาตรา 
หรืออาจมีความจ�าเป็นที่จะต้อง “ตรากฎหมายฉบับใหม่” เพื่อวางหลักเกณฑ์ใด ๆ ในกรณีที่บ้านเมือง
ของเรายังไม่เคยมีการบัญญัติเรื่องนั้นไว้ในกฎหมายฉบับใดมาก่อน ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง 
แก้ไขเพิม่เตมิ หรอืตรากฎหมายใหม่ หากประสงค์จะยกเลิกกฎหมายฉบบัหนึง่ฉบบัใดหรือหลายฉบบั 
ในคราวเดียวกัน หรือจะยกเลิกเพียงบางเรื่องหรือบางมาตรา กฎหมายที่ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตราขึ้นใหม่นั้นก็ต้องระบุหลักการเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าจะยกเลิกกฎหมายใดบ้าง กล่าวคือ 
กฎหมายนั้น ๆ จะต้องมีบทบัญญัติในส่วนที่เรียกว่า “บทยกเลิกกฎหมาย” ก�าหนดไว้ด้วยเสมอ 

ดังนั้น โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า 
ส่วนอื่น ๆ ก็คือ “บทยกเลิกกฎหมาย” เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า “กฎหมายใดจะถูกยกเลิก 
ไม่ใช้บังคับอีกต่อไป” ซึ่งโดยปกติจะบัญญัติไว้เป็นมาตรา ๓ โดยเฉพาะในกรณีของการปรับปรุง
กฎหมายเพือ่ให้มกีฎหมายใหม่แทนกฎหมายเดมิน้ันจะต้องบญัญตัไิว้เสมอว่าประสงค์ยกเลกิกฎหมายใดบ้าง 
หรือในกรณีที่มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หากเนื้อหาสาระของบทบัญญัติกฎหมายใหม่นั้น แม้ว่าเป็น 
การก�าหนดเร่ืองใหม่หรือหลักเกณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีกฎหมายใดบัญญัติรองรับมาก่อน แต่ถ้าหาก
ประสงค์จะยกเลิกกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดก็จะต้องก�าหนดให้มีบทยกเลิกกฎหมายไว้ด้วยเช่นกัน 

๑จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา 
ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “การก�าหนด 
บทยกเลิกกฎหมายและบทนิยามของร่างพระราชบญัญตั”ิ เมือ่วนัพธุที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรามบตุรี 
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑
 การกำาหนดบทยกเลิกกฎหมาย
    ของร่างพระราชบัญญัติ

“
”
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ในทางปฏิบัติทีผ่่านมา จากการตรวจสอบรปูแบบการร่างกฎหมายในกรณขีองบทยกเลกิกฎหมาย
พบว่า มกีารเขยีนหลกัการในหลายรปูแบบและไม่เป็นไปตามแนวทางของคูม่อืแบบการร่างกฎหมายของ
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ก�าหนดไว้ อีกทัง้ยงัมปีระเดน็ปัญหาเก่ียวกับต�าแหน่งของบทยกเลกิ
กฎหมาย ซึ่งโดยปกติจะบัญญัติไว้เป็นมาตรา ๓ แต่พบว่ามีร่างพระราชบัญญัติบางฉบับได้ก�าหนดไว้ 
ในบทเฉพาะกาล และปัญหาเกีย่วกบัรปูแบบของการยกเลกิกฎหมายทีม่บีทบญัญตัซิึง่ถกูแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยกฎหมายทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายอืน่หลายฉบบัว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร ทัง้น้ี เพือ่ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการร่างกฎหมายในปัจจุบันและมีรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

จากความส�าคญัของบทยกเลกิกฎหมายของร่างพระราชบัญญตัดิงักล่าว และเพือ่ให้ผู้ปฏบิตังิาน
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีหน้าที ่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการยกร่างกฎหมายและเกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติของประเทศ  
ได้มีความรู้ ความเข้าใจถงึวัตถุประสงค์และรูปแบบของบทยกเลกิกฎหมายในการร่างกฎหมายในระดบั
พระราชบัญญัติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหา
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงคู่มือแบบการร่างกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป กองหลักนิติบัญญัติ 
และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้จัดให้มีการสัมมนา  
เรื่อง “การก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายและบทนิยามของร่างพระราชบัญญัติ” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 
๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการกฤษฎีกา นายกิตติศักด์ิ จุลส�ารวล ผู ้อ�านวยการ 
กองหลกันติิบญัญติั ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  นายธวิากร ยอดชาญ ผูอ้�านวยการฝ่ายนติิบัญญตัิ 
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และนายอภวิฒัน์ คงชาตรี ผูอ้�านวยการฝ่ายการวิเคราะห์การร่างกฎหมาย 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ร่วมกันอภิปราย

โดยในส่วนของการอภิปรายในเรือ่งเก่ียวกบั “บทยกเลกิกฎหมายของร่างพระราชบญัญตั”ิ นัน้ 
มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

นายกติตศิกัดิ ์ จลุส�ารวล  ผู้อ�านวยการ 
กองหลกันติบิญัญตั ิส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ได้แสดงความคดิเห็นว่า การก�าหนด
ให้ม ี“บทยกเลกิกฎหมาย” ไว้ในพระราชบญัญตัิ
นัน้ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทราบว่ากฎหมายใด
จะถูกยกเลิกไม่ใช้บังคับอีกต่อไป ซึ่งในกรณี
ของการปรับปรุงกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง
หรือหลายฉบับอันเป็นการให้มีกฎหมายใหม่
แทนท่ีกฎหมายเดิมก็จะต้องมีการบัญญัต ิ
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ไว้ด้วยว่าประสงค์จะยกเลิกกฎหมายฉบับใดบ้าง หรือในกรณีที่เป็นการตรากฎหมายข้ึนใหม่ 
ซึ่งแม้ว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่นั้นเป็นการบัญญัติเรื่องใหม่หรือหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา 
โดยยงัไม่เคยบญัญตัไิว้ในกฎหมายฉบับใดมาก่อน แต่ถ้าหากประสงค์จะยกเลกิกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่ 
ในคราวเดียวกันแล้ว ก็สามารถก�าหนดให้มีบทยกเลิกกฎหมายได้เช่นกัน นอกจากนี้ แม้เป็นกฎหมาย
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากเนื้อหาสาระของกฎหมายมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใด  
กส็ามารถบัญญตับิทยกเลิกกฎหมายฉบบันัน้ ๆ ไว้ในกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิม่เติมดังกล่าวไว้ด้วยได้ 
และบทยกเลิกกฎหมายนั้นนอกจากจะยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับแล้ว ยังอาจจะยกเลิกกฎหมาย 
เพียงบางเรื่องหรือบางมาตราก็ได้ ซึ่งแล้วแต่เหตุผลและความจ�าเป็น

ทั้งนี้ ตามหลักของการเขียนบทยกเลิกกฎหมายจะต้องระบุช่ือกฎหมายที่จะยกเลิกให้ชัดเจน
และครบถ้วนทุกฉบับ โดยพระราชบัญญัติต้องถูกยกเลิกโดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�าหนด ประกาศของคณะปฏิวัติ หรือ
ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งผู้ร่างกฎหมายต้องทราบว่าประสงค์
จะยกเลกิกฎหมายเรือ่งใดบ้าง โดยพจิารณาและตรวจสอบให้ถกูต้องว่าในการตรากฎหมายทีต่นยกร่าง  
กฎหมายฉบับใดจะถูกยกเลิกบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกท้ังฉบับหรือยกเลิกบางเรื่อง อย่างไรก็ดี 
ในการยกเลิกกฎหมาย ผู้ร่างกฎหมายไม่ควรก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายในลักษณะที่เป็นการยกเลิก
บทบญัญัติทีข่ดัหรอืแย้งกบักฎหมายฉบบัทีก่�าลงัจะตราขึน้หรอืทีเ่รยีกว่า “บทกวาด (Sweeping clause)” 
หรอื “บทยกเลกิบทบญัญตัทิีข่ดัหรอืแย้ง” ซ่ึงเป็นการเขยีนทีม่ไิด้ระบเุฉพาะเจาะจงว่ายกเลกิกฎหมาย
ฉบับใด แต่จะเขียนในลักษณะ ดังนี้ “บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว 
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินีแ้ทน” หรอื 
“บรรดากฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคบัอืน่ใดซ่ึงขดัหรอืแย้งกบับทแห่งพระราชบญัญตันิี ้ให้ใช้พระราชบญัญตั ิ
นีแ้ทน” โดยเหตุผลทีไ่ม่ควรบญัญตับิทยกเลิกกฎหมายในลกัษณะดงักล่าว เพราะอาจท�าให้เกดิปัญหา
การตีความว่า กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแทนที่กฎหมายฉบับอื่นนั้นได้แก่กฎหมายอะไรบ้าง 
ซ่ึงหลกัการตคีวามกฎหมายจะต้องถอืตามหลกัทัว่ไปทีว่่า “กฎหมายใหม่ทีอ่อกมาในภายหลงั ถ้าเป็น
กฎหมายเฉพาะย่อมมผีลเป็นการยกเลกิกฎหมายทัว่ไปท่ีออกมาก่อน” ด้วยเหตุน้ี การเขยีนบทยกเลิก
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบทกวาดเพื่อให้กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับเหนือกฎหมายอื่น โดยไม่ระบุ
อย่างชดัเจนว่าประสงค์จะยกเลกิกฎหมายฉบบัใดบ้าง ย่อมท�าให้เกดิความไม่แน่นอนในการใช้บงัคบั
กฎหมาย ดังนั้น ผู้ร่างกฎหมายจึงควรที่จะระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะยกเลิกกฎหมายฉบับใดหรือ 
เรือ่งใดบ้าง โดยไม่ควรบญัญตัยิกเลิกในลกัษณะบทกวาด ทัง้น้ี เพือ่ให้ผู้ใช้กฎหมายมคีวามชดัเจนในการปฏบิตัิ 
และผู้ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายก็จะได้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใด

อย่างไรกต็าม ในการบญัญตัยิกเลกิกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบทกวาด อาจมกีารก�าหนดได้ 
หากกฎหมายใหม่มีลักษณะเป็น “กฎหมายกลาง (Uniform Law)” เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางทีเ่ก่ียวกบัการศกึษา พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่เป็นกฎหมายกลางทีใ่ช้กับเจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานของรฐักรณทีีต้่องรับผดิ
ทางละเมดิ โดยยกเว้นบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หรอืพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่เป็นกฎหมายกลางทีก่�าหนดให้วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองตาม
กฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว และยงัได้ก�าหนดให้มเีงือ่นไขในเรือ่งมาตรฐานว่า 
ถ้ามาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต�่ากว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว  
ก็เป็นไปตามกฎหมายนั้น ดังนั้น หากเป็นกฎหมายกลางแล้วก็ถือเป็นข้อยกเว้นที่มีความจ�าเป็นพิเศษ 
ที่จะต้องมีบทยกเลิกกฎหมายในลักษณะ 
บทกวาดได้ อกีทัง้กฎหมายท่ีออกมาภายหลงั
จะบัญญตัขิดัแย้งกบักฎหมายกลาง กไ็ม่ถอืว่า
มผีลเป็นการยกเว้นกฎหมายกลางทีอ่อกมาก่อน 
เว้นแต่จะเป็นการขัดหรือแย้งโดยตรงและ
ชัดแจ้ง

นายธิวากร ยอดชาญ ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา ได้แสดงความคดิเห็นว่า โดยส่วนใหญ่
ในปัจจบุนั ต�าแหน่งของ “บทยกเลกิกฎหมาย” จะบัญญตัเิป็นมาตรา ๓ เสมอ ซึง่เป็นการเรยีงล�าดบั
มาตราต่อจากชื่อพระราชบัญญัติและวันใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายได้ทราบเป็นเบื้องต้น
ก่อนว่ากฎหมายใดถกูยกเลิกไปบ้าง ก่อนท่ีจะเข้าถึงเนือ้หาสาระหรอืรายละเอียดของกฎหมายน้ัน ๆ  
ส่วน “แบบของการเขียนบทยกเลิกกฎหมาย” ตามคู่มือแบบการร่างกฎหมายได้ก�าหนดแนวทาง 
การเขียนไว้ ๓ แบบ ดังนี้๒

แบบที่ ๑  การยกเลิกกฎหมายฉบับเดียว
รูปแบบนี้จะเขียนต่อเนื่องกันไปในบรรทัดเดียวกับค�าว่า “ให้ยกเลิก” แล้วตามด้วยชื่อของ 

พระราชบัญญติันัน้ ๆ  ซึง่ในกรณีนี ้พระราชบญัญตัดิงักล่าวจะมเีพยีงฉบับเดยีวโดยมไิด้ถกูแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ในภายหลัง

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ.........................................................................................

ตัวอย่างเช่น
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทยกเลิกกฎหมาย คือ

“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙”
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทยกเลิกกฎหมาย คือ

“มาตรา ๓ ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัใิห้อ�านาจกระทรวงการคลงัรวมหรอืยบุเลกิทนุหมุนเวยีน 
พ.ศ. ๒๕๔๓”

๒ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “แบบการร่างกฎหมายที่บัญญัติบทยกเลิก”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง  
“การก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายและบทนิยามของร่างพระราชบัญญัติ”, ๒๕๖๒, น. ๓-๔.
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แบบที่ ๒ การยกเลิกกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายในกลุ่มกฎหมายเดียวกัน
โดยรปูแบบนี ้เนือ่งจากว่าพระราชบญัญตัทิีจ่ะยกเลกิน้ันได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิตามมาอกีหลายฉบบั 

เช่น ถกูแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตฉิบบัที ่๒ ฉบบัที ่๓ ฉบบัที ่๔ หรอืฉบับที ่๕ เป็นต้น ดงัน้ัน เมือ่ประสงค์ 
จะยกเลกิพระราชบญัญตัฉิบบันัน้แล้ว กจ็ะต้องยกเลกิพระราชบญัญัติฉบบัแก้ไขเพิม่เติมด้วย โดยจัดเรยีง 
ไปตามล�าดบัของฉบับทีน้่อยไปหาฉบบัท่ีมากขึน้ แยกเขยีนเป็นแต่ละวงเลบ็ ทัง้น้ี ในส่วนของพระราช
ก�าหนด ประกาศของคณะปฏวัิต ิหรอืประกาศคณะรักษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิเหล่าน้ีถอืว่าอยูใ่น
ระดบัของพระราชบญัญตัเิช่นเดยีวกนั กจ็ะต้องระบโุดยจดัเรยีงเป็นล�าดบัเช่นเดียวกนั ดังนัน้ การเรยีงล�าดบั
กจ็ะเริม่ต้นจากพระราชบญัญติัซึง่ประกาศใช้เป็นฉบบัทีห่น่ึงแล้ว ตามด้วยฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิทกุ ๆ  ฉบบั

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติ................................

(๒) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

(๓)  พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

ตัวอย่างเช่น
-  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทยกเลิกกฎหมาย คือ

“มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗”

- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทยกเลิกกฎหมาย คือ
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) ค�าส่ังของคณะปฏริปูการปกครองแผ่นดนิ ฉบบัที ่๓๘ ลงวนัที ่๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
(๑๐) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐”
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แบบที่ ๓ การยกเลิกกฎหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งมิได้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน
การยกเลกิกฎหมายในรปูแบบน้ีมีลกัษณะเป็นการยกเลกิกฎหมายทีม่เีนือ้หาสาระคล้ายคลงึกนั

หรือใกล้เคยีงกนั โดยสามารถยกเลิกกฎหมายหลายฉบบัได้ และในกฎหมายดงักล่าวนัน้อาจจะมกีารแก้ไข 
เพิม่เติมผสมอยู่ด้วย กส็ามารถยกเลกิได้ซึง่ต้องจดัเรียงให้ชดัเจนและเหมาะสม กล่าวคือ จะเรยีงกฎหมาย
ทีป่ระสงค์จะยกเลิกโดยเร่ิมต้นจากกฎหมายทีม่ชีือ่อย่างเดยีวกนัก่อน ส่วนกฎหมายอืน่ซึง่เป็นกฎหมาย
คนละฉบบักนักจ็ะจดัเรยีงในล�าดบัต่อไป โดยถอืตามเวลาก่อนหรอืหลงัของการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
และเช่นเดียวกัน หากกฎหมายในแต่ละฉบบัได้มฉีบบัแก้ไขเพิม่เติมด้วยแล้วก็จะต้องน�ามารวมไว้ด้วยกนั 
แล้วเรียงตามล�าดบัภายในกลุม่ของกฎหมายเดยีวกนั ก่อนทีจ่ะไปถงึกฎหมายต่างกลุม่ซ่ึงเป็นคนละฉบบักัน

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติ................................

(๒) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

(๓) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

(๔) พระราชบัญญัติ................................

(๕) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

(๖) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

(๗) พระราชบัญญัติ................................

(๘) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

(๙) พระราชบัญญัติ................................ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

ตัวอย่างเช่น
-  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทยกเลิกกฎหมาย คือ

“มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๓) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗”

อย่างไรกด็ ี จากการตรวจสอบรปูแบบการเขยีนบทยกเลกิกฎหมายของพระราชบญัญตั ิ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๑ พบว่ามี ๖ แบบ ซึ่งแนวทางการเขียนจะมีทั้งแบบที่เหมือนและแตกต่างจาก 
ที่คู่มือแบบการร่างกฎหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
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ก. แบบท่ีเหมอืนกับแนวทางตามทีคู่ม่อืแบบการร่างกฎหมายก�าหนดไว้ ประกอบด้วย ๓ แบบ 
ได้แก่ แบบที ่๑ การยกเลิกกฎหมายฉบบัเดยีว แบบที ่๒ การยกเลกิกฎหมายหลายฉบบั ซ่ึงเป็นกฎหมาย
ในกลุม่กฎหมายเดียวกนั และแบบท่ี ๓ การยกเลกิกฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ  ซ่ึงมไิด้เป็นกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 
โดยรปูแบบการเขยีนจะเป็นไปตามแนวทางทีคู่ม่อืแบบการร่างกฎหมายก�าหนดไว้ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

ข. แบบทีแ่ตกต่างจากแนวทางทีคู่ม่อืแบบการร่างกฎหมายก�าหนดไว้ ประกอบด้วย ๓ แบบ ดงัน้ี 

แบบที่ ๑  การยกเลิกกฎหมายไว้ในส่วนของบทเฉพาะกาล

มาตรา ๓ เม่ือพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคับ ให้........... เป็นอนัยกเลิกและให้โอนบรรดากจิการ 

เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของ................................................  

ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้

ตัวอย่างเช่น
-  พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“มาตรา ๕๓ เมือ่พระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ให้พระราชกฤษฎกีาจดัต้ังสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 
วคัซนีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
วคัซนีแห่งชาติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอนัยกเลกิ และให้โอนบรรดากจิการ เงนิ ทรพัย์สนิ สิทธ ิหน้ี 
ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบันวคัซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
สถาบนัวัคซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีม่อียูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั ไปเป็นของ
สถาบันตามพระราชบัญญัตินี้”

-  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
“มาตรา ๔๙ เมื่อพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอันยกเลิก และให้บรรดากิจการ เงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

แบบที่ ๒ การยกเลิกกฎหมายบางเรื่องหรือบางมาตรา
ในบางครั้งอาจมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกกฎหมายเพียงบางเรื่องหรือบางมาตรา ซึ่งสามารถ 

กระท�าได้โดยระบุเจาะจงลงไปว่าประสงค์จะยกเลิกเรื่องใดหรือมาตราใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น 
ของร่างกฎหมายแต่ละฉบับ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ................................................................................ 

เฉพาะที่เกี่ยวกับ...........................................................
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ตัวอย่างเช่น
-  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐

“มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีและสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

แบบที ่๓  การยกเลกิกฎหมายโดยระบรุายชือ่กฎหมายท่ีถกูยกเลกิไว้ในบัญชท้ีายพระราชบญัญตัิ
รปูแบบนีเ้ป็นการยกเลกิกฎหมายหลายฉบบัซึง่มสีาระส�าคญัทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ โดยกฎหมาย

ฉบบัเดียวกนั กล่าวคอื เป็นการออกกฎหมายมาเพือ่ยกเลกิกฎหมายฉบบัอืน่ ๆ เป็นการเฉพาะ โดยต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันตรวจพบเพียง ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติยกเลิกบางฉบับซึ่งใช้ในภาวะคับขัน 
พทุธศกัราช ๒๔๘๙ พระราชบัญญติัยกเลกิกฎหมายบางฉบับทีไ่ม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และพระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบับทีห่มดความจ�าเป็นหรือซ�า้ซ้อนกับกฎหมายอ่ืน (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติอีก ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๖/๒๕๖๒)

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

ตัวอย่างเช่น
- พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๓  ให้ยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน�้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓

๒. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔

๓. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

๔. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔”
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นายอภิวฒัน์  คงชาตร ี ผูอ้�านวยการฝ่ายการวเิคราะห์การร่างกฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นว่า ส�าหรับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบบการเขียนบทยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวน้ันที่ส�าคัญได้แก่ เรื่อง “การก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายของพระราชบัญญัต ิ
ไว้ในส่วนของบทเฉพาะกาล” กล่าวคือ คู่มือแบบการร่างกฎหมายได้ก�าหนดต�าแหน่งของบทยกเลิก
กฎหมายว่าโดยปกติจะบัญญัติไว้ในมาตรา ๓ เสมอ พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการเขียนบทยกเลิก
กฎหมายในแต่ละแบบไว้อย่างชดัเจน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามพีระราชบัญญัติและร่างพระราชบญัญตัิ
บางฉบบัได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า เมือ่พระราชบญัญตั ิ “จดัตัง้” หน่วยงานใหม่มผีลใช้บงัคบัแล้ว
ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานเดิม เช่น พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑๓ ร่างพระราชบญัญตัสิ�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ....๔ และร่างพระราชบญัญตั ิ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....๕  

นอกจากนี ้ยงัมี “ร่างพระราชบญัญัติ
กองทุนน�า้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. ....” ซ่ึงได้ผ่าน 
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ได้ก�าหนด
บทเฉพาะกาลไว้ในลักษณะทีว่่า เม่ือมกีาร “ยบุ” 
หน ่วยงานเดิมแล ้ว ให ้ โอนบรรดาเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน รวมท้ังงบประมาณ
ของหน่วยงานเดิมไปเป็นของหน่วยงาน 
ที่จัดตั้งใหม่ โดยบัญญัติว่า “มาตรา ๔๘ 
เม่ือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ใช้บังคับ  
ให้โอนบรรดาเงนิ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนีส้นิ รวมทัง้งบประมาณของสถาบนับรหิารกองทุนพลงังาน (องค์การมหาชน) 
ไปเป็นของกองทนุ โดยให้ใช้จ่ายเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของกองทนุหรอืการบรหิารกองทนุ” 
ทั้งนี้ เพื่อก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการยุบเลิกองค์การมหาชน 

๓มาตรา ๕๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วคัซนีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอันยกเลิก และให้โอนบรรดากิจการ 
เงนิ ทรัพย์สนิ สทิธ ิหน้ี ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนั
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้.

๔มาตรา ๓๕ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอนัยกเลกิ และให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหน้าที ่หนี ้เจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้าง และงบประมาณ 
ของส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส�านักงาน... .

๕มาตรา ๔๙ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอันยกเลิก และให้บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ.
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ต่อกรณปัีญหาดังกล่าวจงึมปีระเดน็ทีต้่องพจิารณาว่า ในการด�าเนนิการยบุเลกิองค์การมหาชนน้ัน 
ตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�าหนดให้ “องค์การมหาชน
เป็นอันยุบเลิกได้เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการด�าเนินกิจการขององค์การมหาชน โดยตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกายุบเลิก” ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่จะก�าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มีผลเป็น 
การยกเลิกกฎหมายล�าดบัรองท่ีออกตามพระราชบัญญติัอืน่จะถกูต้องต่อหลกัการร่างกฎหมายหรือไม่ 
และการยบุเลกิองค์การมหาชนทีจ่ดัต้ังขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจะต้องตราพระราชกฤษฎกีาออกมา
ยกเลิกด้วยหรือไม่ อย่างไร

ส่วนการใช้ถ้อยค�าว่า “เม่ือพระราชบญัญตัน้ีิมผีลใช้บงัคบัแล้ว ให้พระราชกฤษฎกีา.................... 
เป็นอันยกเลิก......” เพื่อเป็นการยกเลิกกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานเดิม ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า  
เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมาย ควรจะก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายไว้ใน 
มาตรา ๓ หรอืก�าหนดบทยกเลกิไว้ในบทเฉพาะกาล หรอืสมควรให้ด�าเนนิการยบุเลกิหน่วยงานเดิม 
ตามข้ันตอนของกฎหมายนัน้ ๆ  ซึง่ในเบือ้งต้นพจิารณาแล้วเห็นว่า สมควรจะก�าหนดไว้ในมาตรา ๓  
ดงัเช่นการยกเลกิพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วข้อง ท้ังนี ้ เพือ่ให้เป็นไปตามแบบการร่างกฎหมายท่ีผ่านมา  
ซึง่จะมผีลเป็นการยกเลกิกฎหมายเดมิไม่ให้มผีลใช้บงัคับอกีต่อไป ประกอบกับการยกเลกิพระราชกฤษฎกีา
ที่ออกตามพระราชบัญญัติอื่นก็สามารถด�าเนินการได้ เพราะพระราชบัญญัติใหม่สามารถยกเลิก 
พระราชบญัญตัเิก่าซึง่มศีกัดิเ์ท่ากนัได้ จงึสามารถยกเลกิพระราชกฤษฎกีาซึง่มศีกัดิต์�า่กว่าได้โดยไม่ขัดต่อ 
หลกัการร่างกฎหมายในประการท่ีส�าคญัเห็นว่า การยกเลกิพระราชกฤษฎีกาไม่ใช่เรือ่งของบทเฉพาะกาล 
จะมีเฉพาะเรื่องการโอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และบุคลากรเท่านั้น
ทีเ่ป็นบทเฉพาะกาล เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของกฎหมายต่อไปนี้ 
ซึ่งมีการก�าหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน โดยบัญญัติเป็นบทยกเลิกกฎหมายไว้ใน 
มาตรา ๓ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการโอนกิจการหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลหรือแยก 
เป็นอีกมาตราหนึ่งต่างหาก

-  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗”
“มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกับส�านักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี”
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 -  พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔”
“มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหน้ีสนิ ภาระผกูพนั และงบประมาณ

ขององค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเป็นของ กยท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้”

-  พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้องค์การส่งเสรมิกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๗”
“มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ตลอดจนงบประมาณขององค์การ

ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของ กกท.”

-  พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๐๒”
“มาตรา ๔๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดขององค์การส่งเสริม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ทีมี่อยูใ่นวันทีพ่ระราชบญัญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ไปเป็นของ ททท. ทัง้น้ี ภายในเวลาไม่เกนิ
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”

-  พระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕”
“มาตรา ๘๘ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดตลอดจน 

งบประมาณขององค์การรถไฟฟ้ามหานครตามพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของ รฟม.”

นอกจากนี้ การด�าเนินการยุบเลิกหน่วยงานเดิมตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น ๆ เช่น การตรา
พระราชกฤษฎีกายบุเลิกตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้อง 
ให้มีเจ้าหน้าที่ท�าการตรวจสอบทรัพย์สินและช�าระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 
ที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การมหาชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด หรอืการตราพระราชกฤษฎีกายบุเลกิองค์การตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วย
การจัดตัง้องค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จะต้องก�าหนดวธีิการจดัทรัพย์สนิไว้ในพระราชกฤษฎกีาด้วย 
ด้วยเหตนุี ้ เมือ่กฎหมายประสงค์จะเปลีย่นสถานะของหน่วยงานโดยไม่ประสงค์ทีจ่ะให้มกีารด�าเนนิการ
ตามกฎหมายนัน้ ๆ อกีต่อไปแล้ว จงึได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัเก่ียวกบักจิการ ทรพัย์สนิ สทิธิ 
หนี ้ งบประมาณ และบคุลากรไว้ เพราะหากให้ด�าเนินการตามกฎหมายจัดตัง้แล้วก็จะมกีารด�าเนนิการ
ทีแ่ตกต่างกนัได้ หรอืกล่าวอีกนยัหนึง่คอื หากก�าหนดให้ด�าเนนิการยบุเลกิตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน  
และเขยีนให้โอนกจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี ้งบประมาณ และบคุลากรกอ็าจท�าให้ทัง้สองกฎหมายขดัแย้งกัน  
กรณจีงึสมควรก�าหนดบทยกเลิกกฎหมายไว้ในมาตรา ๓ เพือ่ให้เป็นไปตามแบบการร่างกฎหมายทีผ่่านมา
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นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการกฤษฎีกา 
ได้แสดงความคิดเหน็ว่า นอกจากบทยกเลกิกฎหมายจะมปัีญหาเก่ียวกบัการก�าหนดต�าแหน่งการเขยีน 
ไว้ในส่วนของบทเฉพาะกาลแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “รูปแบบของการยกเลิกกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายที่แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายอื่นหลายฉบับ” ด้วยว่าจะต้อง 
ด�าเนินการอย่างไร กล่าวคือ การที่รัฐบาลมีนโยบายให้
มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายของประเทศหลายฉบับ 
เพื่อให ้กฎหมายมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการด�าเนินการนั้นปรากฏว่า 
นโยบายบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
จ�านวนมากที่มีหลักการเดียวกันหรือจ�าเป็นต้องแก้ไข
ให้สอดคล้อง เช่น การแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือการแก้ไขกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกบัการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งแต่ต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายอื่น
เพื่อให้มีเน้ือหาอย่างเดียวกันหรือสอดคล้องกันด้วย ซ่ึงกรณีดังกล่าวถ้าจะด�าเนินการตามแนวทาง
ที่ผ่านมาจะต้องแก้ไขกฎหมายเป็น “รายฉบับ” จ�านวนมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นการแก้ไขหลักการเดียวกัน  
จงึได้มีแนวความคดิว่าในการปรบัปรงุกฎหมายเหล่าน้ันจะสามารถจัดท�าเป็น “กฎหมายกลาง” ขึน้ฉบบัหนึง่ 
และก�าหนดให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิกฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอยูใ่นกฎหมายกลางฉบบัเดยีวกัน
ทั้งหมด แทนการที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายในแต่ละฉบับได้หรือไม่ เพียงใด

ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการประชุม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพเิศษ (ประธานกรรมการกฤษฎีกาทกุคณะ) ขึน้ เพือ่พิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎกีา คณะพเิศษ ได้พจิารณาแนวทางการตรากฎหมายของประเทศไทยทีม่มีาแต่เดิม รวมท้ังตัวอย่าง
ของต่างประเทศแล้ว มคีวามเหน็ว่า แนวทางการตรากฎหมายของประเทศไทยท่ีผ่านมา จะพจิารณา
ด�าเนินการโดยแยกเป็นรายฉบับ ทั้งนี้ เพราะการก�าหนดหลักการของกฎหมายฉบับใด ไม่ว่าจะเป็น 
การตรากฎหมายใหม่หรือกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม จะก�าหนดเฉพาะหลักการของกฎหมายฉบับน้ันว่า 
มีความประสงค์ให้มีการด�าเนินการในเรื่องใดท่ีเก่ียวกับกฎหมายดังกล่าว และถ้าจ�าเป็นต้องแก้ไข
กฎหมายอื่นเพ่ือให้สอดคล้องไปพร้อมกันด้วย ก็จะจัดท�าเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหาก  
โดยไม่บญัญตัริวมกนัไปในกฎหมายฉบบัเดียวกัน เพือ่ให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายว่าบทบญัญตัิ
ของกฎหมายใดได้ถูกแก้ไขโดยมีข้อความเป็นอย่างอ่ืนใช้บังคับแทนที่ไว้เป็นอย่างใดและสามารถค้นหา
ได้จากกฎหมายที่มีชื่อเดียวกันและใช้บังคับเป็นฉบับถัดมา๖

๖ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, น. ๑๙-๒๐.
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อย่างไรกด็ ีแม้ว่าโดยหลกัทัว่ไปจะมกีารตรากฎหมายแต่ละเรือ่งแยกกนัเป็นหลายฉบบักต็าม 
แต่ในการตรากฎหมายหลายคร้ังปรากฏว่าเคยมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอื่นอยู่ในกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน โดยมีทั้งกรณีการแก้ไขถ้อยค�า และการยกเลิกกฎหมาย ดังนี้

-  การแก้ไขถ้อยค�า ตัวอย่างเช่น
(๑) รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

“มาตรา ๓ นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้ค�าว่า สยาม ให้ใช้ค�าว่า ไทย แทน”

(๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้แก้ไขค�าว่า “รถยนตร์” “รถจักรยานยนตร์” และ “เครื่องยนตร์”  
ในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นค�าว่า “รถยนต์” “รถจักรยานยนต์” 
และ “เครื่องยนต์” ทุกแห่ง”

-  การยกเลิกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
(๑) พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖  

ได้ก�าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ จ�านวน ๔๗ ฉบับ โดยบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
(๒) พระราชบญัญตัทินุรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ บทบญัญตัมิาตรา ๒๘ ได้ก�าหนดให้สามารถ

ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกรัฐวิสาหกิจได้ และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติ 
ดังกล่าวแล้ว อาทิ พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือยกเลกิพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ต้ังแต่วันที ่ ๒๔ มถินุายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป และพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเงือ่นเวลายกเลกิกฎหมาย 
เกีย่วกบัการสือ่สารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือยกเลกิพระราชบญัญติัการสือ่สารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

(๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๔”
(๔) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๕  ภาษีป้ายในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
บรรดาบทกฎหมาย กฎ  และข้อบงัคบัอืน่ในส่วนทีม่บีญัญตัไิว้แล้วในพระราชบญัญตันิี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน”

๒๐โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
๒๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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แบบการตรากฎหมายของประเทศไทยข้างต้นนั้น แม้จะเคยกระท�าโดยให้กฎหมายฉบับหนึ่ง 
มีผลเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับอื่น แต่ก็กระท�าในขอบเขตจ�ากัดและไม่ได้กระท�าเป็นการทั่วไป  
แต่เมื่อศึกษาแนวทางการตรากฎหมายของต่างประเทศแล้ว พบวิธีการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

(๑) ตรากฎหมายฉบับใหม่แทนที่กฎหมายเดิมโดยตรง ซึ่งตรงกับวิธีการของประเทศไทย
(๒) ตรากฎหมายในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ แต่ให้มผีลเป็นการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายฉบบัอืน่

ที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่นั้นด้วย แต่นักกฎหมายเห็นว่าวิธีการนี้แม้จะสะดวกต่อผู้ร่างกฎหมาย 
แต่ก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้กฎหมาย เพราะผู้ใช้กฎหมายอาจไม่ทราบว่ามีกฎหมายใดบ้าง 
ที่ถูกแก้ไขโดยกฎหมายนี้

(๓) ตรากฎหมายฉบับเดียวเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือบทบัญญัติกฎหมาย
หลายฉบับ โดยจะมีบทบัญญัติสั้น ๆ ว่าให้แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายตามที่ก�าหนดในบัญชีท้าย 
พระราชบัญญัติ (Schedule) ทั้งนี้ ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จะแยกกันระหว่างบัญชีท้าย 
ที่มีผลเป็นการ “ยกเลิก” พระราชบัญญัติอื่นท้ังฉบับหรือเฉพาะบางมาตรา กับบัญชีท้ายที่มีผลเป็น 
การ “แก้ไข” บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอื่น โดยบัญชีท้ายที่มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติอื่น
ทั้งฉบับหรือเฉพาะบางมาตราจะระบุว่าให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ปรากฏในบัญชีท้ายนี้

ทัง้น้ี การทีป่ระเทศไทยมแีนวทางการตรากฎหมายโดยแยกแก้ไขกฎหมายเป็นรายฉบบั ไม่ว่าจะ
มีหลักการไปเกี่ยวข้องหรือเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติใดก็ตาม ก็แก้ไขพระราชบัญญัตินั้นทุกฉบับ 
แยกกนั หรอืมิฉะนัน้กย็กเลิกพระราชบญัญัตฉิบบัก่อน ๆ  ทกุฉบับ แล้วร่างขึน้มาใหม่ โดยการร่างกฎหมาย
ตามแนวทางเช่นนีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการใช้กฎหมายและอ้างองิกฎหมาย ซึง่ผูใ้ช้กฎหมายจะได้
ทราบว่าพระราชบญัญตัแิต่ละฉบบัมเีนือ้ความการแก้ไขเพิม่เติมครัง้สดุท้ายอย่างใด โดยตัวพระราช
บัญญัตินัน้เอง มฉิะน้ัน เมือ่ระยะเวลาผ่านไปผูใ้ช้กฎหมายในระยะหลังอาจไม่ทราบว่าบทกฎหมายใด 
ได้มีการแก้ไขหรือถูกยกเลิกแล้ว เพราะเหตุที่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัตินั้นได้กระท�า 
อยู่ในกฎหมายอืน่ นอกจากนี ้ยงัอาจมปัีญหาในการเสนอร่างกฎหมายต่อรฐัสภา เพราะจะต้องพจิารณา
ว่าจะรบัหลักการของร่างพระราชบญัญัตทิีเ่สนอหรอืไม่ ซ่ึงหากร่างพระราชบญัญตัใิดมหีลกัการให้แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับรวมอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว หากรัฐสภาจะไม่เห็นชอบ
กับการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายบางฉบับซึง่ปรากฏอยูใ่นหลกัการของร่างพระราชบญัญตันิัน้กจ็ะเป็นปัญหา 
ในการพจิารณา ส่วนกฎหมายของต่างประเทศซึง่มตัีวอย่างว่ามีการด�าเนินการแก้ไขกฎหมายหลายฉบบั
อยู่ในกฎหมายฉบับเดียว ก็ปรากฏว่ามีความยุ่งยากในการใช้กฎหมายเช่นกัน จนต้องมีการรวบรวม
กฎหมายต่าง ๆ จัดท�าเป็นประมวลกฎหมายในแต่ละเรื่องขึ้น 

การแก้ไขกฎหมายหลายฉบบัอยูใ่นกฎหมายฉบบัเดยีวนัน้ แม้ว่าจะมปัีญหาเกีย่วกบัความยุง่ยาก
ในการด�าเนินการและการใช้กฎหมายก็ตาม แต่มิได้มีข้อขัดข้องในทางกฎหมายว่าจะด�าเนินการ
ตรากฎหมายฉบับเดียวโดยให้มีการแก้ไขกฎหมายอ่ืนมิได้แต่อย่างใด เพราะเมื่อกฎหมายที่ตราข้ึน 
มีผลบังคับในฐานะเป็นพระราชบัญญัติด้วยกันหรือโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ จึงสามารถใช้
แทนทีเ่นือ้ความเดมิทีเ่ป็นพระราชบญัญตัอิืน่ได้ และได้เคยมกีารด�าเนินการอยูบ้่างแล้วในกฎหมายไทย 
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รวมทัง้มกีารด�าเนนิการอยูใ่นกฎหมายต่างประเทศ ซึง่เป็นตัวอย่างทีแ่สดงถงึการด�าเนินการในลกัษณะ
ดงักล่าวสามารถกระท�าได้ โดยหากรฐัสภาเหน็ชอบกับการเสนอกฎหมายในลกัษณะน้ีก็จะมผีลใช้บงัคบั
เป็นกฎหมายและเป็นรูปแบบที่ใช้ในการอ้างอิงต่อไปได้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงเห็นว่า 
“การแก้ไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว” ควรมีขอบเขตในการด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ควรด�าเนนิการเมือ่การแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดมหีลกัการร่วมกันเป็นหลกัการเดียว  
ซึง่จะมผีลท�าให้การแก้ไขบทบญัญตัต่ิาง ๆ เป็นไปโดยอยูใ่นแนวทางเดยีวกันหรอืมข้ีอความในลกัษณะ
เดยีวกนัได้ทัง้หมดแม้จะเป็นการแก้ไขกฎหมายหลายฉบบั ตัวอย่างเช่น พระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมาย 
บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือการจัดท�าพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 
บทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยบทบัญญัติทั้งหมดที่มีการแก้ไข
จะเป็นการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่มีข้อความไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เนื้อหาสาระ 
ของการแก้ไขจึงเป็นอย่างเดยีวกัน เช่น การแก้ไขบทบญัญติัเกีย่วกับการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล  
ซึง่ควรจะก�าหนดหลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกนัในกฎหมายทกุฉบบั กรณดีงักล่าวกส็ามารถก�าหนดเป็นหลกัการ
อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวและให้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ  ให้มีข้อความเป็นท�านองเดียวกัน 
ทัง้หมดได้

ส�าหรบัการแก้ไขกฎหมายบางเรือ่งทีม่ข้ีอแตกต่างกนัในรายละเอยีดของเนือ้หาในบทบญัญตัิ 
แม้ว่าหลักการที่เป็นวัตถุประสงค์หลักจะเป็นอย่างเดียวกัน เช่น การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิ่น มีความจ�าเป็นต้องบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อ�านาจของ 
ท้องถิน่ในกฎหมายแต่ละฉบับแตกต่างกันตามหลกัการและเนือ้หาทีก่�าหนดไว้เป็นการเฉพาะของกฎหมาย 
แต่ละฉบบันัน้ กรณเีช่นนีก้ไ็ม่อาจแก้ไขกฎหมายทกุฉบบัรวมอยูใ่นกฎหมายฉบบัเดยีวกนัได้ เพราะมกีารแก้ไข
ในรายละเอยีดแตกต่างกนัมาก และจ�าเป็นต้องพจิารณาเป็นรายฉบบัว่าการแก้ไขน้ันสอดคล้องกับเนือ้หา
ของกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นเพียงใด หรือไม่

(๒) การตรากฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น ควรเป็น 
กฎหมายเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของกฎหมายท่ีเป็น “กฎหมายกลาง” ท่ีรวมการแก้ไข 
กฎหมายหลายฉบับ มิใช่เป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วให้มีบทบัญญัติเป็นการแก้ไขกฎหมาย 
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น อาจตราเป็นร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายบางฉบบัทีไ่ม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ส่วนรูปแบบของร่างพระราชบัญญัตินั้นเห็นว่า 
เนื่องจากมีความเห็นว่าควรกระท�าด้วยความจ�าเป็นและไม่ใช่ทุกกรณีไป ประกอบกับหากจะมี 
การเสนอร่างในลักษณะนี้ข้ึนมาแล้ว ก็จะมีปัญหาให้พิจารณาแบบการร่างกฎหมาย ตั้งแต่การตั้งช่ือ 
ร่างพระราชบญัญตัทิีเ่หมาะสม การเขียนหลกัการ การเขยีนค�าปรารภ การล�าดบัมาตราและเรยีบเรยีงเนือ้หา 
การก�าหนดรฐัมนตรีผูร้กัษาการ การอ้างองิกฎหมาย และการแก้ไขเพิม่เตมิในภายหลงั คณะกรรมการฯ  
จงึยงัไม่ก�าหนดแบบไว้เป็นการทัว่ไป แต่หากมร่ีางกฎหมายแล้วก็จะพจิารณาก�าหนดแบบเป็นรายกรณต่ีอไป

อนึ่ง เนื่องจากในกระบวนการตรากฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นผู้มีอ�านาจตรากฎหมาย  
ดังนั้น การวางแบบของร่างพระราชบัญญัติว่าควรจะมีรูปแบบอย่างไร รวมทั้งการยอมรับให้มีการแก้ไข
กฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบบัเดยีว ย่อมอยูใ่นอ�านาจของฝ่ายนติบัิญญตัทิีจ่ะเป็นผูก้�าหนดด้วย 
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หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เกีย่วข้องกบัการยกร่างกฎหมายและงานด้านนิตบิญัญตัขิองประเทศ รวมทัง้ในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะต้อง 
มีการใช้กฎหมายด้วยน้ัน มีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิง่กบั “แนวทางในการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิม่เติม
กฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว” ที่ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แสดง 
ความคดิเห็นไว้ว่า “ร่างกฎหมายแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายหลายฉบบัโดยร่างพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวนัน้  
จะเก่ียวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและอ้างอิงพระราชบัญญัติอื่นอีกหลายฉบับ ฉะน้ัน  
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายได้เห็นภาพรวมของหลักการและขอบเขต 
ของการเสนอแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีมลีกัษณะเป็นการแก้ไขกฎหมายหลายฉบบัแล้ว ในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงควรด�าเนินการเฉพาะกรณีหรือภายในขอบเขตที่ก�าหนดเท่านั้น และ
อาจจัดท�า “บันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ” แนบไปกับร่างพระราชบัญญัติฯ ด้วยทุกขั้นตอน 
โดยจัดพิมพ์ควบคู่ไปกับการประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี เพื่อผู้ใช้กฎหมาย 
จะได้ทราบถึงหลักการ ความเป็นมา และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีถูกแก้ไขเพิ่มเติม ท�านองเดียวกับ
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายของต่างประเทศที่มีการจัดท�าบันทึก “Explanatory Note” หรือ 
“Exposé des motif” อีกส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวร่างกฎหมาย ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะระบุเหตุผล
ของการเสนอกฎหมายต่อรฐัสภา รวมท้ังเจตนารมณ์ของกฎหมาย กลไกกฎหมายทีต้่องการ และอธบิาย
แต่ละมาตราอย่างสั้น ๆ๗

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันมีการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ 
โดยพระราชบญัญติัฉบบัเดยีวเพิม่มากขึน้ เช่น พระราชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า 

“มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบญัญตัแิละพระราชก�าหนด
จ�านวนเจด็สบิหกฉบบั ดงัต่อไปนี ้และให้ใช้ความตามทีป่รากฏในบญัชีท้ายพระราชบญัญัตินีแ้ทนตามล�าดบั

(๑) มาตรา ๑๒ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) มาตรา ๓๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๙๐/๕ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๓) ............” 

๗ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
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หรอืร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกับอ�านาจหน้าทีข่องผูท้�าการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ได้บัญญัติว่า

“มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งพระราชบญัญตัจิ�านวนเก้าฉบบั ดงัต่อไปนี ้และให้ใช้ความ
ตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามล�าดับ

(๑) มาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒) มาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) มาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) มาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
(๕) มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) มาตรา ๒๙  แห่งพระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) มาตรา ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๙) มาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

กรณีดังกล่าวจึงอาจมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้ว่า หากต่อมามีการปรับปรุงพระราชบัญญัต ิ
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเตมิบทบัญญตัแิห่งกฎหมายท่ีเกีย่วกับอ�านาจหน้าท่ีของผูท้�าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  
ผู้รักษาการแทนหรอืผูร้กัษาการในต�าแหน่งผู้บรหิารของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. .... หรอืพระราชบญัญตัอิืน่
ท�านองเดียวกันแล้ว รูปแบบการยกเลิกกฎหมายจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. ....๘  เป็นร่างพระราชบัญญติัทีม่หีลกัการเป็นการปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วย 

๘ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้ผ่านความเห็นชอบของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว.
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การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีบทบัญญัติมาตรา ๕๙ ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยมาตรา ๓ (๒๖) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด 
ในทางอาญาของผู้แทนนติบิคุคล พ.ศ. ๒๕๖๐๙ กรณเีช่นน้ี จะมแีนวทางในการเขยีนบทยกเลกิกฎหมาย
ในร่างพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ทีป่รบัปรงุใหม่ 
ดังกล่าวอย่างไร หรือต้องด�าเนินการ
เป็นไปในรูปแบบใด จึงจะมีความ 
เหมาะสม

กรณปัีญหาทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การเขียนบทยกเลิกกฎหมายซึ่ ง
มีบทบัญญั ติ ท่ีถูกแก ้ ไข เพิ่ ม เ ติม 
โดยพระราชบัญญัติท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายหลายฉบบัดังกล่าว ผูเ้ข้าร่วม
สมัมนาได้มกีารอภปิรายกนัอย่างกว้างขวาง โดยส่วนหน่ึงเหน็ด้วยกับแนวทางทีไ่ด้ด�าเนินการ คอื ใช้ตาม
รปูแบบที ่๒ การยกเลิกกฎหมายหลายฉบบั ซึง่เป็นกฎหมายในกลุม่กฎหมายเดียวกัน ตามทีคู่ม่อืแบบ
การร่างกฎหมายก�าหนดไว้ ทัง้นี ้เพราะเหน็ว่าบทบญัญตัทิีม่าตรา ๓ (๒๖) แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
บทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้ 
ใช้แทนนัน้ ได้ถกูน�ามาแทนทีใ่นมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว  
จงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องยกเลิกเนือ้หาในมาตรา ๓ (๒๖) อกีแต่อย่างใด ดงัจะเหน็ได้จากบทยกเลิกกฎหมาย
ในร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... มาตรา ๓ ที่บัญญัติว่า

“มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

๙พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๕๙  
ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ (๒๖) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยบัญญัติว่า

“มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู ้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ 
การกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มหีน้าท่ีต้องสัง่การหรอืกระท�าการแทนและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องรบัโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”.
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แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ทีป่รบัปรงุพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นฉบับสดุท้าย ควรเป็นกฎหมาย
ฉบับที่ยกเลิกหรือต้องด�าเนินการตราพระราชบัญญัติมายกเลิกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้
กฎหมายทีจ่ะท�าให้ทราบว่าพระราชบญัญตัแิต่ละฉบบัมเีน้ือความการแก้ไขเพิม่เตมิครัง้สดุท้ายอย่างใด 
โดยตัวพระราชบญัญตันิัน้เอง มฉิะน้ัน หากระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะไม่ทราบว่าบทบัญญติักฎหมายใด 
ได้มีการแก้ไขหรือถูกยกเลิกไปแล้วนั่นเอง 

ดงันัน้ ประเดน็ปัญหาดงักล่าวจงึเป็นกรณทีีจ่ะต้องร่วมกนัพจิารณาเพือ่วางแนวทางการยกเลกิ
กฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับว่า
จะด�าเนินการโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงนั้น ๆ ต้องเขียนบทยกเลิก หรือพระราชบัญญัติท่ีปรับปรุง
เป็นฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่ต้องยกเลิกหรือต้องตราพระราชบัญญัติมายกเลิก ท้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายได้ยึดถืออย่างชัดเจนและด�าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป.
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 “ก้าวหน้า เพราะกล้าก้าว”  
  

 จงเข้มแข็งแม้ว่าแรงจะอ่อนล้า  จงเชิดหน้าสู้ไปไม่ท้อถอย

  อุปสรรคหนักหนามาเป็นร้อย ตั้งตาคอยรับมือให้ฦาชา
 

 ยิ่งศัตรูเข้มแข็งยิ่งแกร่งกร้าว ยิ่งปวดร้าวยิ่งรู้รสบทปัญหา

 ยิ่งแปลกใหม่ยิ่งได้ใช้วิชา ยิ่งพบพายิ่งเพริศพรายใช้ชีวิต
  

 ปัญหามีไว้แก้ใช่แค่แบก ทุกข์ไว้แยกวิเคราะห์ใช่เกาะติด

 ธรรมไว้ท�าใช่ไว้ขู่มวลหมู่มิตร เขาไว้ขวิดใช่เพื่อแกล้งแผลงศักดา
  

 ตั้งสติก�ากับก้าวที่เราย่าง ทุกเส้นทางมีหนามไหนให้ศึกษา

  ตั้งใจเดินย่อมเจริญเพลินพิชชา ก้าวที่กล้าจะก่อก้าวอันยาวไกล

(ว.วชิรเมธี, ธรรมะพารวย, หน้า ๑๑๗)
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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

  *ข้อมลู ณ วนัที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๒.

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน* 
	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
พ.ศ.	 ….	 เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	 (ชุดที่มี	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี)	 
โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๒	 เป็นพิเศษ  
เมื่อวันศุกร์ที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๒	ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ….	 ในวาระที่หนึ่ง  
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่ง	มีจ�านวน	๑๐	คน	เพื่อพิจารณา	โดยมีก�าหนดการแปรญัตติ	ภายใน	๑๕	วัน	และที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน	 
๔๕	วนั	นบัแต่วนัทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตติัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ	ชดุน้ี	ต่อมาในคราวประชมุ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๑๕/๒๕๖๒	 เป็นพิเศษ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 
ที่ประชุมได้ลงมตใิห้ขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก	๗	วัน

 ปัจจบัุนร่างพระราชบัญญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร 
วิสามัญฯ	

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

หลักการ
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เหตุผล
 เนือ่งด้วยปัจจบุนัการใช้ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มอีตัราเพิม่ขึน้ 

อย่างรวดเรว็	โดยผลติภณัฑ์และอุปกรณ์ดงักล่าวส่วนใหญ่มส่ีวนประกอบซึง่เป็นสารอันตรายและโลหะหนกั 

รา่งพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
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หลายชนิด	หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	จ�าเป็นต้องมีการจัดเก็บ 
รวบรวม	คัดแยก	ถอดชิ้นส ่วน	และก�าจัดซากผลิตภัณฑ ์อย ่าง ถูกต ้องตามหลักวิชาการ 
เพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า	ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตลดการใช้สารอันตราย 
รวมทั้งปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการน�ากลับมาใช้ใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มากข้ึน	อนัเป็นการส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชน	ซ่ึงการด�าเนินการดงักล่าว 
ย่อมจะต้องกระทบต่อสิทธิและเสรภีาพของบคุคลบางประการ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัน้ี

ค. สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)		บทนิยาม	(ร่างมาตรา	๔)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	  
          “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	(๑)	เครื่องใช้	

หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการท�างาน	(๒)	เครื่องใช้หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ผลิต	ส่ง	หรือวัดกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	(๓)	อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่เป็นส่วนประกอบ
ของ	(๑)	หรือ	(๒)		

	 	 “ซากผลติภัณฑ์”	หมายความว่า	ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์																
ที่ช�ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานหรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

  “ผู้ผลิต”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 หากไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า	 ให้ถือว่าผู้ที่มีชื่อบน
ฉลากเป็นผู้ผลิต	หากไม่มียี่ห้อ	เครื่องหมายการค้า	หรือชื่อบนฉลาก	ให้ถือว่าผู้ประดิษฐ์	ประกอบหรือ
กระท�าด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ผลิต	และให้หมายความรวมถึงผู้น�าเข้า
หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่ายด้วย

  “พนกังานเจ้าหน้าที”่	หมายความว่า	ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญติันี้
	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
	 	 “ปลัดกระทรวง”	หมายความว่า	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๖)
	 	 ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 กฎกระทรวงเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	
	 ๓) ขอบเขตการใช้บังคับ	(ร่างมาตรา	๓	และร่างมาตรา	๕)
  ๓.๑)	 พระราชบัญญัตินี้ไม ่ใช ้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการทหาร
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  ๓.๒)	 ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีอ่ยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญัตินี	้
ได้แก่	

				 	 	 (๑)	 คอมพิวเตอร์	
				 	 	 (๒)	 เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย
				 	 	 (๓)	 เครื่องปรับอากาศ
				 	 	 (๔)	 เครื่องรับโทรทัศน์	
				 	 	 (๕)	 ตู้เย็น	
	 				 	 (๖)	 ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
 ๔)	 การจัดการซากผลิตภัณฑ	์(ร่างหมวด	๑)
  ๔.๑)	 ข้อควรห้ามในการจัดการซากผลิตภัณฑ	์(ร่างมาตรา	๗	ถึงร่างมาตรา	๙)
  		 ๔.๑.๑)	 ห้ามมิให้ผู้ใดท้ิงซากผลิตภัณฑ์ในท่ีสาธารณะ	ท่ีรกร้างว่างเปล่าหรอื

ทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
		 	 	 ๔.๑.๒)	 ห้ามมใิห้ผู้ใดถอดแยกชิน้ส่วนของซากผลติภัณฑ์	เว้นแต่กรณ	ีดงัต่อไปนี้
	 	 	 		 	 (๑)	 การถอดและประกอบกลับเข้าตามเดิม
	 	 	 		 	 (๒)	 การซ่อมแซมเพื่อน�ากลับมาใช้ซ�้า
	 	 	 		 	 (๓)	 การด�าเนนิการเพือ่การศกึษา	ทดลองและวจิยัโดยหน่วยงานของรฐั 

หรือสถานศึกษาของรัฐ
	 	 	 	 		 (๔)	 การด�าเนนิการของโรงงานทีไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
	 	 	 		 	 (๕)	 การด�าเนินการที่มีลักษณะตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
	 	 	 ๔.๑.๓) ห้ามมิให้ผู้ใดรับคืน	จัดเก็บ	หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 ภายใต้บังคับตามข้อ	๕.๑)	ห้ามมิให้ผู้ใดรับคืน	จัดเก็บ	หรือรวบรวม

ซากผลิตภัณฑ์	เว้นแต่จดัท�าโดยศนูย์รบัคนืซากผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จัดตัง้และขึน้ทะเบยีนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	 หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข	ในกรณีที่มีซากผลิตภัณฑ์ปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บ

	 	 	 	 	 ท้ังน้ี	 ในการด�าเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหรือ 
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวท�าการคัดแยก 
ซากผลิตภัณฑ์	เพื่อน�าส่งหรือประสานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เพื่อให้มารับคืนซากผลิตภัณฑ์

  ๔.๒) การจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ	์(ร่างมาตรา	๑๐)
	 		 	 ตามข้อ	๔.๑.๓)	นอกจากผู้ผลิตต้องด�าเนินการตามข้อ	๕.๑)	แล้ว	ยังก�าหนดให้

ด�าเนินการได้	ดังนี้
		 	 	 (๑)	 ผู้ผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น	หรือให้ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า															

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ใดด�าเนินการแทน	ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิต
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		 	 	 (๒)	 ผูผ้ลติท�าความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้ด�าเนินการแทน																	
โดยการด�าเนินการของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน	

		 	 	 นอกจากบคุคลตามความข้างต้น	บคุคลซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม																		
ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด	อาจขอจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้	

	 	 ๔.๓) แนวทางในการรบัคืน	การจดัเกบ็	การรวบรวม	การเกบ็รกัษา	และการขนส่ง													
ซากผลิตภัณฑ์ของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ	์(ร่างมาตรา	๑๑	ถึงร่างมาตรา	๑๔)

	 	 	 ๔.๓.๑) การรับคืน	การจัดเก็บ	การรวบรวม	การเก็บรักษา	และการขนส่ง  
	 	 	 	 	 การรับคืน	 การจัดเก็บ	 การรวบรวม	 การเก็บรักษา	 และการขนส่ง 
ซากผลติภัณฑ์ของศนูย์รบัคนืซากผลิตภณัฑ์	 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด 
โดยก�าหนดให้ใช้บังคับกับการด�าเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหรือได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามข้อ	๔.๑.๓)	ด้วย

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ต้องน�าส่งซากผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนดเท่านั้น

	 	 	 ๔.๓.๒)	 การจัดท�ารายงานชนิดและปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่น�าส่งโรงงาน
	 	 	 	 	 ก�าหนดให้ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์จัดท�ารายงานชนิดและ

ปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่น�าส่งโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในแต่ละปีเสนอต่อ 
กรมควบคุมมลพิษ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

   ๔.๓.๓)	 การด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข	

	 	 	 	 	 ในกรณีที่ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามข้อ	 ๔.๑.๓)	 ให้อธิบดีมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์น้ัน
แก้ไขหรอืปรบัปรงุการด�าเนนิการให้ถกูต้องโดยก�าหนดระยะเวลาให้แล้วเสรจ็	หรอืสัง่ให้ระงบัการด�าเนนิ
กิจการของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เป็นการชั่วคราวได้

	 	 	 ๔.๓.๔)	 การแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

    	 ในกรณทีีอ่ธบิดเีหน็ว่าการประกอบกจิการของศนูย์รบัคนืซากผลติภัณฑ์ 
อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง	 ให้อธิบดีมีอ�านาจออก
ค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์กระท�าหรืองดเว้นกระท�าการใด	 ๆ	 เพื่อแก้ไข 
หรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้

 ๕)	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต	(ร่างหมวด	๒)
	 	 ๕.๑)	 หน้าที่ในการรับคืน	จัดเก็บ	และรวบรวมซากผลิตภัณฑ	์(ร่างมาตรา	๑๕)	
    ๕.๑.๑)	 ก�าหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืน	 จัดเก็บ	 และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์

ประเภทเดยีวกนั	ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลติรายใด	รวมถงึซากของผลติภณัฑ์ทีม่กีารน�าเข้าจากต่างประเทศ
หรือที่ไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใด	ๆ	หรือที่ผู้ผลิตเลิกด�าเนินกิจการแล้วด้วย	

07 ��������������������_p73-81.indd   76 7/22/2562 BE   11:22 AM



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๒77

   ๕.๑.๒) ผูผ้ลติจะก�าหนดหลกัเกณฑ์ใดทีเ่ป็นการสร้างภาระเก่ียวกับการด�าเนนิการ 
ตามข้อ	๕.๑.๑)	แก่ผู้น�าซากผลิตภัณฑ์มาส่งคืนมิได้	

	 	 	 ๕.๑.๓) ในกรณทีีก่รมควบคุมมลพษิพบว่าผูผ้ลติไม่ด�าเนนิการตามความข้างต้น 
ก�าหนดให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งให้ผู้ผลิตด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด

  ๕.๒)	 หน้าที่ในการจัดท�าแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ  ์ 
(ร่างมาตรา	๑๖)

	 		 	 ก�าหนดให้ผู ้ผลิตจัดท�าแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์															
เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก�าหนดโดยอย่างน้อยต้องม ี
รายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ประมาณการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
จ�าหน่ายในแต่ละปี

	 	 	 (๒)	 ข้อมูลเก่ียวกับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์	 และวิธีการรับคืน	 การจัดเก็บ	 
การรวบรวม	และการเก็บรักษาซากผลิตภัณฑ์	โดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค

	 	 	 (๓)	 เป้าหมายในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
	 	 	 (๔)	 วิธีการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
	 	 	 (๕)	 การเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับวธิกีารรบัคนื	การจัดเก็บ	การรวบรวม	การเกบ็

รักษา	การขนส่งซากผลิตภัณฑ์	และอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์
	 	 	 (๖)	 รายงานผลการด�าเนินการตาม	(๑)	ถึง	(๕)	ในรอบปีที่ผ่านมา
	 	 	 (๗)	 ข้อมูลอื่นตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
	 	 ๕.๓)	 หน้าที่ในการเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์  

(ร่างมาตรา	๑๗)		
    ๕.๓.๑) ระยะเวลาในการเสนอแผนความรับผิดชอบจัดการซากผลิตภัณฑ์
	 		 	 	 	 ก�าหนดให้ผูผ้ลติเสนอแผนความรบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑ์											

ตามข้อ	๕.๒)	ต่อกรมควบคมุมลพษิภายในวนัท่ี	๓๑	มนีาคมของทกุปี	โดยให้กรมควบคมุมลพษิพิจารณา
ให้แล้วเสร็จ	ภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น	ทั้งนี้	
ในกรณีมีความจ�าเป็นอธิบดีอาจขยายระยะเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน	๓๐	วัน

	 	 	 ๕.๓.๒) กรณีพ้นก�าหนดระยะเวลาในการเสนอแผน
	 	 	 	 	 หากพ้นก�าหนดเวลาตามข้อ	 ๕.๓.๑)	 กรมควบคุมมลพิษพิจารณา 

ไม่แล้วเสร็จ	 ก�าหนดให้ผู้ผลิตด�าเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์น้ันได้	 
แต่ไม่ตดัอ�านาจกรมควบคุมมลพิษในการด�าเนินการตามข้อ	๕.๓.๓)	และข้อ	๕.๓.๔)	หากตรวจสอบพบ 
ในภายหลัง
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	 	 	 ๕.๓.๓) กรณีที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแผน
	 	 	 	 	 กรณีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นว่าแผนความรับผิดชอบในการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์ตามข้อ	 ๕.๓.๑)	 มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อ	 ๕.๒)	 หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินการหรือการด�าเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน	 ให้อธิบดีมีค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิตแก้ไข	
ปรับปรุง	 และเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต ่
วันที่ผู้ผลิตได้รับแจ้ง	

	 	 	 ๕.๓.๔) ผลของการไม่แก้ไข	ปรับปรุง	และเสนอแผน
	 	 	 	 	 ในกรณีผู ้ผลิตไม่แก้ไข	 ปรับปรุง	 และเสนอแผนความรับผิดชอบ 

ในการจดัการซากผลติภณัฑ์ตามค�าสัง่ของอธิบดภีายในก�าหนดระยะเวลาตามข้อ	๕.๓.๓)	ให้ถอืว่าผูผ้ลติ 
ไม่จัดท�าแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์	

  ๕.๔)	 มาตรการควบคุมให้ด�าเนินการตามแผนความรับผิดชอบ	(ร่างมาตรา	๑๘)		
   ๕.๔.๑) ผู้ผลติต้องด�าเนนิการตามแผนความรบัผดิชอบในการจัดการซากผลติภณัฑ์ 

ที่ได้ยื่นต่อกรมควบคุมมลพิษ	
   ๕.๔.๒)	 ผู ้ผลิตใดไม่ด�าเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์	 ก�าหนดให้อธิบดีมีค�าสั่งให้ผู ้ผลิตน้ันด�าเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามแผน 
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ผู้ผลิตได้รับแจ้ง

 ๖)	 การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ	์(ร่างหมวด	๓)
  ๖.๑)	 แนวทางการจัดท�าและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ	์ (ร่างมาตรา	๑๙)
	 	 		 ก�าหนดให้กรมควบคุมมลพิษจัดท�าและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ 

วธิกีารจัดการซากผลิตภัณฑ์ทีถู่กต้องและเหมาะสมเพือ่ให้ประชาชน	 ผูป้ระกอบการ	 หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

  ๖.๒)	 ศนูย์ประสานงานและเผยแพร่ความรูแ้ละข้อมลูซากผลติภณัฑ์	(ร่างมาตรา	๒๐)		
	 	 		 ก�าหนดให้กรมควบคุมมลพิษจัดให้มีศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ 

และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้ง 
ของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 ๗)	 การตรวจสอบและควบคุม	(ร่างหมวด	๔)
  ๗.๑)	 อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที	่(ร่างมาตรา	๒๑)		
	 	 			 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

มีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 เข้าไปในศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์	 หรือเข้าไปในยานพาหนะใด	 ๆ	 ที่ใช้ 

ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท�าการ 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๒79

	 	 	 (๒)	 ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกผู ้ผลิต	 ผู ้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์	 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา	
ทั้งนี้	ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	(๑)	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

	 	 ๗.๒)	 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที	่(ร่างมาตรา	๒๒)		
		 	 	 ตามพระราชบัญญัติน้ี	 ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	บัตรประจ�าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก�าหนด	 	
  ๗.๓)	 การใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่ง	(ร่างมาตรา	๒๓)

	 	 		 ผู้ได้รับค�าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงได้ภายใน	 
๓๐	วัน	นบัแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสัง่	โดยก�าหนดให้ปลดักระทรวงพจิารณาวนิิจฉยัอทุธรณ์ภายใน	๓๐	วนั 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ถ้ามีเหตุจ�าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 
รวมถึงก�าหนดให้ปลัดกระทรวงมีหนังสือแจ้งไปให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	 
ในการนี	้ให้ขยายระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน	๓๐	วนั	นับแต่วนัทีค่รบก�าหนดระยะเวลา	
อย่างไรก็ตาม	ค�าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด

 ๘)	 บทก�าหนดโทษ	(ร่างหมวด	๕	มาตรา	๒๔	ถึงมาตรา	๓๕)
	 	 โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการท้ิง	 การจัดเก็บ	 

การรวบรวม	 การขนส่ง	 และการก�าจัดซากผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ	 
จึงมีการก�าหนดโทษอาญาไว้	ดังนี้

  ๘.๑)	 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ	๔.๑.๑)	 กรณีทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ	ที่รกร้างว่างเปล่า
หรือทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 หรือข้อ	 ๔.๑.๒)	 กรณีถอดแยกช้ินส่วนของซากผลิตภัณฑ ์ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๒)	 ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ	๔.๑.๓)	กรณรีบัคนื	จัดเก็บ	หรอืรวบรวมซากผลติภัณฑ์	ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๓) ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามประกาศของอธิบดตีามข้อ	๔.๓.๑)	 กรณกีารรบัคืน 
การจัดเก็บ	 การรวบรวม	 การเก็บรักษา	 และการขนส่งซากผลิตภัณฑ์	 ของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๔)	 ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ใดไม่รายงานตามข้อ	๔.๓.๒)	กรณีก�าหนดให ้
ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์จัดท�ารายงานชนิดและปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่น�าส่งโรงงานท่ีได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในแต่ละปีเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศก�าหนด	หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือปรับ
ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๕)	 ผูจ้ดัตัง้ศนูย์รบัคนืซากผลติภณัฑ์ใดไม่ด�าเนนิการตามค�าสัง่ทีอ่อกตามข้อ	๔.๓.๓)	
กรณีอธิบดีมีค�าสั่งเป็นหนังสือให้ด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามก�าหนดระยะเวลา	 หรือข้อ	 ๔.๓.๔)	
กรณอีธิบดมีคี�าสัง่เป็นหนงัสอืให้กระท�าหรอืงดเว้นกระท�าการใด	ๆ 	เพือ่แก้ไขหรือป้องกนัความเสยีหาย
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จากการประกอบกิจการอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๖)	 ผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๕.๑.๑)	 กรณีมีหน้าที่รับคืน	 จัดเก็บ	 และรวบรวม
ซากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใด	 รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ที่มีการน�าเข้า
จากต่างประเทศหรือที่ไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใด	 ๆ	 หรือที่ผู้ผลิตเลิกด�าเนินกิจการแล้วด้วย	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๗)	 ผู้ผลิตใดฝ่าฝืนตามข้อ	๕.๑.๒)	กรณีก�าหนดหลักเกณฑ์ใดที่เป็นการสร้างภาระ
เกีย่วกบัการด�าเนนิการรบัคนื	จดัเกบ็	และรวบรวมซากผลติภณัฑ์ตามข้อ	๕.๑.๑)	แก่ผูน้�าซากผลติภณัฑ์
มาส่งคนืมไิด้	หรอืไม่ปฏบิตัติามข้อ	๕.๒)	กรณกีารจดัท�าแผนความรบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑ์
เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	 หรือข้อ	 ๕.๓.๑)	 กรณี
เสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต่อกรมควบคุมมลพิษภายในวันที	่ ๓๑	 มีนาคม
ของทุกปี	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘.๘)	 ผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของอธิบดีตามข้อ	 ๕.๑.๓)	 กรณีด�าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องตามหน้าที่ของผู้ผลิต	 หรือข้อ	 ๕.๔.๒)	 กรณีการด�าเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามแผน 
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ผู้ผลิตได้รับแจ้ง	ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

	 	 ๘.๙)	 ผู ้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏิบัติ
หน้าทีต่ามข้อ	 ๗.๑)	 (๑)	 กรณเีข้าไปในศนูย์รบัคนืซากผลติภณัฑ์	 หรอืเข้าไปในยานพาหนะใด	 ๆ	 ทีใ่ช้ 
ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท�าการ 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๑	 เดือน	 
หรือปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

    ๘.๑๐)	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งตามข้อ	 ๗.๑)	 (๒)	 กรณีเรียกผู้ผลิต	 ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืน 
ซากผลติภัณฑ์หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องมาให้ถ้อยค�าหรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องมาเพือ่ประกอบ 
การพิจารณา	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท

    ๘.๑๑)	 ในกรณีทีผู้่กระท�าความผดิเป็นนติิบคุคล	ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคลน้ัน 
เกดิจากการสัง่การหรอืการกระท�าของกรรมการ	หรอืผูจ้ดัการ	หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
ของนิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด	 ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับ
ความผิดนั้น	ๆ	ด้วย

     ๘.๑๒)	 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว	 หรือโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน	 ๑	 ปี	 ให้อธิบดีหรือผู ้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่อธิบดี
ประกาศก�าหนด	 ทั้งน้ี	 เมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน	 ๓๐	 วัน 
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
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 ๙)	 บทเฉพาะกาล	(ร่างมาตรา	๓๖)
	 	 ผู ้ใดด�าเนินการรับคืน	 จัดเก็บ	 และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์อยู ่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด�าเนินการได้ต่อไป	 แต่ต้องขอจัดตั้งเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน	 ๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ	 การจัดตั้ง 
และขึ้นทะเบียนตามข้อ	๔.๑.๓)	มีผลใช้บังคับ

ง. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
 เนือ่งจากในปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มมีาตรการจดัเกบ็	รวบรวม	และก�าจดัซากผลติภณัฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ	ท�าให้ประชาชนจ�าเป็นต้องทิ้งซากผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	หรือขายให้กับผู้รับซ้ือของเก่าทั่วไป	 รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์อย่างผิดวิธีท�าให้มีการถอดแยกชิ้นส่วนและอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษต่าง	 ๆ	 
ออกไปยังสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายทั้งในระยะสั้นและสะสมตกค้างในระยะยาว	

	 ดังนั้น	 หากมีการก�าหนดกลไกในการควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบและ 
ถกูต้องตามหลกัวชิาการ	จะสามารถป้องกนัมใิห้เกิดการรัว่ไหลของโลหะหนกัและสารพษิไปสูส่ิง่แวดล้อม
ซึง่จะเป็นการรักษาสุขภาพของประชาชน	ตลอดจนการคดัแยกชิน้ส่วนหรอือุปกรณ์อย่างถกูต้องอาจจะ
ท�าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	 นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้
อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกด้วย	 นอกจากนี้	 ยังจะส่งผลเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและง่ายต่อการจัดการ

	 อย่างไรก็ดี	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและ 
รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	 เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 ตลอดจน
สามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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 “เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต”  
 

 สิ่งที่เธอควรมี “สติปัญญา” สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร”

 สิ่งที่เธอควรคิด “ความดีงาม” สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา”

 สิ่งที่เธอควรเข้าหา “นักปราชญ์” สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม”

 สิ่งที่เธอควรนิยม “ความซื่อสัตย์” สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล”

 สิ่งที่เธอควรเพิ่มทุน “บุญกุศล”  สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น”

 สิ่งที่เธอควรยิน “พุทธธรรม”  สิ่งที่เธอควรจดจ�า “ผู้มีคุณ”

 สิ่งที่เธอควรเทิดทูน “สถาบันกษัตริย์” สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว”

 สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว “การพนัน”  สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ”  

 ส่ิงท่ีเธอควรเร่งรีบ “การแทนคณุบุพการ”ี  สิง่ทีเ่ธอควรปฏบัิตทินัที “ท�าวันนีใ้ห้ดีท่ีสดุ”

(ว.วชิรเมธี, ธรรมะติดปีก, หน้า ๑๘๕)
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หลักการและเหตุผล 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษี 

บ�ารงุท้องทีไ่ด้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว การจดัเกบ็ภาษตีามกฎหมายทัง้สองฉบบั
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั สมควรยกเลกิกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าว
และให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เป็นผู้รบัผดิชอบการจดัเกบ็ภาษีดงักล่าว  จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้

สาระสำาคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓) 

ก�าหนดให้ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและท่ีดนิแก้ไขเพ่ิมเตมิ พทุธศกัราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญติัภาษีโรงเรอืนและทีดิ่น (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๕๖ ลงวนัที ่๔ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัติภาษบี�ารงุท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐)  พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัภิาษีบ�ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบญัญัติก�าหนดราคาปานกลางของทีดิ่นส�าหรบัการประเมิน

ภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
    เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๒๑
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๒) บทยกเว้นของกฎหมาย (มาตรา ๔)
ก�าหนดให้กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน

วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุง
ท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีตามกฎหมายนี้

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ซ่ึงได้บัญญัติ 
ให้ทรัพย์สินของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึง 
ภาษอีากรประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะ หรอืได้รบัการยกเว้นภาษโีรงเรอืนและ
ทีดิ่นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษีบ�ารงุท้องทีต่ามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษบี�ารงุท้องที ่ ไม่ให้มคีวามหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามกฎหมายนี ้ทัง้นี ้
มิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันท่ี
ประเทศไทยมอียูต่่อองค์การสหประชาชาต ิหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอื
ตามความตกลงระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานา
ประเทศ

๓) บทนิยาม (มาตรา ๕)
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ 

ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือเป็นผู ้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดินหรือ 
ส่ิงปลูกสร้างอนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั ซึง่เป็นผูมี้หน้าทีเ่สียภาษตีามพระราชบญัญัตน้ีิ 
และให้หมายความรวมถงึผูม้หีน้าทีช่�าระภาษีแทนผูเ้สยีภาษีตามพระราชบญัญตันิีด้้วย

“ทีด่นิ” หมายความว่า พืน้ดนิ และให้หมายความรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขา
หรอืทีม่นี�า้ด้วย

“ส่ิงปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรอืน อาคาร ตกึ หรือสิง่ปลกูสร้างอย่างอ่ืน
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคล
อาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

“ห้องชดุ” หมายความว่า ห้องชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุทีไ่ด้ออกหนงัสอื
แสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ตามทีม่ี
กฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
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(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความ

รวมถึงเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข้อบญัญตัขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนตามทีม่กีฎหมายก�าหนด 

แต่ไม่หมายความรวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์” หมายความว่า คณะกรรมการ

ก�าหนดราคาประเมนิทนุทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ
“คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ

ประจ�าจังหวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษ”ี หมายความว่า คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ�าจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

“พนกังานส�ารวจ” หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้ให้มหีน้าทีส่�ารวจทีด่นิ
และสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่

“พนกังานประเมนิ” หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้ให้มหีน้าท่ีประเมนิภาษี
“พนกังานเกบ็ภาษ”ี หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้ให้มหีน้าทีร่บัช�าระภาษี 

และเร่งรัดการช�าระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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๔) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
ก�าหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” และ “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย” รกัษาการตามกฎหมายน้ี และให้มอี�านาจออกกฎกระทรวง 
ระเบยีบ และประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ทัง้น้ี ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้าที่
และอ�านาจของตน โดยกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๕) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๔)
๕.๑) อ�านาจในการจัดเก็บภาษี

ก�าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีอ�านาจจัดเก็บภาษี
จากที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ โดยภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
กฎหมายก�าหนดให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (มาตรา ๗)

๕.๒) ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
กฎหมายก�าหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไป

นี้ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายนี้
(๑) ทรพัย์สนิของรฐัหรอืของหน่วยงานของรฐัซึง่ใช้ในกจิการของรฐั

หรอืของหน่วยงานของรฐั หรอืในกิจการสาธารณะ ทัง้น้ี โดยมไิด้ใช้หาผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวง

การช�านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  
ซึง่ประเทศไทยมข้ีอผกูพนัท่ีต้องยกเว้นภาษใีห้ตามสนธสิญัญาหรอืความตกลงอืน่ใด

(๓) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นทีท่�าการสถานทตูหรอืสถานกงสลุของต่างประเทศ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะ 

เพือ่การประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า 
ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

(๖) ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ 
โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

(๗) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นของมลูนิธหิรอืองค์การหรอืสถานสาธารณกศุล 
ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�าหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช ้
หาผลประโยชน์

(๘) ทรัพย์สนิของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศก�าหนด
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(๙) ทรัพย์ส่วนกลางท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส�าหรับ
เจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๑๐) ทีดิ่นอันเป็นสาธารณปูโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่นิ
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการ 

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๘)

๕.๓)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ก�าหนดให้ “ผูซ้ึง่เป็นเจ้าของหรอืครอบครองท่ีดนิหรอืสิง่ปลกูสร้าง” 

อยู่ในวันที่ ๑ มกราคมของปีใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส�าหรับปีนั้นตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมายนี ้โดยการเสียภาษีของผูเ้สยีภาษีตามกฎหมายน้ี ไม่เป็นเหตใุห้เกดิสทิธิ
ตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๙)

๕.๔) การแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้าง

ในกรณทีีม่กีารโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองหรอืการจดทะเบยีน
การเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานท่ีดินหรือ
ส�านกังานทีด่นิสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบยีนการเช่าดงักล่าวต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีท่ีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างตัง้อยูต่ามรายการทีร่ฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด โดยให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๕  
ของเดอืนถดัไป ทัง้น้ี การแจ้งการโอนหรอืการจดทะเบยีนการเช่าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ดงักล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนยีมหรอื
ค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (มาตรา ๑๐)

๕.๕) การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนี้

ก�าหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจแต่งต้ังพนักงานส�ารวจ 
พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ี 
โดยกฎหมายก�าหนดให้พนกังานดงักล่าวเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(มาตรา ๑๑)

๕.๖) การมอบหมายให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัรบัช�าระภาษี
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายให้ส่วนราชการหรอื
หน่วยงานของรฐัรบัช�าระภาษีแทน กฎหมายก�าหนดให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงาน
ของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีตามอัตราท่ีก�าหนด 
ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของภาษีที่รับช�าระ (มาตรา ๑๒) 
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๕.๗) วิธีการส่งหนังสือให้แก่ผู้เสียภาษี
ส�าหรับการส่งค�าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือ

หนังสืออืน่น้ัน กฎหมายก�าหนดให้เจ้าหน้าทีส่่งให้แก่ผูเ้สยีภาษีโดยตรง หรอืส่งทาง
ไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการ
ของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการ
ของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการ
ของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล�าเนาหรือ 
ถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้

ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการดังกล่าวได ้ จะกระท�า 
โดยวธิปิีดหนงัสอืในทีท่ีเ่หน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการของ
ผู้เสียภาษนีัน้หรอืลงประกาศแจ้งความในหนงัสอืพมิพ์กไ็ด้ และเมือ่ได้ด�าเนนิการแล้ว
และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า ๗ วนั นับแต่วนัทีไ่ด้ด�าเนินการดงักล่าว ให้ถอืว่า
ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว (มาตรา ๑๓)

๕.๘) ก�าหนดเวลาและการขยายระยะเวลาในการช�าระภาษี
ก�าหนดเวลาการช�าระภาษีหรอืแจ้งรายการต่าง ๆ หรอืก�าหนดเวลา

การคดัค้านการประเมนิภาษีตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายน้ี ถ้าผูม้หีน้าท่ีต้องปฏบิตัิ
ตามก�าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจ�าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก�าหนด 
เวลาได้ กฎหมายก�าหนดให้ยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลาก่อนก�าหนด
เวลาส้ินสุดลง เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือ
ให้เล่ือนก�าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ โดยก�าหนดเวลา 
ต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็น 
เป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตาม 
ความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ (มาตรา ๑๔)

๖) คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมวด ๒, มาตรา ๑๕  
ถึงมาตรา ๒๐)

๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง

ก�าหนดให้ “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”  
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมสรรพากร และผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการโดย
ต�าแหน่ง และให้ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการ 
ของส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นเลขานกุาร และอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่แต่งตัง้ข้าราชการของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ เป็นผูช่้วยเลขานกุาร 
(มาตรา ๑๕)
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๖.๒) หน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการวนิจิฉยัภาษทีีด่นิและส่ิงปลกูสร้าง
(๑) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดตามข้อ ๗.๔) และตามที่
กระทรวงการคลังหรือกรุงเทพมหานครร้องขอ

(๒) ให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายนีก้บัคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั กระทรวง 
การคลงั กระทรวงมหาดไทย หรือกรงุเทพมหานคร 

(๓) ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๑๖)  

๖.๓) องค์ประชุม การลงมติ และหลักเกณฑ์การแจ้งค�าวินิจฉัย  
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  

ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็น
องค์ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด ค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงค�าวินิจฉัยในภายหลัง ค�าวินิจฉัยที่
เปล่ียนแปลงน้ัน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีมีค�าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 
(มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘)

ทัง้นี ้ในกรณทีีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างได้มี
ค�าวนิิจฉยั ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าเก่ียวกบัการจดัเกบ็ภาษแีละการปฏบิตัติาม
กฎหมายน้ีแล้ว ให้แจ้งค�าวินิจฉัย ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่น
ขอค�าวินิจฉัย ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�านั้น และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวง
มหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (มาตรา ๑๙)

๖.๔) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ก�าหนดให้คณะกรรมการวนิจิฉยัภาษท่ีีดนิและส่ิงปลกูสร้างอาจแต่งตัง้

คณะอนกุรรมการเพือ่ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉยัภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง
มอบหมายก็ได้ โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การประชมุคณะกรรมการวินจิฉยัภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามข้อ ๖.๓) มาใช้บงัคับ
โดยอนุโลม (มาตรา ๒๐)
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๗) คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด (หมวด ๓)
๗.๑) ทีม่าและองค์ประกอบของคณะกรรมการภาษทีีด่นิและส่ิงปลกูสร้าง

ประจ�าจังหวัด
 กฎหมายก�าหนดให้ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มี 

คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลดัจังหวดั 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากร
พื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จ�านวน ๑ คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี จ�านวน ๕ คน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน ๕ คน  
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และในกรณีที่จังหวัดใดมีผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ในจังหวัด* ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนั้น 
เป็นกรรมการร่วมด้วยจ�านวน ๑ คน

ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัด  
เป็นผู ้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือ 
ผู้บรหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนในจังหวดัดงักล่าว แล้วแต่กรณี 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (มาตรา ๒๑) 

๗.๒) หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ�าจังหวัด 

กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�า
จังหวัด มีหน้าที่และอ�านาจดังนี้

(๑) พจิารณาให้ความเหน็ชอบอตัราภาษีตามร่างข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ให้ความเหน็ชอบการลดภาษหีรอืยกเว้นภาษีของผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ในข้อ ๑๑) กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกท�าลาย
ให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป หรือกรณีที่ดินได้รับ 
ความเสียหายหรือสิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายจนเป็น
เหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคัญ และ

(๓) ให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิารท้องถิน่เก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดั รวมทัง้ปฏิบตักิารอืน่ตามทีก่�าหนด
ในกฎหมายนี้ (มาตรา ๒๑ วรรคสี่)

*อนึง่ เพือ่ประโยชนแ์หง่มาตรา ๒๑ นี ้ค�าวา่ “ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ในจงัหวดั” ใหห้มายความ 
รวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย.
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๗.๓) การประชมุคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั
กฎหมายก�าหนดให้น�าบทบญัญตัเิก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการ

วินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๖.๓)  มาใช้บังคับกับการประชุม 
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดโดยอนุโลม (มาตรา ๒๒)

๗.๔) การส่งค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าต่อกระทรวงมหาดไทยเพือ่พจิารณา
เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดได้ให้

ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดแล้ว กฎหมายก�าหนดให้ส่งค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�า
ดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยในกรณีที่กระทรวง
มหาดไทย “เห็นด้วย” กับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับ 
ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�า พร้อมท้ังส่งให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง
ประจ�าจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ 
ต่อไป แต่ในกรณทีีก่ระทรวงมหาดไทย “ไม่เหน็ด้วย” กับค�าปรึกษาหรอืค�าแนะน�า
ของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด กฎหมายก�าหนด 
ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยังคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าปรึกษาหรือ 
ค�าแนะน�าดังกล่าว (มาตรา ๒๓)

๗.๕) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ในแต่ละปี กฎหมายก�าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ยกเว้นกรงุเทพมหานคร จัดส่งข้อมลูเกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษี จ�านวนภาษีทีจ่ดัเกบ็ได้ 
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณภาษีให้แก่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด และให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและ 
สิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดัรวบรวมข้อมลู พร้อมทัง้รายงานสภาพปัญหาและอปุสรรค
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ดังกล่าวและจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วน “กรงุเทพมหานคร” 
ให้จดัสง่ข้อมลูพร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกับการจัดเก็บภาษ ี
ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง เพื่อให้ 
“กระทรวงมหาดไทย” ประมวลผลและจัดส่งข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว 
ให้แก่กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)
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๘) การส�ารวจและจดัท�าบญัชรีายการท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง (หมวด ๔, มาตรา ๒๖ 
ถึงมาตรา ๓๔)

๘.๑) การส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพือ่ประโยชน์ในการจดัเกบ็ภาษ ีกฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอาจจดัให้มกีารส�ารวจท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างท่ีอยู่ภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  
แต่ทั้งนี้ ก่อนที่จะด�าเนินการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้น กฎหมายได้
ก�าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น “ประกาศก�าหนดระยะเวลา” ที่จะท�าการส�ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และ “แต่งตั้งพนักงานส�ารวจ” เพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยให้
ปิดประกาศไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั ณ ส�านักงานหรอืทีท่�าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗)

เมือ่ได้ปิดประกาศแล้ว กฎหมายก�าหนดให้พนกังานส�ารวจมหีน้าที่
และอ�านาจส�ารวจท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเภท จ�านวน ขนาดของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์
ในทีดิ่นและส่ิงปลกูสร้าง และรายละเอยีดอ่ืนทีจ่�าเป็นแก่การประเมนิภาษี โดยให้
พนักงานส�ารวจมีอ�านาจ “เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” หรือสถานที่อื่น 
ทีเ่กีย่วข้อง ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตกหรอืในเวลาท�าการได้ 
และมอี�านาจ “เรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใด” ท่ีเก่ียวข้องกับทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้าง
จากผู้เสียภาษี (มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 

ในการด�าเนนิการดงักล่าว กฎหมายก�าหนดให้พนกังานส�ารวจอาจขอให้
ผู ้เสียภาษีช้ีเขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้  
แต่ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับที่ดิน
หรอืสิง่ปลูกสร้างให้แก่พนกังานส�ารวจ ให้พนกังานส�ารวจรายงานให้ผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ทราบเพือ่มี “หนงัสอืเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐาน” ดงักล่าวต่อไป (มาตรา ๒๙ วรรคสอง 
และวรรคสาม)

๘.๒) การจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เม่ือพนักงานส�ารวจได้ด�าเนินการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว กฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท�าบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเภท 
จ�านวน ขนาดของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส�านักงาน
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หรือท่ีท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานที่อ่ืนด้วยตามท่ีเห็น
สมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั พร้อม
ทัง้ให้จดัส่งข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัผูเ้สยีภาษแีต่ละรายตามประกาศบญัชดีงักล่าว 
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย

(๑) ในกรณท่ีีปรากฏว่าบัญชรีายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้
จัดท�าข้ึนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้แก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

(๒) ในกรณท่ีีผู้เสยีภาษเีห็นว่าบญัชรีายการท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง
ที่ได้จัดท�าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นค�าร้องต่อผู้บริหาร 
ท้องถิน่เพือ่ขอแก้ไขให้ถกูต้องได้ เมือ่ได้รบัค�าร้องแล้วให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินมคี�าส่ัง
ให้พนกังานส�ารวจด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิอีกครัง้หนึง่โดยเรว็ ในกรณี
ต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นด�าเนินการ
แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง และแจ้งผลการด�าเนินการ 
ดงักล่าวให้ผูเ้สยีภาษีทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าร้องจากผูเ้สยีภาษี  
(มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒)

๘.๓) กรณมีกีารเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้าง
ในกรณท่ีีการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิหรอืสิง่ปลกูสร้างเปลีย่นแปลงไป  

ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลท�าให้ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตรา 
ที่สูงขึ้นหรือลดลง กฎหมายก�าหนดให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงหรือวันท่ีผู้เสียภาษีรู ้ถึงเหตุดังกล่าว 
(มาตรา ๓๓) 

๙) ฐานภาษี อตัราภาษี และการค�านวณภาษี (หมวด ๕, มาตรา ๓๕ ถงึมาตรา ๔๓)
๙.๑) ฐานภาษี

ก�าหนดให้ “ฐานภาษี” เพื่อการค�านวณภาษีตามกฎหมายน้ี 
ได้แก่ มูลค่าท้ังหมดของท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้าง ซึง่การค�านวณมลูค่าของทีด่นิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ทีด่นิ ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ทีด่นิเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
(๒) สิง่ปลกูสร้าง ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์สิง่ปลกูสร้างเป็นเกณฑ์

ในการค�านวณ
(๓) สิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นห้องชดุ ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ห้องชดุ

เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
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แต่ในกรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย ์
การค�านวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

ส�าหรบัราคาประเมนิทุนทรพัย์ท่ีดนิ สิง่ปลกูสร้าง หรอืสิง่ปลกูสร้าง
ที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ ทีค่ณะอนกุรรมการประจ�าจงัหวดัก�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา ๓๕)

๙.๒) การส่งบัญชีก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ก�าหนดให้ “กรมธนารักษ์” หรือ “ส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ี”  

แล้วแต่กรณี ส่งบัญชกี�าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง หรอืส่ิงปลกูสร้าง
ทีเ่ป็นห้องชดุตามข้อ ๙.๑) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึง่ทีดิ่น สิง่ปลกูสร้าง 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 
๓๐ วนั นบัแต่วันทีค่ณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ 
(มาตรา ๓๖)

๙.๓) อัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ส�าหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายก�าหนดให้จัดเก็บภาษ ี

ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช ้ประโยชน์ใน “การประกอบ

เกษตรกรรม” ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี โดยการใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมน้ัน ต้องเป็นการท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลีย้งสตัว์ 
เล้ียงสัตว์น�้า และกิจการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด และในการจัดท�า
ประกาศดังกล่าวให้น�าความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็น “ที่อยู่อาศัย” ให้มี
อตัราภาษไีม่เกนิร้อยละ ๐.๓ ของฐานภาษ ีโดยการใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ยูอ่าศัยน้ัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด

(๓) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างที ่“ใช้ประโยชน์อืน่” นอกจาก (๑) หรอื 
(๒) ให้มีอัตราภาษไีม่เกินร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษี

(๔)  ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้างที ่“ทิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ” ให้มอัีตราภาษีไม่เกนิร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษ ีโดยทีด่นิหรอื
ส่ิงปลูกสร้างทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพน้ัน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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ทั้งนี้ อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บดังกล่าว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยจะก�าหนดเป็นอัตราเดียวหรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือ 
สิง่ปลกูสร้างกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกนิอตัราภาษทีีก่�าหนด และจะก�าหนดแยกตามประเภท
การใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้

ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดมคีวามประสงค์ทีจ่ะจดัเกบ็
ภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้มีอ�านาจ
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่นัน้ได้แต่ต้องไม่เกนิอตัราทีพ่ระราชกฤษฎกีาได้ก�าหนดไว้ โดยในการตรา
ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดงักล่าว ยกเว้นกรงุเทพมหานคร 
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษ ี
ตามร่างข้อบญัญัติท้องถ่ินให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั
ให้ความเห็นชอบก่อน เมือ่คณะกรรมการภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั
เห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้ 

ในกรณท่ีีคณะกรรมการภาษท่ีีดนิและส่ิงปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั 
ไม่เห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ส่งความเห็น 
เกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู ้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาท้องถิ่นด�าเนินการแก้ไข 
อตัราภาษตีามความเหน็ของคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้างประจ�าจงัหวัด  
หรอืพจิารณายืนยนัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด หากสภาท้องถิ่นด�าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ 
หรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวน
สมาชกิสภาท้องถิน่ทัง้หมดเท่าทีม่อียูใ่ห้ร่างข้อบญัญติัท้องถิน่น้ันตกไป (มาตรา ๓๗)

๙.๔) การจัดเก็บภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภท

ก�าหนดให้กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์ 
หลายประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดเกบ็ภาษีตามสดัส่วนของการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด 
(มาตรา ๓๘)

๙.๕)  การประกาศข้อมลูเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษท่ีีดนิหรอืสิง่ปลูกสร้าง
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประกาศราคาประเมนิทุนทรพัย์

ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนท่ีจ�าเป็น 
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ในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส�านักงานหรือที่ท�าการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินก่อนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๙)

๙.๖) การยกเว้นภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม

ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยูภ่ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการค�านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  
โดยการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๔๐)

๙.๗) การยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๑) กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
ในการค�านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

(๒) กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็น
เจ้าของทีด่นิและใช้สิง่ปลกูสร้างดงักล่าวเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณภาษีไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

ทัง้นี ้ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการเพื่อค�านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว 

โดยกฎหมายก�าหนดมิให้น�าความใน (๑) และ (๒) มาใช้บังคับ 
กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ�าเป็นทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด โดยให้ถือเอาที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณภาษี (มาตรา ๔๑)
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๙.๘) การค�านวณภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ก�าหนดให้การค�านวณภาษใีห้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งค�านวณได้ตามข้อ ๙.๑) หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๙.๖) 
หรอืข้อ ๙.๗) แล้วคณูด้วยอัตราภาษีตามข้อ ๙.๓) ตามสดัส่วนทีก่�าหนดในข้อ ๙.๔) 
ผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นจ�านวนภาษีทีต้่องเสยี แต่เพือ่ประโยชน์ในการค�านวณจ�านวนภาษี
ดงักล่าว กรณทีีด่นิหลายแปลงซึง่มอีาณาเขตตดิต่อกันและเป็นของเจ้าของเดยีวกนั 
ให้ค�านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี (มาตรา ๔๒)

๙.๙) การจัดเก็บภาษีกรณีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

ก�าหนดให้กรณทีีท่ีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีต้่องเสยีภาษีเป็นทีด่นิหรอื
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 
๓ ปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษสี�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ ๔ เพิ่มขึ้นจาก
อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ตามข้อ ๙.๓) (๔) ในอตัราร้อยละ ๐.๓ และหากยงัทิง้ไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อกีร้อยละ ๐.๓ ในทุก ๓ ปี แต่อตัราภาษท่ีีเสยีรวมท้ังหมดแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ ๓ 
(มาตรา ๔๓)

๑๐) การประเมินภาษี การช�าระภาษี และการคืนภาษ ี (หมวด ๖, มาตรา ๔๔ 
ถึงมาตรา ๕๔)

๑๐.๑) การแจ้งการประเมินภาษี และการช�าระภาษี
ในแต่ละปี กฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้ง

การประเมนิภาษ ีโดยส่งแบบประเมนิภาษใีห้แก่ผูเ้สยีภาษตีามข้อ ๕.๓) ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ และให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษ ี
ภายในเดอืนเมษายนของทุกปี แต่ส�าหรบัในกรณดีงัต่อไปนี ้กฎหมายก�าหนดให้
บุุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษีีได้

(๑) ผูจ้ดัการมรดกหรอืทายาท ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษถีงึแก่ความตาย
(๒) ผู ้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีเป็นผู ้ไม่อยู ่ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ
(๓) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นบุาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษี

เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู ้ช�าระบัญชี ในกรณีที่ผู ้ เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกัน 

โดยมีการช�าระบัญชี
(๖) เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

เป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน (มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
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ท้ังนี้ แต่ในกรณีท่ีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นเป็นของ 
ต่างเจ้าของกนั ให้ถอืว่าเจ้าของทีด่นิและเจ้าของสิง่ปลกูสร้างเป็นผูเ้สยีภาษ ีส�าหรบัทีด่นิ
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ (มาตรา ๔๘)

๑๐.๒)  สถานที่ส�าหรับช�าระภาษี
กฎหมายก�าหนดให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีต่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามจ�านวนภาษีที่ได้มีการแจ้งประเมิน ณ สถานที ่ดังต่อไปนี้
(๑) ส�านักงานเทศบาล ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน 

เขตเทศบาล
(๒) ทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบล ส�าหรบัท่ีดินหรอืสิง่ปลูกสร้าง

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
(๓) ส�านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ส�าหรับที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ 

ในเขตเมืองพัทยา
(๕) ทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนตามทีม่กีฎหมาย

ก�าหนด ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ�าเป็น ผู้บริหารท้องถ่ินอาจก�าหนดให้ใช้

สถานทีอ่ืน่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น้ัน เป็นสถานทีส่�าหรบัช�าระภาษี 
ดงักล่าวได้ตามทีเ่หน็สมควร ส�าหรบัการช�าระภาษตีาม (๑) ถงึ (๕) นัน้ กฎหมาย
ให้ถอืว่าวนัทีพ่นกังานเก็บภาษีลงลายมอืชือ่ในใบเสร็จรับเงินเป็นวนัท่ีช�าระภาษ ี
(มาตรา ๔๙)

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายยังได้ก�าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับช�าระภาษ ี
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็น 
วันที่ช�าระภาษี (มาตรา ๕๐)

๑๐.๓)  วิธีการช�าระภาษี
เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการช�าระภาษี ผูเ้สยีภาษ ี

อาจช�าระภาษีโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั หรอืโดยการช�าระผ่านธนาคาร
หรือโดยวธิกีารอืน่ใด ทัง้นี ้การช�าระผ่านธนาคารหรอืโดยวธิกีารอืน่ใดนัน้ ให้เป็นไป 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด โดยผู้เสียภาษีอาจ 
ขอผ่อนช�าระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษดีงักล่าวไม่ช�าระภาษตีามระยะเวลา 
ทีก่�าหนดในการผ่อนช�าระให้ผูเ้สยีภาษีหมดสทิธท่ีิจะผ่อนช�าระ และต้องเสยีเงินเพิม่ 
อกีร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจ�านวนภาษีทีค้่างช�าระ เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดอืน 
(มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒)
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๑๐.๔) การทบทวนการประเมินภาษี และการขอรับเงินคืน
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษี

ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจทบทวน
การประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย และในกรณีที่ผู้ใด 
เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ�านวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผูน้ัน้มสีทิธไิด้รบัเงนิคนื โดยการขอรบัเงนิคนื ให้ย่ืนค�าร้องต่อผูบ้รหิารท้องถิน่ตาม
แบบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง มหาดไทยประกาศก�าหนด ภายใน ๓ ปี นบัแต่วันที ่
ช�าระภาษี (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔)

๑๑) การลดและการยกเว้นภาษ ี(หมวด ๗, มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๗)
กรณีที่ ๑ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท กฎหมายก�าหนดให้ 

การลดภาษีส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์  กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่  
ให้กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ ๙๐ ของจ�านวน
ภาษีที่จะต้องเสีย (มาตรา ๕๕)

กรณีท่ี ๒ กรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือ 
ถกูท�าลายให้เสือ่มสภาพด้วยเหตอุนัพ้นวสิยัทีจ่ะป้องกนัได้โดยทัว่ไป ในกรณทีีท่ีด่นิ
หรอืสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดได้รบัความเสยีหายมาก 
หรอืถกูท�าลายให้เสือ่มสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสยัทีจ่ะป้องกันได้โดยทัว่ไป กฎหมาย
ก�าหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้างประจ�าจงัหวดั หรอืผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเหน็ชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษี
ภายในเขตพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งน้ี 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๖)

กรณีท่ี ๓ กรณีท่ีดินได้รับความเสียหายหรือสิ่งปลูกสร้างถูกร้ือถอน
หรอืท�าลาย หรอืช�ารดุเสยีหายจนเป็นเหตใุห้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคญั  
ในกรณีที่มีเหตุอันท�าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกร้ือถอน
หรือท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคัญ 
กฎหมายก�าหนดให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิย่ืนค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีท่ีจะต้องเสีย 
ต่อผูบ้รหิารท้องถิน่ได้ตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก�าหนด ทั้งนี้ เมื่อมีการยื่นค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีแล้ว ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่า 
มีเหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู ้ยื่นค�าขอ ให้ผู ้บริหารท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�า
จงัหวดั หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอี�านาจออกค�าสัง่ลดหรอืยกเว้นภาษไีด้ ทัง้นี ้ โดยค�านึงถึง
สัดส่วนความเสียหายที่ เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม ่ได ้รับประโยชน์จากที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น (มาตรา ๕๗)

๑๒) ภาษีค้างช�าระ (หมวด ๘, มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๗) 
๑๒.๑) กรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ถือเป็นภาษีค้างช�าระ

กฎหมายก�าหนดให้ภาษีท่ีมไิด้ช�าระภายในเวลาท่ีก�าหนด ให้ถอืเป็น
ภาษีค้างช�าระ โดยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 
ครอบครองในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างตามกฎหมายน้ีจึงกระท�ามิได้ เมือ่ปรากฏหลกัฐาน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างช�าระส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน 
เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดที่ดิน
หรอืส่ิงปลูกสร้างไว้เท่ากบัจ�านวนค่าภาษีค้างช�าระ และได้น�าส่งเงนิดงักล่าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช�าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช�าระตามความในตามข้อ ๑๒.๔) 
(มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙)

๑๒.๒) วิธีการแจ้งรายการภาษีค้างช�าระ 
ภายในเดือนมิถุนายนของปี กฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างช�าระให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขา 
ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องท่ีของส�านักงานท่ีดินหรือส�านักงานที่ดิน
สาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่และส�านกังานทีด่นิหรอืส�านักงานท่ีดนิสาขาจะตกลงก�าหนดเวลาเป็นอย่างอืน่  
และเพือ่ประโยชน์ในการเร่งรดัภาษีค้างช�าระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมหีนงัสือ
แจง้เตอืนผูเ้สียภาษทีีม่ีภาษีค้างช�าระภายในเดอืนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาช�าระ
ภาษค้ีางช�าระ พร้อมทัง้เบีย้ปรับและเงนิเพิม่ตามกฎหมาย (มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑)

๑๒.๓)  การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายใน

เวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน คือ ภายในเดือนพฤษภาคมของปี เม่ือพ้น 
๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว กฎหมายก�าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ของผู้เสียภาษีเพื่อน�าเงินมาช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่าย 
อนัเนือ่งมาจากการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สินนัน้ได้ แต่ห้ามมใิห้ยดึ อายดั 
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ�าเป็นที่พอจะช�าระภาษี 
ค้างช�าระ เบีย้ปรบั เงนิเพิม่และค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยเงนิทีไ่ด้จากการขายทอดตลาด 
ดังกล่าว เมื่อได้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่อง 
มาจากการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพย์สนินัน้แล้วเหลอืเท่าใด กฎหมายก�าหนด
ให้คืนแก่ผู้เสียภาษี (มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖)
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กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว แต่ถ้า 
ผู้เสียภาษีได้น�าเงินมาช�าระค่าภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่าย
อนัเนือ่งมาจากการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด 
กฎหมายก�าหนดให้ผูบ้รหิารท้องถิน่มคี�าสัง่เพกิถอนการยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้
และด�าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ช�าระค่าภาษีที่ค้างช�าระ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม 
และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิครบถ้วนแล้ว (มาตรา ๖๔)

๑๒.๔) วิธีการกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเพื่อช�าระหนี้ค่าภาษี
ที่ค้างช�าระ

 ก�าหนดให้กรณทีีเ่ป็นการขายทอดตลาดทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างใด
ตามค�าพพิากษาก่อนท�าการขายทอดตลาดน้ัน กฎหมายได้ก�าหนดให้เจ้าพนกังาน
บงัคบัคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้แจ้งรายการภาษีค้างช�าระส�าหรบัท่ีดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อท�าการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บงัคบัคดกีนัเงนิท่ีได้รบัจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ�านวนค่าภาษีค้างช�าระ 
และน�าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช�าระหนี้ค่าภาษ ี
ที่ค้างช�าระดังกล่าว (มาตรา ๖๗)

๑๓) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (หมวด ๙, มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๒)
ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษมีไิด้ช�าระภาษภีายในเวลาท่ีก�าหนด กฎหมายก�าหนดให้

เสยีเบีย้ปรบัร้อยละ ๔๐ ของจ�านวนภาษค้ีางช�าระ เว้นแต่ผูเ้สยีภาษไีด้ช�าระภาษี
ก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสียเบี้ยปรับ 
ร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ โดยในกรณีที่ผู ้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษ ี
ภายในเวลาที่ก�าหนด แต่ต่อมาได้ช�าระภาษีภายในเวลาท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือ 
แจ้งเตอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เสยีเบีย้ปรบัร้อยละ ๒๐ ของจ�านวน
ภาษีค้างช�าระ (มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙)

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด 
กฎหมายยงัได้ก�าหนดให้เสยีเงนิเพิม่อกีร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจ�านวนภาษค้ีางช�าระ 
เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน ทั้งนี้ มิให้น�าเบี้ยปรับมารวมค�านวณเพื่อเสียเงิน
เพิ่มด้วย และเงินเพิ่มดังกล่าวให้เริ่มนับเมื่อพ้นก�าหนดเวลาช�าระภาษีจนถึงวันที่มี
การช�าระภาษี แต่มใิห้เกินกว่าจ�านวนภาษีทีต้่องช�าระโดยไม่รวมเบีย้ปรบั และมใิห้
คิดทบต้น แต่หากผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก�าหนดเวลาช�าระภาษี และได้
มกีารช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลาท่ีขยายให้นัน้ เงินเพิม่ดังกล่าวให้ลดลงเหลอื
ร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือน (มาตรา ๗๐)

โดยเบีย้ปรบันัน้อาจงดหรอืลดลงได้ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง และเบีย้ปรบั
และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ กฎหมายให้ถือเป็นภาษี (มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒)
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๑๔) การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษ ี (หมวด ๑๐, มาตรา ๗๓ ถึง
มาตรา ๘๒)

๑๔.๑) การยื่นค�าร้องคัดค้านการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี และ 
การอทุธรณ์

ผู ้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด
หรอืไม่ครบถ้วนหรอืการเรยีกเก็บภาษีค้างช�าระซึง่ต้องช�าระภายในเดือนพฤษภาคม
ของปี แล้วเหน็ว่าการประเมนิภาษหีรอืการเรยีกเกบ็ภาษนีัน้ไม่ถกูต้อง กฎหมาย
ก�าหนดให้มสีทิธคัิดค้านและขอให้ผูบ้รหิารท้องถิน่พจิารณาทบทวนการประเมนิ
หรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค�าร้องของ
ผูเ้สียภาษีให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าร้องดงักล่าว และแจ้งค�าสัง่
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาค�าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค�าร้องของผู้เสียภาษี

(๑) ในกรณีทีผู่บ้รหิารท้องถ่ินพิจารณา “เหน็ชอบ” กบัค�าร้องของ
ผู้เสียภาษี ให้แจ้งจ�านวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให ้
ผู้เสียภาษีมารับช�าระภาษีคืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

(๒) ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา “ไม่เห็นชอบ” กับค�าร้อง
ของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีน้ันมีสิทธิ “อุทธรณ์” ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู ้บริหารท้องถิ่นส่งค�าอุทธรณ์ไปยัง 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�าอุทธรณ์ดังกล่าว

การคดัค้านและการอทุธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช�าระภาษ ีเว้นแต่
ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช�าระภาษีไว้ก่อน และ 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีแล้ว ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ผู้บริหาร 
ท้องถิน่มคี�าสัง่ให้ทุเลาการช�าระภาษีเฉพาะส่วนต่างทีเ่พิม่ขึน้จากจ�านวนภาษีทีต้่องเสีย
ในปีก่อนและจะส่ังให้วางประกนัตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด้ แต่ในกรณทีีผู่บ้รหิารท้องถิน่
ได้สัง่ให้ทเุลาการช�าระภาษไีว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผูเ้สยีภาษไีด้กระท�าการใด ๆ  
เพื่อประวิงการช�าระภาษี หรือจะกระท�าการโอน ขาย จ�าหน่าย หรือยักย้าย
ทรพัย์สินทัง้หมดหรอืบางส่วนเพือ่ให้พ้นอ�านาจการยดึหรอือายดั ผูบ้รหิารท้องถิน่
มีอ�านาจเพิกถอนค�าสั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีนั้นได้ (มาตรา ๗๓)
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๑๔.๒) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
(๑) กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

การประเมนิภาษปีระจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจังหวดั เป็นประธาน
กรรมการ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จ�านวน ๑ คน ผู้แทนของผู้บริหาร 
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดั จ�านวนไม่เกนิ ๒ คน เป็นกรรมการ 
โดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่ง
แต่งตั้งอีก จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทนของผู้บริหาร 
ท้องถิน่ดังกล่าว ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๗๔)

(๒) กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมนิภาษกีรงุเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ อธิบดกีรมสรรพากร ผูอ้�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรง
คุณวุฒิซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่งแต่งตั้งอีกจ�านวนไม่เกิน  
๒ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๗๕)

ทั้งน้ี โดยกฎหมายได้ก�าหนดให้กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์การประเมนิภาษีประจ�าจังหวัด และคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษกีรงุเทพมหานคร มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
๓ ปี โดยกรรมการผูท้รงคณุวฒุซ่ึิงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้ 
แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๗๖)

นอกจากน้ี กฎหมายก�าหนดให้น�าความเก่ียวกับการประชุม 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๖.๓) มาใช้บังคับกับการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีโดยอนุโลม โดยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าว กฎหมาย
ก�าหนดให้กรรมการพจิารณาอทุธรณ์การประเมินภาษีผูใ้ดมส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใด
จะเข้าร่วมพจิารณาหรอืร่วมวนิจิฉัยลงมติในเรือ่งนัน้มไิด้ (มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙)

๑๔.๓)  การออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสาร
เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ กฎหมายก�าหนดให  ้

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอ�านาจออกหนังสือเรียก 
ผูอ้ทุธรณ์หรอืบคุคลซึง่เกีย่วข้องมาให้ถ้อยค�าหรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใด 
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มาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนงัสือเรยีก หากว่าผูอ้ทุธรณ์ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหนงัสอืเรยีกดงักล่าว โดยไม่มเีหตผุล
อนัสมควร กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษี
จะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ (มาตรา ๘๐)

๑๔.๔)  การวินิจฉัยอุทธรณ์
ก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ ี

มีอ�านาจสัง่ไม่รบัอทุธรณ์ ยกอทุธรณ์ เพกิถอนหรอืแก้ไขการประเมนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืให้ผูอ้ทุธรณ์ได้รบัการลดหรอืยกเว้นภาษหีรือได้คนืภาษี 
โดยให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งค�าอุทธรณ์จากผู ้บริหารท้องถ่ินตามข้อ ๑๔.๑)(๒) และต้องแจ้ง 
ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ แต่จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจ�านวนภาษี
ที่ท�าการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ และในกรณีที่มี 
เหตุจ�าเป็นอาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน  
๓๐ วนั นับแต่วันที่ครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวและให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลา 
ทีข่ยายออกไปพร้อมกับวนัครบก�าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย ในกรณทีี ่
คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ์ไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ให้ผูอ้ทุธรณ์ 
มีสิทธ ิ“ฟ้องเป็นคดต่ีอศาล” ได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่
พ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

ส�าหรบัในกรณทีีค่ณะกรรมการมคี�าวนิจิฉยัให้คนืเงนิแก่ผูอ้ทุธรณ์ 
ให้แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีค�าสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีค�าสั่งคืนเงิน ส่วนกรณีท่ีคณะกรรมการส่ัง 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือ 
เศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ช�าระภาษีถึงวันที่ม ี
ค�าวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้รับคืน

ทัง้น้ี หากถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่มารบัเงนิคนืภายใน ๑ ปี นับแต่วนัทีไ่ด้ 
รบัแจ้ง กฎหมายก�าหนดให้เงนินัน้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (มาตรา ๘๑)

๑๔.๕)  การอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์
กฎหมายก�าหนดให้ผู ้ อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ ์(มาตรา ๘๒)

08_p83-107��������������� ����� ��-���62.indd   104 7/22/2562 BE   11:30 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒

แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

105

๑๕) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๑๑, มาตรา ๘๓ ถึงมาตรา ๙๐)
กฎหมายได้ก�าหนดมาตรการทางอาญาในกรณทีีม่กีารฝ่าฝืนหรอืไม่ด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายน้ี โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จหรือน�าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๑๖)  บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๑ ถึงมาตรา ๙๘)
เก่ียวกับอตัราภาษนีัน้ กฎหมายได้ก�าหนดให้ “ใน ๒ ปีแรก” ของการจัดเกบ็

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามกฎหมายนีใ้ห้ใช้อตัราภาษตีามมลูค่าของฐานภาษี 
ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(ก) มลูค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๑
(ข) มลูค่าของฐานภาษีเกิน ๗๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๓
(ค) มลูค่าของฐานภาษีเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕
(ง) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๗
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละ ๐.๑
(๒) ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีเ่จ้าของซึง่เป็นบคุคลธรรมดาใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มลูค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๓
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๒๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 

ร้อยละ ๐.๑
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัและ

มชีือ่อยูใ่นทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร
(ก) มลูค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๒
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๔๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๕ ล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๓
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๖๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๙๐ ล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕
(ง) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๙๐ ล้านบาทขึน้ไป ให้ใช้อตัราภาษีร้อยละ ๐.๑
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(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่น
นอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓) 

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 
ร้อยละ ๐.๐๒

(ข) มลูค่าของฐานภาษีเกนิ ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๗๕ ล้านบาท  
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๓

(ค) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๗๕ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละ ๐.๑

(๕) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 
ร้อยละ ๐.๓

(ข) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๔

(ค) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๒๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๕

(ง) มลูค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๖

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละ ๐.๗

(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 
ร้อยละ ๐.๓

(ข) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๔

(ค) มลูค่าของฐานภาษเีกนิ ๒๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๕

(ง) มลูค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๖

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละ ๐.๗ (มาตรา ๙๔)
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นอกจากนี ้เพือ่เป็นการบรรเทาการช�าระภาษี ใน ๓ ปีแรกของการจดัเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายนี ้กฎหมายก�าหนดให้

(๑) ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส�าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (มาตรา ๙๖)

(๒) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ�านวนท่ีสูงกว่าจ�านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ�ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก่อน 
ที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษี
ช�าระภาษีตามจ�านวนที่ต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก่อน เหลือจ�านวนภาษีเท่าใด  
ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษี กล่าวคือ ในปีที่ ๑ ให้ช�าระภาษีร้อยละ ๒๕ ของจ�านวน
ภาษีที่เหลือ ปีที่ ๒ ให้ช�าระภาษีร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ และปีที่ ๓ 
ให้ช�าระภาษีร้อยละ ๗๕ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ (มาตรา ๙๗)

หมายเหตุ :-  
• พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

กล่าวคอื มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัพธุที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่การจดัเกบ็ภาษีส�าหรับทีด่นิ
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
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คำ�คม

108จุ ล นิิ ติ

 “ขืนท�า...จะช�้าใจ”
 

 อย่า  ท�างานจนป่วยตาย อย่า หลงเสน่ห์อบายมุข

  อย่า  มีความสุขที่ผิดศีลธรรม อย่า  จ�าแต่เรื่องเลวร้าย

  อย่า  สบายจนเคยตัว อย่า กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า

 อย่า บ้าฟังค�าคนสอพลอ อย่า รอให้พระเจ้ามาช่วย

 อย่า รวยบนความฉ้อฉล อย่า เป็นคนเห็นแก่ได้

 อย่า ใช้คนไม่เหมาะกับงาน อย่า ปากหวานจนเสียระบบ

 อย่า คบคนมองโลกในแง่ร้าย อย่า ขายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 อย่า เป็นชาวพุทธแต่พึ่งไสย อย่า  สนใจแต่เรื่องของตัวเอง

 อย่า เก่งอยู่คนเดียว อย่า เที่ยวเกินขอบเขต

 อย่า ใช้พระเดชจนลืมพระคุณ อย่า พึ่งใบบุญคนอื่นตลอดเวลา

 อย่า ช�านาญในเรื่องชั่วช้า อย่า เมามัวกิน กาม เกียรติ

 อย่า ขึ้งเคียดต่อคนที่คิดต่าง อย่า ปลูกต้นกร่าง ต้นไทร

 อย่า ลืมใครผู้เคยท�าคุณ อย่า สนับสนุนคนพาล

 อย่า ให้ทานกับคนไม่เห็นคุณค่า อย่า ยกเงินตราขึ้นเป็นพระเจ้า

(ว.วชิรเมธี, ธรรมะพารวย, หน้า ๑๓๙)
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
เรื่อง พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม
 ก�รทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๙๘/๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๖
 ม�ตร� ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคห้� หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ศาลอทุธรณ์แผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยท่ี ๑ กบัพวก รวม ๓ คน 
เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ โดยมข้ีอเทจ็จรงิ สรปุได้ดงันี้
   พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายปกิต
กิระวานิช เป็นจ�าเลยที่ ๑ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นจ�าเลยที่ ๒ และนางยุวรี อินนา
เป็นจ�าเลยที่ ๓ ต่อศาลอาญาในฐานความผิดร่วมกันใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต ร่วมกันปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและประชาชน และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ โดยคดีน้ีเป็นคดี
ทีม่ผีูร้้องเรยีนต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
และกรมควบคุมมลพิษได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ต่อมาพนักงาน
สอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�าการไต่สวน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่า
จ�าเลยทั้งสามมีความผิดทางอาญา จึงส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินคดีอาญาต่อไป
   ต่อมาศาลอาญามีค�าพิพากษาว่าจ�าเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ ให้จ�าคุกคนละ ๒๐ ปี จ�าเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์
และโต้แย้งว่าการพิจารณาคดีของศาลอาญา โจทก์อ้างเอกสารหลักฐานจ�านวนมากและส่วนใหญ่
เป็นพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ที่รวบรวมมาจากการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีการสอบ
ค�าให้การพยานบุคคลจ�านวน ๑๑๖ ปาก แต่ในชั้นสืบพยาน โจทก์อ้างพยานบุคคลไม่ครบทุกปาก และ
ถึงแม้จ�าเลยทั้งสามจะได้โต้แย้งค�าเบิกความพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกปาก แต่ศาลอาญา
อนุญาตให้มีพยานบุคคลเข้าเบิกความเพียง ๒๕ ปากเท่านั้น จ�าเลยท้ังสามจึงไม่มีโอกาสและไม่ได้รับ
โอกาสถามค้านหรือซักถามพยานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจ�านวน ๙๑ ปาก
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   จ�าเลยทั้งสามจึงโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย
การด�าเนินกระบวนพจิารณาโดยใช้ระบบไต่สวนกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่มใิช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ตามมาตรา ๒๗๕ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ทีบ่ญัญตัใิห้ศาลทีม่อี�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและส�านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณา
ท�าให้จ�าเลยทั้งสามไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และเสียสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง
เป็นธรรม รวมทั้งไม่มีโอกาสตรวจสอบโต้แย้งและถามค้านพยานดังกล่าวในชั้นการสอบสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และในชัน้การพจิารณาของศาลอาญา ซ่ึงเท่ากับเป็นการพจิารณาและสบืพยานลบัหลัง
จ�าเลย นอกจากนีย้งัเป็นการท�าลายระบบตรวจสอบถ่วงดลุตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
เป็นการบงัคบัให้ศาลต้องน�ารายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่เป็นองค์กรอิสระทีท่�าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ขัดต่อหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการจ�ากัดสิทธิของบุคคลและ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ จงึขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๗)
   ศาลอทุธรณ์แผนกคดทีจุรติและประพฤติมชิอบเห็นว่า ค�าโต้แย้งของจ�าเลยท้ังสามต้องตาม
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒
และไม่ปรากฏว่ามีค�าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในกรณดีงักล่าว จงึส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยท้ังสาม
เพือ่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉยัว่า พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๗) หรอืไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ศาลรัฐธรรมนูญจะรับหนังสือส่งค�าโต้แย้งท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
   พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าโต้แย้งน้ีเป็นกรณีที่จ�าเลยทั้งสามโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๗) 
ซึ่งเม่ือพิจารณาเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วมีหลักการ
ท�านองเดยีวกนักบัมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ และวรรคห้า ดงันัน้ ศาลรฐัธรรมนญู
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จึงพิจารณาวินิจฉัยค�าโต้แย้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ ทั้งนี ้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙๘/๑ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีให้ศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงาน
และส�านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นควรและให้ศาลด�าเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบ
ไต่สวนตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก�าหนด ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะใช้บังคับแก่คดีและยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง จึงมีค�าสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยและเพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา
จึงให้ส�านักงานศาลยุติธรรมส่งส�าเนาค�าพิพากษาศาลอาญาในคดีดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ
   ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๙๒ 
วรรคส่ี บญัญัติว่า “เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาและพพิากษาของศาลส�าหรบัคดทีีย่ืน่ฟ้องหรอืยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ จึงยงัเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีศ่าลอทุธรณ์
แผนกคดทีจุริตและประพฤตมิชิอบจะต้องใช้บงัคบัแก่คดดีงักล่าวอยู ่ ดังน้ัน ศาลรฐัธรรมนูญจึงพจิารณา
วินิจฉัยค�าโต้แย้งของจ�าเลยทั้งสามต่อไปได้

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙๘/๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคห้า หรือไม่
   เมือ่พจิารณาพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย
การด�าเนนิกระบวนพจิารณาโดยใช้ระบบไต่สวนกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐซ่ึงมใิช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่า จ�าเลยหรือ
ผูถ้กูกล่าวหาย่อมมีสิทธใินการต่อสูค้ดอีย่างเตม็ท่ีและได้รบัการพจิารณาคดจีากศาลท่ีเป็นผูม้หีน้าที่
ค้นหาความจรงิ และใช้บงัคบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง บทบญัญตัมิาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึง่  เพยีงแต่บญัญติั
ให้ศาลทีมี่อ�านาจพจิารณาพพิากษาคดนี�ารายงานและส�านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นหลัก
ในกระบวนพิจารณาเท่านั้น ไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาลที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีต้องรับฟัง
ข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเป็นยุตติามทีป่รากฏในรายงานและส�านวนคดขีองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่ประการเดยีว เนือ่งจากกระบวนการในชัน้ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ด�าเนนิคดอีาญาต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายนี้เป็นเพียงกระบวนการช้ันแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น
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ก่อนยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลเท่านั้น ซ่ึงศาลยังคงมีอ�านาจวินิจฉัยชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานแห่งคดี
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ และมอี�านาจเรยีกส�านวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๕ ส่วนโจทก์ยังต้องมีภาระการพิสูจน์การกระท�าและเจตนาของจ�าเลยให้ครบ
องค์ประกอบความผิดเช่นเดยีวกบัความผดิอาญาทัว่ไป และจ�าเลยยงัคงมสีทิธใินการต่อสูค้ด ี เสนอพยาน
หลักฐาน รวมทั้งโต้แย้งและน�าสืบหักล้างพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึง่
และวรรคสอง จงึไม่ได้จ�ากดัสทิธใินการต่อสูค้ดขีองจ�าเลย อกีท้ังไม่ได้เป็นบทบญัญตัท่ีิเป็นข้อสนันษิฐาน
ตามกฎหมายทีมี่ผลเป็นการสันนษิฐานความผดิของจ�าเลยแต่อย่างใด โดยต่างฝ่ายก็มภีาระการพสูิจน์
ไม่ได้เป็นการผลกัภาระการพสิจูน์ความบรสิทุธิใ์ห้ตกแก่จ�าเลย แต่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีสอดคล้อง
กับสทิธขิองจ�าเลยตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ท่ีจะต้องได้รบั
การพจิารณาคดโีดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลย ไม่ได้เป็นข้อสนันษิฐานความรับผดิทางอาญา  บทบัญญตัิ
แห่งกฎหมายดงักล่าวจงึไม่ขดัต่อหลกันติิธรรม เพราะการพจิารณาคดีกระท�าโดยองค์กรศาลซึง่เป็น
องค์กรทีใ่ช้อ�านาจตลุาการ และไม่เพิม่ภาระหรอืจ�ากัดสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
   ส่วนทีจ่�าเลยทัง้สามโต้แย้งว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึง่ และวรรคสอง เป็นบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย
ที่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าทีข่องรัฐนัน้ เห็นว่า ในประเทศไทยการด�าเนนิคดีอาญากบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัในฐานทจุรติต่อหน้าที่
ได้พัฒนาการมาเป็นล�าดับเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขึ้น เพื่อก�าหนดมาตรการและวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นภัย
ร้ายแรงทีก่ระทบกระเทอืนต่อประโยชน์ส่วนรวม โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึน้มาคณะหนึง่
เพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อมา
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ (๓) บญัญตัใิห้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอี�านาจไต่สวนและวินจิฉยัว่าเจ้าหน้าท่ีของรฐักระท�าความผดิฐานทจุรติต่อหน้าที ่หรอืกระท�าความผดิ
ต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการด้วย บทบญัญัติมาตรา ๙๘/๑ จึงเป็นบทบญัญัติท่ีใช้บงัคับเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึง่มใิช่ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๕ เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งสถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป 
จงึต้องด�าเนนิคดีอาญาทีแ่ตกต่างกนั ส่วนการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาล จ�าเลยหรอืผูถ้กูกล่าวหา
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีตามวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาลอย่างเป็นธรรม
โดยมีศาลเป็นองค์กรตรวจสอบและถ่วงดุลการด�าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่นเดียวกัน
กับในคดีอาญาทั่วไป ดังนั้น กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึ่ง
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และวรรคสอง แม้จะมีความแตกต่างไปจากวิธีพิจารณาคดีอาญาส�าหรบับคุคลทัว่ไปอยูบ้่าง แต่กม็ี
ความจ�าเป็นต้องกระท�าเพือ่ปราบปรามการทุจรติในวงงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัประโยชน์ส่วนรวม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรือ่งสถานะของบคุคลซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐัแต่อย่างใด บทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว จงึไม่ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ วรรคหนึง่และวรรคห้า
   ส่วนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๘/๑ วรรคสาม ท่ีบัญญติัให้น�าบทบญัญตัใินวรรคหนึง่และวรรคสอง มาใช้บงัคับกบัการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารนั้น ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจะใช้บังคับแก่คดี และไม่เกี่ยวข้องกับค�าโต้แย้งของจ�าเลยทั้งสาม จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัย

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตผุลดงัได้วินจิฉยัข้างต้น ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคห้า  
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คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
เรื่อง ประก�ศคณะปฏิรูปก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๒๕ เร่ือง ก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�
 ลงวันท่ี ๒๙ กันย�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๙ เฉพ�ะในส่วนท่ีกำ�หนดให้เป็นคว�มผิด 
 และโทษท�งอ�ญ� ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓ ม�ตร� ๒๖ ม�ตร� ๒๘ 
 วรรคหนึ่ง และม�ตร� ๒๙ วรรคสี่ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ศาลแขวงปทุมวันส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นายรังสิมันต์ โรม) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
   พนกังานอยัการ ส�านกังานอยัการสงูสดุ (ส�านักงานอัยการพเิศษฝ่ายคดีศาลแขวง ๖) เป็นโจทก์ 
ยื่นฟ้องนายรังสิมันต์ โรม เป็นจ�าเลย ต่อศาลแขวงปทุมวัน ในคดีอาญาหมายเลขด�าที่ อ. ๑๗๗/๒๕๖๑ 
ฐานความผิดฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ ฉบบัที ่๒๕ เร่ือง การด�าเนินการเก่ียวกับการยติุธรรมทางอาญา ลงวันที ่๒๙ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ต่อมาจ�าเลยได้ย่ืนค�าโต้แย้งเพื่อขอให้ศาลแขวงปทุมวันส่งค�าโต้แย้งให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๒๕ เรื่อง การด�าเนินการ
เกีย่วกบัการยตุธิรรมทางอาญา  ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ทีก่�าหนดให้ผู้ซึง่ถกูกล่าวหา
ว่ากระท�าความผิดอาญามีหน้าที่ต้องพิมพ์ลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเท้า ตามค�าส่ังของพนักงาน
อยัการ ผูว่้าคด ีหรอืพนกังานสอบสวน  ผูใ้ดฝ่าฝืนมคีวามผดิฐานกระท�าความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
   ศาลแขวงปทมุวนัเห็นว่า ค�าโต้แย้งของจ�าเลยต้องตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
วรรคหนึง่ จงึส่งค�าโต้แย้งดังกล่าวให้ศาลรฐัธรรมนูญเพือ่พจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับหนังสือส่งค�าโต้แย้งนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ หรือไม่

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๗ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
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   พจิารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณทีีศ่าลแขวงปทมุวนัส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยเพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ว่า ประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา 
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ และมาตรา ๒๙ วรรคสี ่ซึง่บทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลแขวงปทุมวันจะใช้บังคับแก่คดี และยังไม่มี
ค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในส่วนท่ีเกีย่วกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายนี ้กรณจีงึเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จงึมคี�าสัง่รบัไว้พจิารณาวนิิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ
ฉบับที ่๒๕ เรือ่ง การด�าเนินการเกีย่วกบัการยตุธิรรมทางอาญา ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๔๙
เฉพาะในส่วนที่ก�าหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ วรรคสี่ หรือไม่
   พจิารณาแล้วเหน็ว่า การพจิารณาถงึกฎหมายทีจ่�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญู
รับรองคุ้มครองไว้นั้น จะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดจนวิธีการด�าเนิน
ชีวิตของประชาชนในขณะที่ตรากฎหมายและในขณะที่ใช้บังคับกฎหมายประกอบกัน ซ่ึงเห็นได้ว่า
ในขณะที่ประกาศใช้บังคับกฎหมายนี้ เป็นช่วงที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระท�าการยึดอ�านาจการปกครองแผ่นดินส�าเร็จเม่ือวันที่ ๑๙
กนัยายน ๒๕๔๙ และได้ยกเลิกรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มกีารเปล่ียนแปลง
รปูแบบขององค์กรทีใ่ช้อ�านาจ โดยให้คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข ใช้อ�านาจท้ังในส่วนของอ�านาจบริหารและอ�านาจนิติบัญญัติในขณะเดียวกัน เพ่ือให้
บ้านเมอืงสงบเรยีบร้อยเป็นปกตสิขุจนกว่าจะมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ และในช่วงระหว่างเวลาท่ีคณะปฏิรปูการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุท�าหน้าทีบ่รหิารประเทศนัน้ มคีวามต้องการ
ให้ประชาชนอยูใ่นความสงบ  ไม่ก่อความวุน่วายและส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ จงึจ�าเป็น
ต้องจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการ
   เมื่อพิจารณาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนที่ก�าหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญาตามความในวรรคสอง
อันเป็นประเด็นแห่งคดีนี้ ที่ก�าหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญากรณี
ไม่พมิพ์ลายนิว้มอื ลายมอืหรอืลายเท้า ตามค�าสัง่ของพนกังานอยัการ ผูว่้าคด ีหรอืพนกังานสอบสวน  โดยให้
ผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดฐานกระท�าความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาทหรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ เป็นการจ�ากัดสทิธิและเสรีภาพของผูต้้องหาเพราะต้องการให้
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท�าความผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของบ้านเมือง
ซึง่เป็นกรณจี�าเป็นในขณะทีบ้่านเมอืงอยูใ่นช่วงการรฐัประหาร ดงัปรากฏในค�าปรารภของประกาศดงักล่าว 
   อย่างไรก็ดี ในยามที่บ้านเมืองปกติสุข การใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่างไปจาก
สถานการณ์ดงักล่าว โดยเฉพาะหลังการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๖๐
เมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ รฐัธรรมนญูได้รบัรองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน โดยให้การรับรอง
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในชวีติและร่างกายตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ และในคดีอาญา
จะบังคับบุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคสี่ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองคุม้ครองไว้  ต้องเป็นไปตามหลกัการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๖
รวมทัง้การปฏบิตัหิน้าทีข่ององค์กรผูใ้ช้อ�านาจรฐัจะต้องเป็นไปตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และหลกันติธิรรม
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง ด้วย อีกทั้งการกระท�าอันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวมิใช่เป็น
การกระท�าอนัเป็นการร้ายแรงหรือกระทบกระเทือนความสงบสขุของบ้านเมอืงถงึขนาดต้องบัญญตัิ
ให้เป็นความผดิทีมี่โทษทางอาญาทีมี่ระวางโทษจ�าคกุถงึหกเดอืน ตามหลกัภยนัตราย (the principle
of harm) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการก�าหนดความผิดที่มีโทษทางอาญา
   นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายอ่ืนซึ่งให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงาน
ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเพือ่บงัคบัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ อนัได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖๘ วรรคหน่ึง ที่เป็นมาตรการลงโทษส�าหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุ
หรอืข้อแก้ตัวอนัสมควร โดยมีอตัราโทษจ�าคกุไม่เกินสบิวนั หรอืปรับไม่เกินห้าพันบาทหรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
อันเป็นความผิดลหุโทษที่เหมาะสมกับการกระท�าฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าว ประกอบกับ
การบัญญตัใิห้เป็นหน้าทีข่องผูต้้องหาในคดอีาญาท่ีจะต้องพมิพ์ลายนิว้มอื ลายมอืหรอืลายเท้าตามค�าสัง่
ของเจ้าพนกังานในกระบวนการยตุธิรรม มลีกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิและเสรีภาพในร่างกายของบคุคล
เพือ่ประโยชน์ในการสอบสวนหาตวัผูก้ระท�าผดิในคดีอาญา แต่การพมิพ์ลายนิว้มอืเป็นสทิธพิื้นฐาน
เฉพาะตัวของบุคคลไม่ต่างไปจากการลงลายมือชื่อ ซึ่งแม้จะเป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลยแล้วก็ตาม
แต่ตราบใดท่ียังไม่มีค�าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท�าผิดย่อมถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิดังกล่าว
จงึย่อมได้รบัความคุม้ครองแม้กฎหมายจะบญัญตัใิห้เป็นหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม แต่ย่อมไม่อาจ
ถอืเป็นความผดิทางอาญาในฐานทีไ่ม่ยอมพมิพ์ลายนิว้มอื ลายมอืหรอืลายเท้าได้ รฐัชอบทีจ่ะหาวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมเพือ่บังคบัการให้ผูต้้องหาทีไ่ม่ยอมปฏิบตัติามอ�านาจหน้าทีข่องพนกังานสอบสวนต้องเกดิ
ภาระหรอืความรบัผดิได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และพอสมควรแก่กรณเีท่านัน้ หลกัการนีก้ฎหมายได้บญัญตัิ
รับรองไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ ที่บัญญัติว่า หากจ�าเป็น
ต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เน้ือเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น�้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง
สารพันธุกรรม หรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหา หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติทางแก้ไขไว้ โดยการให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไป
ตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหานั้น ซึ่งเป็นมาตรการ
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ทางกฎหมายทีมี่อยูใ่นปัจจบุนัอย่างเหมาะสมแล้ว ประกาศดงักล่าวจงึเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ในชวีติและร่างกายของบคุคลอย่างไม่สมเหตสุมผล ไม่พอเหมาะพอควรตามความจ�าเป็น และไม่ได้
สัดส่วนหรือไม่มีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมท่ีจะได้รับ
เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนจะต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากกฎหมายนั้น
ตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายอื่นที่ทดแทนได้อยู่แล้ว จึงขัดต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง แม้ได้ระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพไว้แล้วกต็าม แต่กเ็ป็น
การบงัคบัให้บคุคลต้องตกอยูใ่นอ�านาจรฐัโดยปราศจากความจ�าเป็นและเหตุผลอนัสมควร  เป็นการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลให้ต้องยอมกระท�าตาม จึงไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ทั้งยังเป็นการสร้างเงื่อนไขและภาระให้แก่ประชาชนผู้สุจริต
ทีถู่กกล่าวหาว่ากระท�าความผิดโดยไม่จ�าเป็น ถงึแม้ท้ายท่ีสดุจะไม่มคีวามผดิตามท่ีถกูกล่าวหาแล้ว
ก็ตาม และแม้การที่จะบังคับให้ประชาชนผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญามีหน้าที่ต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า ตามค�าสั่งของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวนจะเป็น
สิง่ที่ไม่ยากต่อการปฏิบัติก็ตาม แต่อาจเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตกอยู่ใต้การใช้อ�านาจรัฐ
ของเจ้าหน้าที่ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว เห็นได้ชัดว่ามิได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความม่ันคงของรัฐ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในปัจจุบัน
แต่อย่างใด ประกอบกับความจ�าเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดมิ และไม่เหมาะสมกบัวถิชีวีติของประชาชนในปัจจบุนั จงึเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้เกินกว่าความจ�าเป็น กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และขดัต่อหลกันติธิรรม อนัเป็นการต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่
ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
   ดังนั้น เมื่อชั่งน�้าหนักระหว่างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองและคุ้มครองไว้ โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายกับประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ
ตามวตัถปุระสงค์ของกฎหมายนีแ้ล้วเห็นว่า ประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๒๕ เรือ่ง การด�าเนนิการเก่ียวกับการยุติธรรมทางอาญา
ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ เฉพาะความในส่วนท่ีก�าหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญา
เป็นบทบัญญตัทิีเ่พิม่ภาระและจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลโดยเฉพาะสทิธแิละเสรภีาพในชวีติ
และร่างกายเกินสมควรแก่เหตุ ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่มีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนจะต้องสูญเสียไป
อนัเนือ่งมาจากกฎหมายนัน้ รวมท้ังกระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์และหลักนิติธรรม จงึขดัหรอื
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และ
เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังวินิจฉัยแล้ว บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้
บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสี่ อีก

09_p109-118_�������������������� 3.indd   117 7/25/2562 BE   10:59 AM



คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๖๒

พ.ค. - มิ.ย. ๖๒จุ ล นิิ ติ 118

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังได้วินจิฉัยข้างต้น ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิจิฉัยว่าประกาศคณะปฏรูิปการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ฉบบัที ่๒๕ เรือ่ง การด�าเนนิการเกีย่วกบั
การยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนที่ก�าหนดให้เป็น
ความผดิและโทษทางอาญาขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่
และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง 
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บทน�ำ

สิทธิและเสรีภาพเป็นสาระส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน และเพือ่ให้สมดงัสทิธแิละเสรภีาพดงักล่าว รฐัธรรมนญูซึง่เป็นหลกัในการปกครอง
ประเทศและเป็นกฎหมายสูงสุดจึงได้บัญญัติให้การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 
ชาวไทย มาตรา ๒๕ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อ
ความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และไม่ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ
ของบุคคลอื่น

ในการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น แม้ว่าสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้น 
ขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
ซึง่ถือเป็นหลักความผูกพนัโดยตรงทีท่�าให้ประชาชนหรอืชมุชนสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพได้โดยไม่ต้องมี
การตรากฎหมายมารองรับสิทธิและเสรีภาพก่อน และในกรณีที่มีการกระท�าใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
หรือแทรกแซงเข้าไปในขอบเขตของสิทธิหรือเสรีภาพหรือเป็นการจ�ากัดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
หรือท�าให้ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญได้โดยปราศจาก
อ�านาจหรือโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ประชาชนสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพือ่ใช้สทิธทิางศาลหรอืยกขึน้เป็นข้อต่อสูค้ดใีนศาลได้ อันเป็นหลกัการในการคุม้ครองสทิธิหรอืเสรภีาพ
โดยองค์กรตุลาการ  

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคดีที่บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพยื่นคำาร้อง

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

สิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชน

การกระทำาของหน่วยงานรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือหน่วยงานซึ่งใช้อำานาจรัฐ
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 เพื่อให้สิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้รับการปกป้องและคุ้มครอง
อย่างแท้จรงิ จงึได้มกีารขยายหลักความเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญให้ครอบคลมุถงึการกระท�า 
ทีล่ะเมิดต่อสทิธิหรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญคุม้ครองไว้ ทัง้น้ี เพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนูญซ่ึงเป็นองค์กรพทิกัษ์
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญให้สามารถเข้ามาตรวจสอบการกระท�าของหน่วยงานของรัฐ  
เจ้าหน้าท่ีของรฐั หรอืหน่วยงานซึง่ใช้อ�านาจรฐัว่าขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ โดยก�าหนดให้บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระท�าดังกล่าวนั้น มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้
พจิารณาวนิจิฉยัว่าการกระท�านัน้ละเมดิต่อสทิธิหรอืเสรภีาพของประชาชนทีร่ฐัธรรมนูญให้การคุม้ครอง
หรือไม่  

 ส�าหรับสิทธิในการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ทีร่ฐัธรรมนญูคุ้มครองนัน้ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บญัญตัว่ิา 
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิย่ืนค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อมีค�าวินิจฉัยว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ” และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง บญัญตัว่ิา 
“บคุคลซึง่ถกูละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพโดยตรงและได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย หรืออาจจะเดอืดร้อน
หรอืเสยีหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อนัเน่ืองจากการถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพน้ัน ย่อมมสีทิธยิืน่ค�าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๑๑)๑ ได้ โดยจะต้องยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินก่อน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต ่
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ันยังคงมีอยู่ก็ให้ย่ืนค�าร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ัน 
ยงัคงมีอยู ่และให้น�าความในมาตรา ๔๘ วรรคหนึง่และวรรคสอง๒ มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนุโลม โดยต้องยืน่ 
ค�าร้องต่อศาลภายในเก้าสบิวันนบัแต่วันทีไ่ด้รบัแจ้งความเหน็ของผูต้รวจการแผ่นดนิ หรอืวนัทีพ้่นก�าหนด
เวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง”  

๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๗ ให้ศาลมีหน้าที่และอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้
     ฯลฯ   ฯลฯ
  (๑๑) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
     ฯลฯ   ฯลฯ”
๒พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๔๘ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๗ ผู้ใดถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุม้ครองไว้ ถ้าผูน้ัน้เห็นว่าการละเมดินัน้

เป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
ยื่นค�าร้องต่อศาลพร้อมด้วยความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับค�าร้องจากผู้ร้อง โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ร้องทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว
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ภายหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน๓ ปรากฏว่ามีคดี
ที่ประชาชนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ เป็นจ�านวนมาก  
และจากการตรวจสอบในเวบ็ไซต์ของศาลรฐัธรรมนูญพบว่าคดดีงักล่าวน้ันศาลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่ไม่รบัค�าร้อง 
จ�านวน ๑๓๙ คดี๔ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในการไม่รับค�าร้องว่าค�าร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 

ในการนี ้ เพือ่ให้ทราบประเดน็ข้อกฎหมายทีส่�าคญัซ่ึงศาลรฐัธรรมนูญใช้เป็นเหตผุลในการไม่รบั 
ค�าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย อันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับเพื่อให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้สามารถใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ ได้อย่างถูกต้องและบรรลุสมดังเจตนาของผู้ร้อง คอลัมน์คมความคิด 
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่อง “ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับคดีที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภำพยื่นค�ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๓” ดังนี้

จากการศึกษาค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับคดีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ มีประเด็นทางกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นเหตุผลในการสั่งไม่รับ 
ค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

ประกำรแรก  กรณทีีผู่ย้ืน่ค�ำร้องไม่ใช่บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีำพทีร่ฐัธรรมนญูคุม้ครอง 
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ผู้ยื่นค�าร้องต้องเป็นบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ในการยื่นค�าร้อง
ต้องระบกุารกระท�าทีอ้่างว่าเป็นการละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของตนโดยตรงให้ชดัเจนว่าเป็นการกระท�าใด  
และเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรภีาพของตนอย่างไร ดงัตวัอย่างคดตีามค�าสัง่ศาลรฐัธรรมนญู ดงัต่อไปน้ี

๑) ค�าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 
โดยเนือ้หาของค�าร้องเป็นเพียงกำรขอให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จดักำรเลอืกต้ังด้วยวธิกีำรต่ำง ๆ 
ตำมควำมคิดเห็นของผู ้ร้องเท่ำนั้น ไม่มีกำรกระท�ำใดท่ีเป็นกำรละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภำพ 
ตำมรฐัธรรมนญู กรณจีงึไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

ในกรณีทีผู้่ตรวจการแผ่นดนิไม่ยืน่ค�าร้องตามวรรคหน่ึง หรือไม่ยืน่ค�าร้องภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถ้กูละเมดิมสีทิธยิืน่
ค�าร้องโดยตรงต่อศาลได้

     ฯลฯ   ฯลฯ”
๓รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่๔๐ ก หน้า ๑ ลงวนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐.  
๔ข้อมลู ณ วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒.
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๒) ค�าส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๓/๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ตามค�าร้องเป็นเพียงกำรคำดกำรณ์หรือแสดงควำมไม่เห็นด้วยในกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของ
รฐับำล ผูร้้องจงึไม่ใช่บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธแิละเสรภีำพจำกกำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของรฐับำล 
กรณีจงึไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

๓) ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒/๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
ค�าร้องเป็นเพียงความประสงค์ที่จะให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมหรือตอบข้อสงสัยเพื่อควำมกระจ่ำง 
แก่ประชำชน ว่ำจุฬำรำชมนตรีตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบญัญตักิำรบรหิำรองค์กรศำสนำอสิลำม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีสถำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรฐัหรอืไม่และกำรด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงหรอืต�ำแหน่งอืน่ใด
ทำงกำรปกครองของจุฬำรำชมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม ่รวมทั้งจุฬาราชมนตรี อิหม่าม คอเต็บ 
และบิหลัน่ตามบทบญัญตักิฎหมายดงักล่าว สามารถได้รับเงนิเดอืนหรอืเงนิอุดหนุนทางศาสนาจากหน่วยงาน
ของรัฐได้หรือไม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรหำรือเพื่อทรำบสถำนะและสิทธิประโยชน์ของจุฬำรำชมนตรี 
อิหม่ำม คอเต็บ และบิหลั่น ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ เท่านั้น 
ค�าร้องของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

๔) ค�าสัง่ศาลรฐัธรรมนูญที ่ ๑๓/๒๕๖๑ ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็น
กรณีที่ผู ้ร้องกล่าวอ้างว่าได้ยื่นฟ้องกรมธนารักษ์และกรมราชทัณฑ์เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินต่อ 
ศาลปกครอง และไม่ได้รบัความเป็นธรรม จึงขอให้ศาลรฐัธรรมนูญตรวจสอบการน�าทีดิ่น ส.ค. ๑ เลขที ่๒๔๔ 
หมู่ที่ ๒ ต�าบลกระบี่น้อย อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ของผู้ร้อง ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  
ซึง่ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าผูร้้องได้ถกูละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญคุม้ครองไว้อย่างไร มาตราใด 
ค�าร้องของผู้ร้องเพียงแต่ขอควำมเป็นธรรมต่อศำลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำกำรขึ้น
ทะเบียนที่รำชพัสดุดังกล่ำวชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ และสร้ำงควำมเดือดร้อนเสียหำยให้กับ
บุคคลอื่นหรือไม่เท่ำน้ัน ค�าร้องของผู้ร้องจงึไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
มาตรา ๒๑๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

ประกำรทีส่อง กำรละเมิดสิทธหิรอืเสรภีำพมไิด้เกดิจำกกำรกระท�ำของหน่วยงำนของรฐั เจ้ำหน้ำที ่
ของรัฐ หรือหน่วยงำนซึ่งใช้อ�ำนำจรัฐ ดังนั้น หากเป็นการกระท�าละเมิดสิทธิระหว่างประชาชนด้วย
กนัเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าความผดิทางอาญาต่อกันหรอืการกระท�าละเมดิสทิธิทางแพ่งทัว่ไป บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิย่อมไม่สามารถใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๓ และพระราช
บญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๘ ได้ ดังตัวอย่างคดีตามค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้  

- ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การทีผู่ร้้องกล่าวอ้างว่าถกูบดิำและพีช่ำยแย่งมรดกไปท้ังหมด รวมถงึกรณท่ีีผูรั้บฝำกโฉนดท่ีดนิแล้ว
ไม่คนืให้ผูร้้อง เป็นกรณทีีม่ไิด้เกดิจำกกำรกระท�ำของหน่วยงำนของรฐั เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หรอืหน่วยงำน
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ซึ่งใช้อ�ำนำจรัฐ จึงเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ ซึง่มาตรา ๔๖ วรรคสาม บญัญตัใิห้ศาลรฐัธรรมนญูสัง่ไม่รบัค�าร้อง 
ไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�าร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ ได้ 

ประกำรที่สำม เป็นกรณีต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ ดังต่อไปนี้ 

๑) การกระท�าของรัฐบาล คือ บรรดาการใช้อ�านาจในทางบริหารของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทางบริหาร การกระท�าทางนิติบัญญัติ หรือการกระท�าทางตุลาการ 
เช่น การใช้อ�านาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้อ�านาจในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐสภา ดังเช่นตัวอย่างที่ศาลปกครองได้มีค�าพิพากษา ดังนี้

- ค�าสัง่ศาลปกครองกลางที ่๑๓๖๗/๒๕๔๘ การมมีติเลอืก กสช. โดยสมาชกิ
วฒุสิภา แม้จะเป็นการกระท�าในทางกฎหมาย แต่โดยทีเ่ป็นการด�าเนินการในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิวฒิุสภา
ในฐานะผู้แทนประชาชน การเลือก กสช. ของสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระท�าในฐานะ 
ที่เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หากแต่ต้องถือว่าเป็นกำรกระท�ำทำงสภำ 
ที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบขององค์กรตุลำกำร

- ค�าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่ ๑๗๘/๒๕๕๐ มติคณะรฐัมนตรทีีเ่ห็นชอบให้
นายกรัฐมนตรีและผู้แทนการเจรจารวมตลอดถึงคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงนามความตกลง 
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นด�าเนินการลงนามระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นกำรใช้อ�ำนำจ
ทำงบรหิำรของรฐัตำมรฐัธรรมนญูกระท�ำกำรในควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ มใิช่คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจ
การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

- ค�าส่ังศาลปกครองสงูสดุที ่๓๐๑/๒๕๕๑ การทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ
หรือไม่เห็นชอบให้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติใดถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
ต่อรัฐสภำและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรนิติบัญญัติ ไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง 

๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดกระบวนการร้อง
หรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เช่น 

(๑) กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมาย ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้บญัญตัใิห้สทิธใินการยืน่ค�าร้องเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยการใช้สิทธิทางศาล 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ และการใช้สทิธทิางผูต้รวจการแผ่นดนิตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๑ (๑) 
ผูร้้องจงึไม่อาจยืน่ค�าร้องดงักล่าวโดยอาศยัช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ ได้ 
(ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๐, ๕/๒๕๖๐, ๗/๒๕๖๐, ๘/๒๕๖๐, ๑๐/๒๕๖๐, ๑๑/๒๕๖๐, 
๑๒/๒๕๖๐, ๒/๒๕๖๑, ๔/๒๕๖๑, ๕/๒๕๖๑, ๖/๒๕๖๑ , ๗/๒๕๖๑, ๘/๒๕๖๑, ๙/๒๕๖๑, ๑๐/๒๕๖๑, 
๑๑/๒๕๖๑, ๔๘/๒๕๖๑)
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(๒) กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย  
ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บญัญัติกระบวนการร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวนิจิฉยัไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชิก
ของทัง้สองสภารวมกนัมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา
เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวฒิุสภา หรอืประธานรฐัสภา แล้วแต่กรณ ีเพือ่ส่ง
ความเห็นนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิิจฉยั หรอืให้นายกรฐัมนตรส่ีงความเหน็ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู
เพือ่วนิจิฉยั ผูร้้องจงึไม่อาจยืน่ค�าร้องดงักล่าวโดยอาศยัช่องทางตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๒๑๓ ได้ (ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๖๐)

(๓) กรณขีอให้ศาลรฐัธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของกฎ 
ค�าสั่ง หรือการกระท�าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๑ (๒) ได้บัญญัติ
กระบวนการตรวจสอบไว้โดยเฉพาะ โดยก�าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ต่อศาลปกครอง (ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๖๐, ๒๐/๒๕๖๒) 

(๔) กรณกีารตรวจสอบหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ ได้บัญญัติกระบวนการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉยัไว้เป็นการเฉพาะ กล่าวคอื เมือ่มปัีญหาว่าหนังสอืสัญญาใดเป็นหนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า 
หรอืการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง หรอืเป็นหนังสอืสญัญาเกีย่วกับการค้าเสร ีเขตศลุกากรร่วม 
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ กรณีดังกล่าวนี้ให้เป็นอ�านาจของ 
คณะรัฐมนตรีที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว        

๓) กฎหมายบญัญติัขัน้ตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยงัมไิด้ด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารนัน้ครบถ้วน เช่น การกระท�าของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการกระท�าตามพระราชบัญญัติ
ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันมีลักษณะเป็นการปฏิบัตหิน้าทีแ่ละการใช้อ�านาจทางปกครอง
ที่สามารถใช้สิทธิไปยังองค์กรตุลาการที่มีเขตอ�านาจได้ (ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๐/๒๕๖๐) 

๔) เรือ่งทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลอืน่ หรอืเรือ่งทีศ่าลอืน่
มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดแล้ว ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้อ�านาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการใช้อ�านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลอื่น  
เพราะการพจิารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาลแต่ละประเภท ซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรย์ิ ผูพ้พิากษาและตลุาการย่อมมอีสิระในการพจิารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ  
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ดังนั้น การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลแต่ละประเภทจึงเป็นการใช้อ�านาจทางตุลาการ 
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด  
ดังนัน้ บคุคลจงึไม่สามารถยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญเพือ่ให้วินิจฉยัว่าการพจิารณาพพิากษาอรรถคดี
ของศาลอื่นหรือค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอื่นที่ถึงที่สุดแล้วขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้  
(ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๖๐, ๕๑/๒๕๖๐, ๕๓/๒๕๖๐, ๕๔/๒๕๖๐, ๑๔/๒๕๖๑, ๑๗/๒๕๖๑, 
๑๘/๒๕๖๒)

๕) การกระท�าของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่ 
มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๙๒ บญัญัตใิห้พจิารณาวนิจิฉัยชีข้าดโดยคณะกรรมการวนิจิฉัยชีข้าดอ�านาจ
หน้าทีร่ะหว่างศาล โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานศาลฎกีา เป็นประธาน ประธานศาลปกครอง
สงูสดุ หวัหน้าส�านกัตลุาการทหาร และผูท้รงคณุวฒิุอืน่อกีไม่เกนิสีค่น เป็นกรรมการ โดยค�าวนิิจฉยัของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นท่ีสดุ ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวธิกีารชีข้าดปัญหาเกีย่วกับหน้าทีแ่ละอ�านาจระหว่างศาล 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒       

๖) การกระท�าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยตุธิรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตลุาการทหาร รวมถึงการด�าเนนิการ
เกี่ยวกับวินัยทหาร เนื่องจากการบริหารงานบุคคลและการด�าเนินการทางวินัยของศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจขององค์กรบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  
ให้สามารถด�าเนินการได้โดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิพากษา
และตลุาการมีอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดตีามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย อันจะท�าให้การพจิารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ การด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร  
ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการปกครองทหารเพ่ือให้ทหารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความเป็น
เอกภาพ จึงมลีักษณะเฉพาะตามเหตุผลและความจ�าเปน็ของอาชพีและเปน็ขอ้ยกเว้นในการตรวจสอบ
โดยองค์กรตุลาการ

ประกำรที่สี ่เป็นกรณีที่ไม่ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขในการยื่นค�าร้องให้ถูกต้อง กล่าวคือ บุคคล
ซึง่ถูกละเมดิสิทธิหรอืเสรภีาพจะต้องยืน่ค�าร้องต่อผูต้รวจกำรแผ่นดินเสยีก่อน ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนั 
ทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึการถกูละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพดงักล่าว เว้นแต่การละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพน้ันยงัคงมอียู่
กใ็ห้ยืน่ค�าร้องได้ตราบท่ีการละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพน้ันยงัคงมอียู่ โดยเมือ่ได้รบัค�าร้องแล้วให้ผูต้รวจการ
แผ่นดินพิจารณายื่นค�าร้องต่อศาลพร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับค�าร้องจากผู้ร้อง  
โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการพจิารณาให้ผูร้้องทราบภายใน ๑๐ วนั นับแต่วนัทีค่รบก�าหนดเวลา
ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ยื่นค�าร้องต่อ 
ศาลรฐัธรรมนญูภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วันทีร่บัค�าร้องจากผูร้้อง ให้ผูถ้กูละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่พ้น
ก�าหนดเวลาทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิไม่ยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญ (ค�าสัง่ศาลรฐัธรรมนูญที ่๒๔/๒๕๖๑, 
๓๐/๒๕๖๑, ๓๒/๒๕๖๑, ๓๕/๒๕๖๑, ๔๐/๒๕๖๑, ๕๓/๒๕๖๑, ๑๔/๒๕๖๒)
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126จุ ล นิิ ติ

ประกำรที่ห้ำ การกระท�าที่ผู ้ร ้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
และได้ยุติไปแล้วก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ดังตัวอย่างคดี
ตามค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

- ค�าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้น 
และเป็นกรณีที่ยุติไปแล้วก่อนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ 
ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องไม่อาจยื่นค�าร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้

- ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๑ กรณีที่ผู ้ร้องทั้งเจ็ดกล่าวอ้างว่าการ
ควบคุมตัวผู้ร้องทั้งเจ็ด โดยอาศัยอ�านาจตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘  
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ ๖ ของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป็นการกระท�าทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๘ หรอืไม่ นัน้ ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาแล้วเหน็ว่า 
กำรกระท�ำตำมที่ผู้ร้องทั้งเจ็ดกล่ำวอ้ำงนั้นได้เกิดขึ้นและยุติไปแล้ว กำรที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิยื่นค�ำร้อง
ต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจำรณำวินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่งเกิดข้ึนและเป็นกรณีที่ยุติไปแล้ว
ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องทั้งเจ็ดจึงไม่อาจยื่นค�าร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้

- ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๑ เป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการควบคุม
ตัวผู้ร้องทั้งสี่ไว้ในสถานที่อื่นที่มิใช่สถานีต�ารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ�า ของพนักงานรักษา 
ความสงบเรียบร้อย โดยอาศัยอ�านาจตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ 
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง นั้น เป็นการกระท�าที ่
เข้าแทรกแซงหรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ตามรฐัธรรมนญูของผูร้้องทัง้สีซ่ึง่กระท�ามไิด้ เว้นแต่มคี�าสัง่หรอืหมายของศาล จงึขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การควบคุมตัวผู้ร้องทั้งสี่โดยเจ้าพนักงานรักษา
ความสงบเรยีบร้อยอนัเป็นการกระท�าทีผู่ร้้องทัง้สีก่ล่าวอ้างว่าได้ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของผูร้้องทัง้สี่ 
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น การที่ผู้ร้องทั้งสี่จะใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้
พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นท่ียุติไปแล้วก่อนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ ใช้บังคบั ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนญู ผูร้้องทัง้สีจึ่งไม่อาจยืน่ค�าร้อง
ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้                               
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บทสรุป

เมื่อพิจารณาจากค�าส่ังของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีท่ีบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ จะพบว่าศาลรฐัธรรมนญู
ได้ใช้เหตผุลตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพิีจารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔๗ มาเป็นเหตผุลในการไม่รบัค�าร้องไว้พิจารณา ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าข้อยกเว้นตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนัยส�าคัญในทางกฎหมาย
และท�าให้สทิธใินการยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญของบคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธิหรอืเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนญู
คุม้ครอง ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๓ ถกูตกีรอบให้แคบลง ประกอบกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้ก�าหนดกลไกในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว ้
โดยเฉพาะในแต่ละกรณี ยิ่งท�าให้ช่องทางในการใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓  
มีปัญหาในทางปฏิบัติ 

ดังนัน้ หากจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึสทิธใินการยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๓ ควรจะมีการแก้ไขข้อยกเว้นบางประการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ เพื่อเปิดช่องให้ประชาชนซึง่ถกูละเมดิสทิธิ 
หรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุม้ครองไว้ ให้สามารถยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคี�าวนิจิฉยัว่าการกระท�านัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ อันจะท�าให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง 
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 “เป็นอย่างที่เป็นให้เด่นด”ี
 

 แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว

 แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
  

 แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศักดิ์ ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา

  แม้มิได้เป็นน�้าแม่คงคา ก็จงเป็นธาราใสที่ไหลเย็น
  

 แม้มิได้เป็นมหาหิมาลัย จงพอใจจอมปลวกที่แลเห็น

 แม้มิได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญ ก็จงเป็นวันแรมอันแจ่มจาง
  

 แม้มิได้เป็นต้นสนระหง จงเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวาง

 แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอาง จงเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดี
  

 อันจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลก ย่อมผิดแผกดีงามตามวิถี

 ประกอบกิจบ�าเพ็ญให้เด่นดี สมกับที่ตนเป็นเช่นนั้นเทอญ

(ว.วชริเมธ,ี ดดัแปลงจากบทกวีของศาสตราจารย์กิตตคิณุฐะปะนย์ี นาครทรรพ, 

ธรรมะพารวย, หน้า ๒๘-๒๙)
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในปัจจุบัน นั้น เป็นคดีที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง หรือศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ แล้วแต่กรณ ีเพือ่วนิจิฉยัว่า
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน โดยในตอนที่แล้วผู้เขียนได้น�าเสนอ
บทความเรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที ่๑ ผูม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีสิ้น นัน้
ท่านผูอ่้านคงได้ทราบถงึผูม้หีน้าทีต้่องยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหน้ีสนิทัง้ ๕ ประเภท และก�าหนดเวลาทีต้่อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม แล้ว 
 ส�าหรบัฉบับนี ้มุมสะท้อนความคดินติบิญัญตั ิจงึขอน�าเสนอบทความ ในหวัข้อเรือ่ง “การยืน่บญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ซึ่งจะกล่าวถึง
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และการด�าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
และหลักกฎหมายที่น่าสนใจจากค�าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่า
กฎหมายฉบับปัจจุบันนั้นได้วางหลักการดังกล่าวเอาไว้อย่างไร ทั้งนี้ โดยพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเป็นกฎหมายฉบับเดิม ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินไว้ ดังนี้

การยืน่บัญชทีรพัย์สินและหน้ีสนิ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที ่๒ คดีเกีย่วกบัการย่ืน
บญัชทีรพัย์สินและหน้ีสนิ 
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  ๑.๑  การแจ้งเตือนให้ยื่นบัญชีฯ ภายในก�าหนดเวลา (มาตรา ๑๐๙)
     ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ยื่น
บัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหนีสิ้นตามเวลาท่ีก�าหนด กฎหมายก�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ พร้อมท้ังก�าหนดเวลา
ที่ขยายให้ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นอาจขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกิน ๓๐ วัน และหากปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาดังกล่าว
ไม่ครบถ้วนหรอืมข้ีอมลูคลาดเคลือ่น และไม่มพีฤตกิารณ์อันเชือ่ได้ว่ามเีจตนาปกปิดทรพัย์สินหรือหนีส้นิ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวด�าเนนิการให้ครบถ้วนหรอืถกูต้องภายในระยะเวลาทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 
แต่เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาแล้ว ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไม่ย่ืนบัญชีทรพัย์สนิและหนีส้นิ ยืน่ไม่ครบถ้วน
หรอืมีข้อมลูคลาดเคล่ือน และมพีฤตกิารณ์อนัเชือ่ได้ว่ามเีจตนาปกปิดทรพัย์สินหรอืหนีส้นิ ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตเิสนอเรือ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนนิการ
ตามมาตรา ๑๑๔ ต่อไป
    ข้อสังเกต
    หลกัการให้มกีารแจ้งเตือนให้ย่ืนบญัชฯี กรณไีม่ย่ืนหรอืกรณย่ืีนมาแล้วแต่ไม่ครบถ้วน
ดังกล่าวนีไ้ด้มีการบญัญติัไว้ในพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นครัง้แรก ซึง่ตามกฎหมายเดมิไม่ได้ก�าหนดเรือ่งน้ีไว้ แต่ก�าหนดไว้ในระเบียบปฏบิตัิ
  ๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน (มาตรา ๑๐๖)
     เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์ และเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง 
และผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด รวมทัง้ของคู่สมรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว
ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปโดยเรว็ แต่ต้องไม่เกนิ ๓๐ วันนบัแต่วนัครบก�าหนดต้องยืน่บญัชดีงักล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด๑ 
    ข้อสังเกต
    เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ได้ก�าหนดให้เปิดเผยบัญชีเฉพาะต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา ส่วนผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่จะเปิดเผยได้กต่็อเมือ่การเปิดเผย
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาพพิากษาคดหีรือการวนิิจฉยัชีข้าด และได้รบัการร้องขอจากศาล

 ๑ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิกีารเปิดเผย
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑.
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หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีหรอืคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืในกรณทีีเ่จ้าของบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิ
และหนีส้นินัน้ยนิยอมให้มกีารเปิดเผย ส�าหรบัพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๖ ได้ปรบัปรงุหลกัการดังกล่าวโดยก�าหนดเพิม่ต�าแหน่ง
ทีต้่องเปิดเผยมากขึน้ และเพ่ิมหลกัการให้ต้องเปิดเผยทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้หลกัการเปิดเผย
บญัชต้ีองไม่ระบถุงึรายละเอยีดทางทะเบยีนของทรัพย์สนิ และภาพถ่ายทรพัย์สนิหรอืข้อมลูส่วนบคุคล
โดยไม่จ�าเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้
  ๑.๓ การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน (มาตรา ๒๓
มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๒)
     ในการตรวจสอบทรัพย์สนิและหน้ีสนิ กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการ
ตรวจสอบความถกูต้องและความมอียู่จรงิของทรพัย์สนิและหนีส้นิตามบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิทีย่ืน่ไว้
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครัง้แรก และเมือ่มกีารยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีสิ้นครัง้ต่อ ๆ  ไปให้ตรวจสอบ
ถึงความเปล่ียนแปลงของทรพัย์สินและหนีส้นิด้วย โดยในการด�าเนนิการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลใด
ทีเ่กีย่วข้อง ตรวจสอบความถกูต้องหรอืความมอียูจ่รงิตามทีป่รากฏในรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิทีย่ืน่ไว้
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพย์สินหรือหน้ีสินอ่ืนใดที่มิได้แจ้งไว้
ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแจ้งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด โดยมิให้น�าบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครอง
มาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เม่ือตรวจสอบเสร็จแล้ว
กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดให้ยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผยว่าผิดปกติหรือไม ่  
    ข้อสังเกต
    กฎหมายใหม่ยงัคงหลกัการตรวจสอบความถกูต้องและความมอียูจ่รงิของทรพัย์สนิและ
หนีส้นิตามบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ เพียงแต่ได้ปรบัปรงุหลกัการในเรือ่งการเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีสิ้นว่าผดิปกตหิรอืไม่ จากเดมิทีก่�าหนดให้เปิดเผยผลการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนีส้นิ
เฉพาะผลของการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒. การด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
  ๒.๑ การเสนอเรื่องต่อศาล (มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔)
     กฎหมายได้ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีสิ้น
แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่
     กรณีแรก เมื่อผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่า
มพีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกต ิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการไต่สวนเพือ่ร้องขอให้ทรพัย์สนิตกเป็น
ของแผ่นดินต่อไป 
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     กรณีที่สอง เม่ือผลการตรวจสอบพบว่า ผู้มีหน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใ้ดจงใจไม่ย่ืนบญัชีทรพัย์สนิและหนีสิ้น หรือจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรพัย์สนิหรอืหนีส้นิด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤตกิารณ์
อนัควรเชือ่ได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิหรอืหนีสิ้นนัน้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ
หรอืพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายแจ้งข้อกล่าวหาให้ผูน้ั้นทราบ และก�าหนดระยะเวลาตามสมควร
ที่ผู ้นั้นจะมาช้ีแจงข้อกล่าวหา แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งหาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่า
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือหนีสิ้นด้วยข้อความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควร
เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
     (๑) กรณเีป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงเพือ่วนิจิฉัย โดยให้ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีอ�านาจพิจารณา
และพพิากษาคดีของผู้บรหิารท้องถิน่ รองผูบ้รหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถิน่ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดด้วย
     (๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ให้เสนอเรื่อง
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย
     ข้อสังเกต
     เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ก�าหนดเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาไว้ และก�าหนดเขตอ�านาจศาลโดยให้มีการยื่น
ต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ เท่านัน้ ส่วนพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพิ่มหลักการแจ้งข้อกล่าวหาและระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหา
เพือ่ให้มคีวามชดัเจน และได้แก้ไขหลกัการเกีย่วกบัเขตอ�านาจศาลโดยให้มกีารย่ืนต่อศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาฯ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งได้เพิ่มองค์ประกอบ
ของความผิดส�าหรับกรณีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรพัย์สนิหรอืหนีส้นิด้วยข้อความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อเท็จจรงิท่ีควรแจ้งให้ทราบ
โดยจะต้องประกอบด้วยการมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินด้วย จึงจะครบองค์ประกอบของความผิดดังกล่าว
  ๒.๒ บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
     (๑) การให้พ้นจากต�าแหน่ง และการเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้และสทิธเิลอืกตัง้
(มาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๖)
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    ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ประทับฟ้อง กฎหมายก�าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค�าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น 
และในกรณทีีศ่าลฎีกาแผนกคดอีาญาฯ มคี�าพพิากษาว่าผูถ้กูกล่าวหาจงใจไม่ยืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิ 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
ให้ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ด้วยหรือไม่ก็ได้
โดยผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และ
ไม่มีสิทธิด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
     ส�าหรับกรณทีีม่คี�าพิพากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ ถงึทีส่ดุให้ยกฟ้อง ถ้าผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่
และยังมิได้พ้นจากต�าแหน่งไปก่อน ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ีศาลมีค�าพิพากษา และ
ถ้าในระหว่างหยดุปฏบิตัหิน้าทีม่ไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่ง ค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อืน่ใด
ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหนึ่งผู ้นั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดระยะเวลาท่ีหยุดปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
และในกรณีทีผู้่นัน้พ้นจากต�าแหน่งไปก่อนท่ีจะมคี�าพพิากษา การจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต�าแหน่ง
   (๒) โทษทางอาญา (มาตรา ๑๖๗)
     ผู ้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู ้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก�าหนด หรือจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชือ่ได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรัพย์สนิหรอืหน้ีสนิ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
   ข้อสังเกต
    กฎหมายใหม่ยังคงหลังการเดิมเกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญา แต่ไดป้รับปรุงบทลงโทษ
กรณกีารให้พ้นจากต�าแหน่งและบทลงโทษกรณกีารเพกิถอนสทิธทิางการเมอืง  จากเดมิทีก่�าหนดให้
ต้องพ้นจากต�าแหน่งในวนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ มคี�าพพิากษา และต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
หรอืด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมอืงเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ มคี�าพิพากษา

๓. หลักกฎหมายที่น่าสนใจจากค�าพิพากษาของศาล
 ในประเด็นที่ว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก�าหนด หรือจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเช่ือได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิหรอืหน้ีสนิ น้ัน ศาลรฐัธรรมนูญ
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ในอดีตและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ได้วินิจฉัยวางหลักที่น่าสนใจไว้หลายประการ ซึ่งสามารถน�ามา
พจิารณาปรบัใช้กบัคดเีกีย่วกบัการยืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 (๑) การทีผู่ด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัจงใจไม่ยืน่บญัชีฯ หรอืจงใจยืน่บญัชีฯ 
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ นัน้ ค�าว่า “จงใจ” เป็นเพยีงเจตนา
ธรรมดาทีพ่จิารณาเพียงว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รูห้รอืไม่รูว่้ามทีรพัย์สนิ
และหนีส้นิดงักล่าวอยูห่รอืไม่ เพยีงผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัรูส้�านกึในการกระท�า
กพ็อแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมเีจตนาพเิศษเพือ่มุ่งประสงค์ต่อประโยชน์อันมชิอบหรอืมุง่เตรยีมการใช้อ�านาจ
หน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือเพ่ือปกปิดทรัพย์สินที่ได้มา
โดยการทจุรติต่อหน้าที ่เนือ่งจากพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต้องการให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีฯ ให้ถูกต้องเท่าน้ัน
ส่วนเรือ่งการทจุรติเป็นเรือ่งของพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ อนัเป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องตรวจสอบความเปลีย่นแปลง
ของทรพัย์สนิว่ามทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกตซ่ึิงได้มาจากการใช้อ�านาจหน้าทีใ่นต�าแหน่งหน้าทีใ่นทางการเมอืง
หรือไม่๒ อย่างไรก็ดี การจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ หรือจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๑๔ นัน้ จะต้องประกอบด้วยพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สินด้วย จึงจะครบองค์ประกอบของความผิดดังกล่าว
 (๒) กรณีทีถ่อืว่าจงใจไม่ยืน่บญัชีรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิและเอกสารประกอบ ได้แก่ กรณี
เชือ่โดยสจุรติว่าตนไม่มหีน้าท่ีต้องยืน่บญัชฯี เนือ่งจากเข้าด�ารงต�าแหน่งก่อนวนัทีร่ฐัธรรมนญูมผีลใช้บงัคับ
หรืออ้างว่าไม่เคยอ่านหรือศึกษารัฐธรรมนูญหรืออ้างว่าขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเรื่องนี้ 
เช่น เข้าใจว่าเมื่อยื่นบัญชีฯ ในกรณีเข้ารับต�าแหน่งแล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ ในกรณีพ้นจาก
ต�าแหน่งอีก หรือต�าแหน่งที่ตนด�ารงอยู่ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ หรือตนไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก
เมือ่เข้ารบัต�าแหน่งใหม่ เนือ่งจากเคยยืน่บญัชฯี ไว้แล้วเมือ่ครัง้เข้ารบัต�าแหน่งและพ้นจากต�าแหน่งเดมิ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบได้เอง หรือยื่นเฉพาะบัญชีฯ โดยไม่ยื่นเอกสาร
ประกอบหรอืยืน่เอกสารประกอบด้วยแต่ไม่ครบถ้วน หรืออ้างเหตสุ่วนตวัทัง้หลาย เช่น ทราบว่าส�านกังาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งมาถึง ๒ ครั้ง แต่ไม่ได้ติดตามเนื่องจากมีภารกิจอื่นท่ีต้องรีบท�า 
หรืออ้างว่ามีหนี้สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมากแต่ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินน้ัน

 ๒ เทียบเคียงค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๔๐ ที่ ๑๙/๒๕๔๔ ท่ี ๒๐/๒๕๔๔ และค�าพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาฯ ที่ อม. ๖/๒๕๕๒.

11_p129-136_��������� �������3.indd   134 7/25/2562 BE   11:05 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

135

ท�าให้ไม่ทราบว่าจะกรอกรายการในแบบอย่างไร ท�าให้กลัวว่าจะเป็นการปกปิดหรือแจ้งเท็จ จึงไม่ได้
ยื่นบัญชีฯ หรืออ้างว่าทรัพย์สินและหนี้สินมีหลายรายการและมีจ�านวนมาก บางรายการสูญหาย 
ไม่อาจรวบรวมให้ครบถ้วนภายในเวลาอันจ�ากัด เป็นต้น๓ 

ความส่งท้าย 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการตรวจสอบความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน และการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นกฎหมายใหม่ กับพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายเดมิท่ีถูกยกเลกิไปแล้ว
จะพบว่า กฎหมายใหม่ยงัคงหลักการเดิมในเรือ่งการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูต้รวจสอบความถูกต้อง
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
 โดยกฎหมายใหม่ได้บัญญัติปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
และการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ซ่ึงมีความแตกต่างจากหลักการ
ตามที่ก�าหนดในกฎหมายฉบับเดิม อาทิ การบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งเตือนให้ยื่นบัญชีฯ
กรณีไม่ยืน่หรอืกรณียืน่มาแล้วแต่ไม่ครบถ้วน การก�าหนดเพิม่ต�าแหน่งทีต้่องเปิดเผยบัญชแีสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินมากขึ้น ซึ่งต้องเปิดเผยที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย์และต้องไม่ระบุถึงรายละเอียด
ทางทะเบยีนของทรพัย์สนิและภาพถ่ายทรพัย์สนิหรอืข้อมลูส่วนบคุคลโดยไม่จ�าเป็นหรอืทีอ่าจก่อให้เกดิ
อันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้ การก�าหนดให้เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินว่าผิดปกติ
หรอืไม่ การเพิม่ให้มกีารแจ้งข้อกล่าวหาและระยะเวลาช้ีแจงข้อกล่าวหาเพือ่ให้มคีวามชดัเจน และแก้ไข
หลักการเกี่ยวกับเขตอ�านาจศาลโดยให้มีการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ และศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิชิอบ แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ปรบัปรงุบทลงโทษกรณกีารให้พ้นจากต�าแหน่งและบทลงโทษ
กรณีการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ ประทับฟ้องจนกว่าจะมีค�าพิพากษา และในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีค�าพิพากษา
ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรพัย์สนิหรอืหนีส้นิด้วยข้อความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิทีค่วรแจ้งให้ทราบ และมพีฤตกิารณ์
อันควรเช่ือได้ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิหรือหน้ีสนิ ให้ผูต้้องค�าพพิากษาน้ันพ้นจากต�าแหน่ง
นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก�าหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใด ๆ

 ๓ เทียบเคียงค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ที่ อม. ๖/๒๕๕๓ ที่ อม. ๑/๒๕๕๕ ที่ อม. ๓/๒๕๕๕. 
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 ดังนั้น บุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงควรที่จะให้ความส�าคัญและใส่ใจในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ ทัง้ในส่วนของตนเองและคู่สมรสกับบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะด้วย โดยต้องท�าให้ถกูต้อง
ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง มิฉะนั้นอาจถูกด�าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ หรือศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วแต่กรณี ซึ่งส่งผลให้ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด 
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
โดยทีป่ระเทศไทยได้รบัรองปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน เมือ่วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ๒๔๙๑  

และได้เข้าเป็นภาคกีตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เมือ่วนัที ่ ๒๙ ตลุาคม  
๒๕๓๙ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  
๒๕๔๒ รวมทัง้ได้รบัรองหลกัการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรบัใช้กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ 
ในประเดน็วิถทีางเพศและอตัลักษณ์ทางเพศ ซึง่พนัธกรณดีงักล่าวข้างต้นได้ก�าหนดสทิธใินการแต่งงาน
และการมชีวีติครอบครวัไว้ ส่งผลให้ประเทศไทยในฐานะรฐัภาคต้ีองปฏบิตัติามพนัธกรณทีีก่�าหนดเอาไว้

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้บญัญตัคิุม้ครองความเสมอภาคระหว่างเพศ 
และการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศอีกด้วย ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๖๐๕/๓๗๕ รับรองว่าบุคคลรักเพศเดียวกัน
มิได้ถอืเป็นผูม้คีวามผิดปกตทิางจติหรอืป่วยเป็นโรคแต่อย่างใด และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลปกครองกลาง 
ได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ ให้แก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ (แบบ สด. ๔๓) และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องจาก
ข้อความว่า “เป็นโรคจติถาวร” เป็นข้อความว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ (Gender identity 
disorder)” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ก�าหนดมาตรการคุม้ครองผูถ้กูเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกนัมใิห้
มีการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึง่สอดคล้องกับหลกัสทิธิมนุษยชนและพนัธกรณรีะหว่าง
ประเทศทีป่ระเทศไทยเข้าเป็นภาคี๑  จากน้ันในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้มคี�าสัง่ 
ในคดหีมายเลขแดงที ่พ. ๗๑๖/๒๕๕๙ ให้ผูร้้องซ่ึงเป็นชาวต่างชาตทิีร่กัเพศเดียวกนัมอี�านาจปกครองบตุร 

ร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ สำระส�ำคัญของกฎหมำยคู่ชีวิต

  ๑พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๑๘ ก หน้า ๑๗ ลงวนัที่  
๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘.
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๒ สาระสำาคัญของกฎหมายคู่ชีวิต

ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จากหญิงชาวไทยผู้รับต้ังครรภ์แทน 
เพียงผู้เดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ 

อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนัยงัคงปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศไม่สามารถ 
ก่อสร้างครอบครัวตามกฎหมายได้ เน่ืองจากการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณิชย์จะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ซึ่งขัดกับสภาพของความเป็นจริงทีเ่กิดข้ึน
ในสงัคมทีบ่คุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศได้ใช้ชวีติร่วมกนัดัง่ครอบครวั ท�าให้บคุคลเหล่านัน้ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมและต้องเสียสิทธิในหลายประการ เช่น สทิธใินการได้รบัมรดก สทิธใินการได้รับค่าเล้ียงด ู
เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ด�าเนนิการจดัท�าร่างพระราชบัญญตักิารจดทะเบยีนคู่ชีวติ พ.ศ. .... ขึน้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการ 
ปรบัปรงุแก้ไขร่างพระราชบญัญตัหิลายครัง้ รวมถงึชือ่ของร่างพระราชบญัญตัเิป็น “ร่างพระราชบญัญตั ิ
คูช่วีติ พ.ศ. ....”๒ และคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วันอังคารที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในหลกัการและสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัฉิบับนี้ 
คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัต ิ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระส�าคัญของกฎหมายคู่ชีวิต” ดังนี้

สำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
 ๑. บทนิยามที่ส�าคัญ (ร่างมาตรา ๓)
  “การจดทะเบียน” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพ่ือความสมบูรณ์

ตามพระราชบัญญัตินี้
  “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนท่ีมิอาจใช้สิทธิจดทะเบียนสมรสตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยเหตุแห่งเพศสภาพของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม 
พระราชบัญญัตินี้

 ๒. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔) 
   ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย และรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รกัษาการตามกฎหมายนี ้และให้มอี�านาจออกกฎกระทรวงหรอืประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตน

 ๓. การจดทะเบียนคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๔)
  ๓.๑ ก�าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�าได้ต่อเม่ือบุคคลท้ังสองมีอายุครบ  

๒๐ ปีบริบูรณ ์และมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 

  ๒ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงชื่อของร่างพระราชบัญญัติจาก “ร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....” เนื่องจากสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติได้ก�าหนดถึง
สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย โดยไม่ได้ก�าหนดเรื่องการจดทะเบียนแต่เพียงอย่างเดียว.
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  ๓.๒ ก�าหนดให้การจดทะเบยีนคูช่วีติจะกระท�าได้ต่อเมือ่บคุคลทัง้สองฝ่ายยืน่ค�าร้องขอ
และแสดงความยนิยอมต่อหน้านายทะเบยีน และเมือ่นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ผูร้้องต้องลงลายมอืชือ่ไว้ 
เป็นส�าคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนและต่อหน้าพยาน ๒ คน ซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียน
ในขณะนั้นด้วย

  ๓.๓ ก�าหนดใหก้ารจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระท�ามิได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
   (๑) ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นคนวิกลจรติหรอืบคุคลทีศ่าลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ
   (๒) ถ้าบุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี 

เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต 
โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

   (๓) มีคู่สมรส หรือได้จดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว
  ๓.๔ ก�าหนดห้ามมิให้ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน 
  ๓.๕ ก�าหนดห้ามมิให้ให้บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลวิกลจริตหรือบุคคล

ซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถเป็นพยานตามกฎหมายนี้ 
  ๓.๖ ก�าหนดให้ทะเบยีนคูช่วีติและทะเบยีนสิน้สุดการเป็นคูชี่วติเป็นทะเบยีนครอบครวั

ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต 
 ๔. ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๑๕ ถึงร่างมาตรา ๒๐)
  ๔.๑ ก�าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เป็นโมฆะ 
  ๔.๒ ก�าหนดให้ค�าพพิากษาของศาลเท่านัน้ทีจ่ะแสดงว่าการจดทะเบยีนคูช่วีติเป็นโมฆะ 

โดยการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนข้อ ๓.๓ (๓) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง 
จะกล่าวอ้างขึ้น หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะก็ได้

   ๔.๓ ก�าหนดให้การจดทะเบยีนคูช่วีติทีเ่ป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทางทรพัย์สนิ 
ระหว่างคู่ชีวิต
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๒ สาระสำาคัญของกฎหมายคู่ชีวิต

  ๔.๔ ก�าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๓.๓ 
(๑) และ (๒) ไม่ท�าให้คู่ชีวิตฝ่ายที่สุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อนมีค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ

   การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนข้อ ๓.๓ (๓) ไม่ท�าให้คู่ชีวิตฝ่ายที ่
จดทะเบยีนคูชี่วิตโดยสุจรติเส่ือมสิทธิท่ีได้มา เพราะการจดทะเบยีนคู่ชวีติก่อนทีคู่ช่วีตินัน้รูถ้งึเหตทุีท่�าให้
การจดทะเบยีนคูชี่วิตเป็นโมฆะ แต่การจดทะเบียนคูช่วีติทีเ่ป็นโมฆะดงักล่าว ไม่ท�าให้คูช่วีติเกิดสทิธริบัมรดก 
ในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง

   การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๓.๓ (๑) และ (๒) 
ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการจดทะเบียน
คู่ชีวิตที่เป็นโมฆะนั้นท�าให้ฝ่ายที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอ 
จากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยท�าอยู่ก่อนมีค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการของตน
เป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย 

  ๔.๕ การจดทะเบยีนคูช่วีติทีเ่ป็นโมฆะไม่กระทบถงึสทิธขิองบคุคลภายนอกผูก้ระท�าการ 
โดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต

 ๕. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๒๑ ถึงร่างมาตรา ๒๔)
  ๕.๑ ก�าหนดให้คูช่วีติต้องอยู่กนิด้วยกนัฉนัคู่ชีวติ ช่วยเหลอือปุการะเลีย้งดกูนัตาม

ความสามารถและฐานะของตน รวมทั้งให้มีสิทธิในความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต อาทิ การยินยอม 
ให้รกัษาพยาบาล อ�านาจในการจดัการศพ การด�าเนนิคดอีาญาแทนคูช่วีติของตน การเรยีกร้องค่าสนิไหม
ทดแทนจากการขาดไร้อุปการะ

   ๕.๒ ในกรณีทีคู่ชี่วิตไม่สามารถอยูร่่วมกันโดยปกตสิขุได้ หรือถ้าการอยูร่่วมกันจะเป็น 
อนัตรายแก่กายหรอืจติใจหรอืท�าลายความผาสกุอย่างมาก ก�าหนดให้คูช่วีติฝ่ายทีไ่ม่สามารถทีจ่ะอยูร่่วมกัน 
โดยปกติสุขได้หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกท�าลายความผาสุก อาจร้องต่อศาลเพื่อให้มีค�าสั่ง
อนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ 

   ๕.๓ ในกรณีท่ีศาลสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ ก�าหนดให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เม่ือผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการ
ร้องขอ และถ้ามีเหตุส�าคัญ ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้

   ๕.๔ ในกรณีที่คู ่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นคนวิกลจริต ไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็น 
คนไร้ความสามารถหรือไม่ ถ้าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดู หรือกระท�าการหรือไม่กระท�าการ
อย่างใด อันเป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือตกอยู่ 
ในภาวะอนัน่าจะเกดิความเสยีหายทางทรพัย์สนิถงึขนาด บคุคลตามทีร่ะบไุว้ในมาตรา ๒๘ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ได้แก่ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ ผู้ซ่ึงปกครองดูแล 
บคุคลนัน้อยู ่หรอืพนกังานอยัการ) หรือผูอ้นุบาลอาจฟ้องคู่ชวิีตอีกฝ่ายหน่ึงเรยีกค่าอุปการะเลีย้งดใูห้แก่ 
ฝ่ายที่วิกลจริต หรือขอให้ศาลมีค�าสั่งใด ๆ เพื่อคุ้มครองฝ่ายที่วิกลจริตนั้นได้
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 ๖. ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๒๕)
  ก�าหนดให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๔  

ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา มาใช้บังคับกับการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ตามกฎหมายนี้
โดยอนุโลม

 ๗. การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๒๖ ถึงร่างมาตรา ๔๑)
  ๗.๑ ก�าหนดให้การเป็นคู่ชวีติย่อมสิน้สดุลงด้วยความตาย การสมคัรใจเลกิการเป็น

คู่ชีวิตศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือศาลพิพากษาเลิกการเป็นคู่ชีวิต
  ๗.๒ ก�าหนดให้การรบับตุรบญุธรรมเป็นอันยกเลกิเมือ่มกีารจดทะเบยีนคูช่วิีตทีฝ่่าฝืน

ข้อ ๓.๔
  ๗.๓ เมื่อได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต

จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ชีวิตได้จดทะเบียนเลิกจากการเป็นคู่ชีวิตแล้ว โดยต้องท�าเป็นหนังสือและมีพยาน
ลงชื่ออย่างน้อย ๒ คน ต่อหน้านายทะเบียน

  ๗.๔ ก�าหนดเหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ดังต่อไปน้ี  
    (๑) การฝ่าฝืนเงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามข้อ ๓.๑

    (๒) การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ได้กระท�าโดยส�าคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ 
และให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๕ ถึงมาตรา ๑๕๐๘ และ
บทบัญญัติว่าด้วยผลของการเพิกถอนการสมรสตามมาตรา ๑๕๑๑ ถึงมาตรา ๑๕๑๓ มาบังคับใช ้
โดยอนุโลม

   ๗.๕ ก�าหนดเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไว้ดังต่อไปนี้
   (๑) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  

หรือคู่ชีวิตเป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ 
   (๒) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนสมรสกับผู้อื่น
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   (๓) คู ่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วน้ันจะเป็น 
ความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับ 
ความดูถกูเกลียดชังเพราะเหตุทีค่งเป็นคูช่วีติของฝ่ายทีป่ระพฤตชิัว่อยูต่่อไป หรอืได้รบัความเสยีหายหรอื 
เดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาค�านึงประกอบ 

   (๔) คูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ท�าร้าย หรอืทรมานร่างกายหรอืจติใจ หรอืหมิน่ประมาท 
หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการร้ายแรง 

   (๕) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน ๑ ปี
    (๖) คูชี่วิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ และได้ถกูจ�าคกุเกนิ 

๑ ปี ในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระท�าความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ 
ในการกระท�าความผิดนัน้ด้วย และการเป็นคูช่วีติกันต่อไปจะเป็นเหตใุห้อกีฝ่ายหน่ึงได้รบัความเสยีหาย
หรือเดือดร้อนเกินควร 

   (๗) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน 
ฉันคู่ชีวิตได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน ๓ ปี หรือแยกกันอยู่ตามค�าสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน ๓ ปี

   (๘) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิล�าเนา 
หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน ๓ ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร 

   (๙) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหน่ึง 
ตามสมควร หรือท�าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง ถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อน 
เกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาค�านึงประกอบ 

       (๑๐) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดมาเกิน ๓ ปี และความวิกลจริตนั้น 
มีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตต่อไปไม่ได้ 

          (๑๑) คูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิทณัฑ์บนทีท่�าให้ไว้เป็นหนงัสอืในเรือ่งความประพฤต ิ
   ๗.๖ เมื่อศาลพิพากษาให้เลิกคู่ชีวิตกันเพราะเหตุตามข้อ ๗.๕ (๑) ก�าหนดให้คู่ชีวิต 

มีสทิธไิด้รบัค่าทดแทนจากคูช่วีติและจากผูซ่ึ้งได้รบัการอุปการะเลีย้งดหูรอืยกย่อง หรอืผูซ่ึ้งเป็นเหตแุห่ง 
การเลิกคู่ชีวิตนั้น

   ๗.๗ ก�าหนดให้สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในข้อ ๗.๕ (๑) (๓) (๔) หรือ (๙) หรือ 
ข้อ ๗.๖ ระงบัไปเมือ่พ้นก�าหนด ๑ ปี นบัแต่วนัทีผู่ก้ล่าวอ้างรู้หรอืควรรูค้วามจริงซึง่ตนอาจยกขึน้กล่าวอ้าง 

   ๗.๘ เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามข้อ ๗.๕ (๑) และ (๓) ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
แล้วแต่กรณีได้ยนิยอมหรอืรูเ้ห็นเป็นใจในการกระท�านัน้ ก�าหนดห้ามมใิห้ฝ่ายทีย่นิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจนัน้ 
ยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต แต่ในกรณีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บน
ตามข้อ ๗.๕ (๑๑) นัน้ถ้าศาลเหน็ว่าเป็นเพยีงเหตเุลก็น้อยหรอืไม่ส�าคญัเกีย่วแก่การอยูร่่วมกนัฉนัคูช่วีติ
โดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตก็ได้

   ๗.๙ ก�าหนดให้สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตหมดไป เมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็น 
คู่ชีวิตได้กระท�าการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระท�าของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
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    ๗.๑๐ ในกรณทีีคู่ช่วิีตฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นคนวกิลจรติและมเีหตเุลกิการเป็นคูช่วีติเกดิขึน้ 
ไม่ว่าเหตุนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังการเป็นคนวิกลจริต ก�าหนดให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาล
ให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตามข้อ ๕.๓ มีอ�านาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาล
พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตขาดจากกันและแบ่งทรัพย์สินได้ 

   ๗.๑๑ ในคดฟ้ีองให้เลกิการเป็นคูช่วิีต ถ้าเหตแุห่งการเลกิการเป็นคูชี่วิตเป็นความผดิของ
คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นจะท�าให้อีกฝ่ายหน่ึงยากจนลงเพราะ 
ไม่มีรายได้พอจากทรพัย์สิน หรือจากการงานตามทีเ่คยท�าอยูร่ะหว่างการเป็นคูช่วีติ ก�าหนดให้อกีฝ่ายหนึง่ 
ขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยค�านึงถึง
ความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับ

   ๗.๑๒ ก�าหนดให้การเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความยินยอมของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีผล 
นบัแต่เวลาจดทะเบียนยติุการเป็นคู่ชีวติเป็นต้นไป การเลกิการเป็นคู่ชีวิตโดยค�าพพิากษามผีลแต่เวลาที ่
ค�าพพิากษาถึงที่สุด 

    ๗.๑๓ เมือ่สมคัรใจเลกิกันโดยการจดทะเบยีนก�าหนดให้แบ่งทรพัย์สินร่วมกันของคู่ชีวติ
ให้แต่ละฝ่ายได้ส่วนเท่ากัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

    ๗.๑๔ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ�าหน่ายไปเพื่อประโยชน์ตน
ฝ่ายเดยีวกด็ ีจ�าหน่ายไปโดยเจตนาท�าให้คูช่วีติอกีฝ่ายเสยีหายกดี็ จ�าหน่ายไปโดยมไิด้รบัความยนิยอมของ
คูช่วีติอกีฝ่ายหนึง่ในกรณีทีก่ฎหมายบงัคบัว่าการจ�าหน่ายน้ันจะต้องได้รบัความยนิยอมของอีกฝ่ายหนึง่ 
ด้วยก็ดี จงใจท�าลายให้สูญหายไปกด็ ีก�าหนดให้ถือเสมือนว่าทรพัย์สนิน้ันยงัคงมอียูเ่พือ่จัดแบ่งทรพัย์สนิ
ร่วมกันของคู่ชีวิต และถ้าคูชี่วิตอกีฝ่ายหน่ึงได้รบัส่วนแบ่งทรพัย์สนิร่วมกนัของคูช่วีติไม่ครบตามจ�านวน
ทีค่วรจะได้ ให้คู่ชีวิตฝ่ายทีไ่ด้จ�าหน่ายหรอืจงใจท�าลายทรพัย์สนิร่วมกันของคู่ชวีตินัน้ชดใช้จากทรพัย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนของตนหรือสินส่วนตัว
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๒ สาระสำาคัญของกฎหมายคู่ชีวิต

    ๗.๑๕ เมื่อการเป็นคู่ชีวิตส้ินสุดลง ก�าหนดให้แบ่งความรับผิดในหน้ีที่จะต้องรับผิด 
ด้วยกันตามส่วนเท่ากัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

     ๗.๑๖ ก�าหนดให้น�าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย 
การสิ้นสุดแห่งการสมรส เช่น ผลการเพิกถอนการสมรส สิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าทดแทน  
และค่าเลี้ยงชีพ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยอนุโลม

 ๘. มรดก
  ๘.๑ ก�าหนดให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖  

ว่าด้วยมรดก มาใช้บังคับกับสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้โดยอนุโลม
   ๘.๒ ก�าหนดให้คู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเสมือนคู่สมรสและอยู ่

ภายใต้บทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ๙. อายุความ
  หากมไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน อายคุวามสทิธิเรยีกร้องระหว่างคู่ชวีติ ถ้าจะครบก�าหนด

ก่อนหรือภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไม่ครบก�าหนดจนกว่าจะครบ 
๑ ปี นับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง

 ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญเก่ียวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต มรดก และอายุความ  
ซึง่เป็นการก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องคูช่วิีตในลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกับการจดทะเบยีนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เพยีงแต่มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยการมกีฎหมายเฉพาะขึน้มา ก่อนท่ีจะมี
การพฒันาไปสูก่ารอนญุาตให้บคุคลทีม่เีพศเดียวกนัจดทะเบยีนสมรสกนัได้ในอนาคต ทัง้น้ี เพือ่ให้สงัคมไทย 
ได้เปิดกว้างกับเรื่องวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และลดกระแสการต่อต้านที่อาจ 
เกิดขึ้นจากเหตุผลทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะท�าให้คู่ชีวิต
มีสิทธิและหน้าที่ในหลายประการที่ใกล้เคียงกับการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีก็้ยงัไม่ได้ก�าหนดสทิธแิละหน้าทีใ่นเรือ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ีเอาไว้ ได้แก่ 
การรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน การมีบุตรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลย ี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ การให้สวัสดิการสังคม การเปลี่ยนค�าน�าหน้านาม  
การเปลีย่นชือ่สกลุ และการยืน่ภาษ ีเป็นต้น ทัง้น้ี เน่ืองจากเรือ่งดงักล่าวเป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบบั อกีทัง้ยงัสมัพันธ์กบัเรือ่งงบประมาณ จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารศกึษาถงึผลกระทบต่าง ๆ  ทีอ่าจ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเตรียมการด้านงบประมาณ
และความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย

 อนึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... กับกฎหมาย Civil 
Partnership Act ๒๐๐๔ ของประเทศอังกฤษและกฎหมาย Pacs ของประเทศฝรัง่เศส๓   ซึง่ประเทศไทย

  ๓คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายคู่ชีวิต” วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒.

12_p137-146 ������������ ���.indd   144 7/22/2562 BE   1:15 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒145

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ได้น�าเอาแนวคดิของกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการจัดท�าร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีแล้วเหน็ว่ามลีกัษณะ
ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันตามบริบทของสภาพสังคม ดังนี้

 ๑. เงื่อนไขของกฎหมาย 
   Civil Partnership Act ๒๐๐๔ ก�าหนดว่าคู่ชีวิตต้องมีเพศเดียวกัน (อย่างไรก็ตาม  

เมือ่วนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๑ ศาลฎกีาขององักฤษได้มคี�าพพิากษาว่าให้รวมถงึคนต่างเพศด้วย) และต้อง 
มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี และไม่เป็นผู้อยู่ในสถานะต้องห้ามมิให้บันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต

  Pacs ก�าหนดว่าข้อตกลงเป็นคูช่วีติสามารถกระท�าได้ทัง้ในระหว่างบุคคลทีม่เีพศเดยีวกัน 
และในระหว่างชายกับหญิง แต่บุคคลซึ่งท�าข้อตกลงคู่ชีวิตจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ  
มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีข้อห้ามของการท�าข้อตกลงคู่ชีวิตไว้ เช่น การเป็นญาติสืบสายโลหิต 
หรือเป็นเครือญาติจากการสมรส 

  ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�าหนดว่าคู่ชีวิตต้องมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และ
มีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดข้อห้ามของการจดทะเบียน 
คู่ชีวิตเอาไว้ เช่น เป็นญาติสืบสายโลหิต หรือเป็นคนวิกลจริต เป็นต้น

 ๒. การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต
  การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ มีขั้นตอน 

ที่ซับซ้อนและต้องการการให้ข้อมูล อีกทั้งยังมีการปิดประกาศค�าขอบันทึกทะเบียนไว้เพื่อให้ง่ายต่อ 
การตรวจสอบและการโต้แย้งคัดค้านการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตด้วย 

   ส่วนการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตาม Pacs กระท�าโดยน�าข้อตกลงคู่ชีวิตของ
ทั้งสองฝ่ายที่ท�าข้ึนไปมอบให้แก่จ่าศาลประจ�าศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่คู่ชีวิตท้ังสองฝ่ายมีภูมิล�าเนา 
เพื่อบันทึกทะเบียน

  ขณะทีก่ารบันทกึทางทะเบยีนเป็นคูชี่วติตามร่างพระราชบญัญตัคิูช่วีติ พ.ศ. .... กระท�าได้ 
โดยบุคคลทั้งสองฝ่ายยื่นค�าร้องขอและแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน และเม่ือนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นส�าคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนและต่อหน้าพยาน  
๒ คน ซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วย
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๒ สาระสำาคัญของกฎหมายคู่ชีวิต

 ๓. สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย Civil Partnership Act ๒๐๐๔ คู่ชีวิตมีสิทธิประโยชน์

ในครอบครวัอย่างเท่าเทยีมกบัคูส่มรส เช่น สทิธใินการเช่าบ้าน สทิธิประโยชน์ในเงนิค่าจ้างและบ�านาญ 
การเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น

  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย Pacs แม้ไม่สามารถเทียบได้กับการสมรส แต่คู่ชีวิตก็มี
สิทธิหลายประการ เช่น หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน สิทธิตามกฎหมายภาษีอากร สิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม เป็นต้น

  สิทธิหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... นอกจากสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิ
ในการรับมรดกแล้วคู่ชีวิตยังมีสิทธิต่าง ๆ เช่น อ�านาจในการจัดการศพ การด�าเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิต
ของตนอีกด้วย

 ๔. การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
  นอกจากความตายแล้วตามกฎหมาย Civil Partnership Act ๒๐๐๔ คู่ชวีติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตลงได้ ซึ่งตามกฎหมาย Pacs นั้น 
ความเป็นคู่ชีวิตสามารถส้ินสุดลงได้โดยความตายหรือโดยการสมรสของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และยัง 
สามารถกระท�าให้ส้ินสุดลงได้โดยการแสดงเจตนาร่วมกันของคู่ชีวิต หรือโดยการแสดงเจตนาของ 
คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกด้วย

  ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... น้ันก�าหนดให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วย 
ความตาย การสมัครใจเลิกการเป็นคู่ชีวิต หรือโดยพิพากษาศาล

บทสรุป
“ความรัก” นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นเสมือนของขวัญจากพระเจ้าที่อยู่คู่กับมนุษยชาติ 

มาเนิ่นนาน โดยความรักสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และไม่จ�ากัดว่าจะต้องยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน 
ดังนั้น ความรักของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่ใช่สิ่งผิด เพราะบุคคลทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน และคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ท่ีเพศสภาพแต่อยู่ที่การวางตัวและ 
การท�าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ ถึงแม้ว่าจะสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และยังก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติทั้งในด้านภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในสงัคมโลก ท้ังในด้านเศรษฐกิจเพราะนักลงทนุมคีวามเชือ่มัน่ และยงัเกิดผลดีต่อสงัคมไทย 
ในด้านการส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัและการยอมรบัความแตกต่างอกีด้วย อย่างไรกต็าม ร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย ดังน้ัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในทาง 
กฎหมาย และเพือ่ให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึต้องมกีารเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให ้
บุคคลได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในที่สุด
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

   ๑อรุณศรี วิชชาวุธ, “การนำามาตรการทางกฎหมายมาใช้กับการก่อการร้ายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทน�ำ  
ปัจจุบันปัญหา “การก่อการร้าย” น้ัน เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 

และการดำารงอยู ่ของรัฐ ลักษณะของการก่อการร้ายในยุคปัจจุบันได้ก้าวข้าม 
ข้อจำากัดด้านภูมิศาสตร์ ทำาให้การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ได้คำานึงถึง
ขอบเขตหรือพื้นที่เขตแดนของรัฐอีกต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำาให้กลุ่มผู้ก่อการร้าย 
อยู ่ในสถานะของตัวแสดงข้ามชาติ ซึ่งมีบทบาทและเพิ่มจำานวนขึ้นได้โดยง่าย  
อีกทั้งกระบวนการและแนวคิดของการก่อการร้ายน้ันยังมีความซับซ้อนที่สามารถ
ครอบคลุมได้ในทุกมิติของสังคม สิ่งดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยที่ยกระดับให้ปัญหา
การก่อการร้ายเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่มีความร้ายแรงและเป็นการยากที่แต่ละ
ประเทศจะรับมือได้โดยลำาพัง

นอกจากนี ้ การก่อการร้ายยงัได้มกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลย ีมกีารพฒันารปูแบบและวธิกีารทีส่ลบัซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน จากอาชญากรรม
ธรรมดา หรืออาชญากรรมที่กระทำาโดยปัจเจกบุคคล พัฒนาไปสู ่อาชญากรรม 
ในรูปแบบขององค์กร (Organized Crime) ที่มีการก่ออาชญากรรมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การดำาเนินการมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ 
เช่น การฝึกบุคคลเพื่อปฏิบัติการ การป้องกันการติดตาม สืบสวนและปราบปรามจาก 
เจ้าหน้าทีข่องรฐั และมวีธิกีารตดัตอนการกระทำาความผดิจากผูป้ฏบิตักิารสูผู่ส้ัง่การ  ทำาให้ 
ไม่สามารถดำาเนนิการกับผูส้ัง่การได้ รวมทัง้มวีธิกีารข่มขูห่รอืการกำาจัดพยานผูใ้ห้การ
ซดัทอดอกีด้วย๑  จึงทำาให้การป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าทีร่ฐัเป็นไปด้วยความ
ยากลำาบาก ขณะเดียวกันกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีเป็นจำานวนมากที่บัญญัติ

ควำมผิดเกีย่วกบักำรก่อกำรร้ำย
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
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ถึงการกระทำาอนัเกีย่วกบัการก่อการร้าย ซึง่ทำาให้ประชาชนทัว่ไปสับสนว่าเจ้าหน้าทีร่ฐั 
ใช้กฎหมายใดเป็นหลกัในการดำาเนนิคดเีก่ียวกับการก่อการร้าย    นอกจากน้ี ยงัมกีารกระทำา 
บางเรื่อง อาทิ การชุมนุมประท้วงของประชาชนในบางกรณีจะถือว่าเป็นการกระทำา
ความผดิฐานก่อการร้ายได้หรอืไม่ ซึง่ยงัเป็นปัญหาทีสั่งคมทัว่ไปยงัไม่ทราบโดยแท้จรงิ

ดังนัน้ คอลัมน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบันี ้จงึใคร่ขอเสนอเรือ่ง “ความผดิ 
เก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา” ทัง้น้ี โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ 
ผูอ่้านได้มีความรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัความผดิฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
รวมทั้งบทกำาหนดโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิด ดังนี้ 

๑.  ความหมายของการก่อการร้าย
  “การก่อการร้าย” (Terrorism) ได้มนัีกวชิาการ และ

หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  ๑) Walter Laqueur ให้ความหมายว่า การก่อการร้าย 

เป็นการใช้กำาลังประทษุร้าย เพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์ในทางการเมอืง  
โดยมีประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเป้าหมายในการกระทำานั้น

 ๒) Brian M. Jenkins ให้ความหมายว่า การก่อการร้าย 
คอื การใช้กำาลังประทษุร้ายหรอืขูเ่ขญ็ว่าจะใช้ความรนุแรง เพือ่ให้
เกดิความหวาดกลวัตืน่ตระหนก ทัง้นี ้เพือ่นำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ในทางสังคมหรือทางการเมือง

  ๓) Gary G. Sick ให้ความหมายว่า การก่อการร้ายเป็นความจงใจและ 
มแีบบแผนในการใช้หรอืข่มขูว่่าจะใช้กำาลงัประทษุร้าย เพือ่บงัคบัให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในทางการเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องแสดงถึงการใช้ความรุนแรงของผู้ที่เฝ้าด ู
อยู่เบื้องหลัง โดยมีเจตนาแสดงให้เห็นถึงความต้องการในทางการเมือง

 ๔) Grant Wardlaw ให้ความหมายว่า การก่อการร้ายคือการกระทำา
หรือขู่เข็ญว่าจะกระทำาซึ่งความรุนแรงโดยบุคคลหรือกลุ่มคน ไม่ว่าจะกระทำาในนาม 
เจ้าหน้าที่หรือต่อต้านเจ้าหน้าที่ ถ้าได้กระทำาให้เกิดความกลัวต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ในวงกว้าง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อบังคับกลุ่มเป้าหมายนั้นไปสู่ความต้องการในทาง 
การเมืองของผู้กระทำาความผิดนั้น

 ๕) กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา (United State 
Department of Defense) ให้ความหมายว่า การก่อการร้ายเป็นการใช้ความรุนแรง
อันละเมิดทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวโดยมีเจตนาในการบังคับหรือขู่เข็ญ
รัฐบาล หรือชุมชนพลเมือง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิ
ความเชื่อของตน
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   ๒Academic Focus, เอกสารวชิาการอิเลก็ทรอนกิส์ สำานกัวชิาการ สำานักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ธนัวาคม ๒๕๕๘.

   ๓จดหมายเหตุวันวลิต เป็นจดหมายเหตุที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่งข้ึนด้วยภาษาฮอลันดา  

โดยนายเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremais van Vliet) ชาวฮอลันดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๘๓ โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “The historical account 

of the war of Succession following the death of King Pra Interajasia, 22nd King of Ayuthian Dynasty” โดยกรมศลิปากร

จัดให้เป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๙ จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีพิมพ์เป็นอนุสรณ ์

ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงัด จันทราภัย ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗.

 ๖) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ ให้ความหมายว่า เป็นการกระทำาท่ีมเีจตนา
ก่อให้เกิดความตายหรือบาดเจ็บทางกายอย่างร้ายแรงแก่พลเรือนหรือผู้ที่ไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัสถานการณ์ขดักันด้วยอาวธุ หรอืเป็นการกระทำาเพือ่ขูเ่ขญ็ประชาชนหรอื
บงัคบัรฐับาลหรอืงค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำาหรอืละเว้นจากการกระทำาอย่างใด
อย่างหนึ่ง๒  

  ความหมายของการก่อการร้ายตามกฎหมายไทย โดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย 
อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความหมายว่า “การก่อการร้าย” 
หมายความว่า การกระทำาทีเ่ป็นความผดิเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรอืการกระทำาทีเ่ป็นความผดิตามกฎหมายซ่ึงอยูภ่ายใต้ขอบเขตของอนสุญัญา
และพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือ
รับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำาที่เป็นความผิดน้ันได้กระทำาขึ้นในราชอาณาจักรหรือ 
นอกราชอาณาจักร

  ระเบยีบสำานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมายว่า “การก่อการร้าย” หมายความว่าการกระทำาใด ๆ  ทีส่ร้าง
ความป่ันป่วนให้ประชาชนเกดิความหวาดกลวั หรอืเพือ่ขูเ่ขญ็หรอืบบีบงัคบัรฐับาล หรอื
องค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำาหรือละเว้นกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด อันก่อให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่สำาคัญ 

  อย่างไรก็ดี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้ความหมาย “การก่อการร้าย” ว่า เป็นฐานความผดิอาญา ทีผู่ก้ระทำาก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อบุคคล ต่อทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะ หรือต่อทรัพย์สินของรัฐหนึ่ง 
รัฐใด หรือของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างสำาคญั โดยผู้กระทำามุง่หมายเพือ่ขูเ่ขญ็หรอืบงัคบัรฐับาลไทย รฐับาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำาหรือไม่กระทำาการใดอันจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัว 
ในหมู่ประชาชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

๒.  ความเป็นมาของการก่อการร้ายในประเทศไทย 
 ความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศไทยนั้น การใช้คำาว่า 

“ก่อการร้าย” ปรากฏขึ้นตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ตามเอกสารจดหมายเหตวุนัวลติ๓  ซ่ึงใน

13_p147-156_�����������.indd   149 7/22/2562 BE   1:29 PM



ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

150จุ ล นิิ ติ

จดหมายเหตุดังกล่าวได้บันทกึความไว้ในตอนหนึง่ว่า ในรชัสมยัของพระเจ้าปราสาททอง 
ผูด้ำารงตำาแหน่งออกญาจกัร ี(Oya Siery) อนัเป็นตำาแหน่งชัน้สงูตำาแหน่งหนึง่ของประเทศ 
ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องเนื่องจากเป็นผู้มีอัธยาศัยดีและมีความสัตย์ซื่อ และได้รับ 
ความนิยมรักใคร่จากชาวต่างประเทศและชาวไทย จนทำาให้พระเจ้าแผ่นดินเริ่ม
แคลงใจในอำานาจหน้าที่ของออกญาจักรี และด้วยความอิจฉาริษยากันในหมู่ขุนนาง 
ในทีส่ดุออกญาจกัรถีกูกล่าวหาว่าเป็นผูส้มรูร่้วมคดิก่อการร้ายต่อประเทศและต่อองค์ 
พระมหากษตัริย์ ความในจดหมายเหตุวนัวลติจึงถอืได้ว่าเป็นการใช้คำาว่า “ก่อการร้าย” 
เป็นครั้งแรก 

  ต่อมา คำาว่า “ก่อการร้าย” เริ่มเป็นที่รู ้จักในสังคมไทยเมื่อมี 
การกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์เกิดขึ้น โดยเรียกผู้กระทำาการอันเป็นคอมมิวนิสต์ว่า  
“ผูก่้อการร้ายคอมมิวนสิต์” เพือ่ป้องกนัการกระทำาดงักล่าวจึงได้
มกีารตราพระราชบญัญตัปิ้องกันการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์  
พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่ในพระราชบญัญตันิีก้ม็ไิด้กำาหนดหรอืให้ความหมาย 
ของคำาว่า “ก่อการร้าย” คำาว่า “ก่อการร้าย” มปีรากฏเฉพาะในส่วน
ที่เป็นความหมายขององค์การอันเป็นคอมมิวนิสต์ในกรณีที่เป็น 
กองกำาลังที่มีอาวุธของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ใช้ชื่อต่าง ๆ 

  หากจะเปรยีบเทียบ “การกระทำาอันเป็นคอมมวินิสต์” 
 ตามทีก่ำาหนดในนยิามของกฎหมายดงักล่าวกบัความผดิเกีย่วกบั 
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา จะเห็นได้ว่ามีความมุ่งหมายหรือมูลเหตุ 
จูงใจท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์จะมุ่งเน้นเพื่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงความคิดต่อระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 
ตามแนวความคดิน้ัน โดยมีลักษณะการกระทำาท้ังทีเ่ป็นการจูงใจในรปูแบบต่าง ๆ  และ 
การใช้กำาลงับงัคบั ประกอบกับการก่อการร้ายไม่ถือว่าเป็นการกระทำาอนัเป็นคอมมวินสิต์ 
เสมอไป เพราะการกระทำาอย่างใดจะถือว่าเป็น “การกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์”  
ได้มีกฎหมายกำาหนดบทนิยามไว้แล้ว ส่วนความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์หรอืความมุง่หมายแห่งการกระทำาทีช่ดัเจน  
แต่เน้นที่ผลแห่งการกระทำาซึ่งจะต้องเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือทำาให้เกิด
ความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกัน 
การกระทำาอนัเป็นคอมมวินสิต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระราชบญัญติัยกเลกิพระราชบญัญติั 
ป้องกนัการกระทำาอนัเป็นคอมมวินสิต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ เนือ่งจากพระราชบญัญตั ิ
ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามเฉพาะผู้มีอุดมการณ์แบบ
คอมมวินิสต์เท่านัน้ เม่ือสถานการณ์ในด้านความมัน่คงของประเทศได้เปลีย่นแปลงไป  
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โดยภัยจากการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้ลดระดับลงจนไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของประเทศแล้ว จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้มาตรการพิเศษในการ
ป้องกันภัยจากการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีบทบัญญติัทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู 
และเมือ่ยกเลิกพระราชบญัญตันิีแ้ล้วยงัมกีฎหมายอืน่ทดแทนอยู ่เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา ภาคความผิด หมวด ๒ (ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร) 
หมวด ๓ (ความผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายนอกราชอาณาจักร) ลกัษณะ ๕ (ความผดิ 
เก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕๔

  ถงึแม้ว่าการกระทำาอนัเป็นคอมมวินสิต์ไม่ได้เกดิข้ึนแล้วในประเทศไทย 
แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาโดยตลอดในทุกรัฐบาล และทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ แต่ในขณะนั้นไม่มีการใช้คำาว่า “ก่อการร้าย” 
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ที่ทำาให้ทั่วโลกตระหนักถึงภัยจาก
การก่อการร้าย และเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้าย สหประชาชาติโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Security Council-UNSC) จึงได้มีข้อมติที่ ๑๓๗๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑) 
ให้ประเทศสมาชิกดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำาใด ๆ ที่เป็น 
การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินที่มีวัตถุประสงค์จะนำา
ไปใช้ดำาเนินการก่อการร้าย ซึ่งมีมาตรการสำาคัญ ๒ ประการ คือ 

  (๑)  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าใด  ๆ 
ที่เป็นการก่อการร้าย ที่กำาหนดให้ดำาเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายและ 
กฎระเบียบภายในประเทศเพื่อระบุว่าการก่อการร้ายเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย
อาญาอย่างร้ายแรงและสมควรแก่การลงโทษอย่างรุนแรง ประเทศไทยในฐานะเป็น
ประเทศสมาชิกของสหประชาติจึงมีพันธะผูกพันที่จะต้องดำาเนินการแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นที่มาในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อกำาหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

   (๒)  มาตรการป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายสามารถใช้ทรัพย์สินที่ได ้
จากการสนับสนุนไปใช้ในการก่อการร้าย ได้แก่ มาตรการเกี่ยวกับการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่มาในการตราพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 

   ๔บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์  
พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑/๒๕๔๒). 
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   ๕พิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล, “ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://web.krisdika.go.th/data/

activity/act283.pdf เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒. 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่กำาหนดให้ความผดิ 
เกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐาน๕   

  ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีเหตุผลคือ เน่ืองจากใน
สถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่ามีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายโดยมุ่งประสงค์ต่อชีวิต 
ของประชาชนผู้บรสุิทธ์ิหรอืทำาลายทรพัย์สนิให้เกิดความเสยีหายเพือ่สร้างความป่ันป่วน 
โดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู ่ประชาชนและทำาให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ 
หรอืเพือ่บงัคบัขูเ่ขญ็ให้รฐับาลไทย รัฐบาลของรัฐใด หรือองค์การระหว่างประเทศ 
จำายอมต้องกระทำาหรือละเว้นการกระทำาตามที่มีการเรียกร้องของผู ้ก่อการร้าย  
ซึง่การกระทำาเช่นนัน้ได้เกดิขึน้ในประเทศใกล้เคยีงและมแีนวโน้ม 
ว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศอันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของประเทศอย่างร้ายแรง นอกจากนี ้ การกระทำาดงักล่าวยงัเป็น 
การกระทำาในลกัษณะการร่วมมอืกระทำาความผดิระหว่างประเทศ  
ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติ ที่ ๑๓๗๓  
เมือ่วนัท่ี ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ขอให้ทกุประเทศร่วมมอืดำาเนนิ
การป้องกันและปราบปรามการกระทำาใดที่เป็นการก่อการร้าย 
รวมถงึการสนบัสนนุทางทรพัย์สินหรอืกรณอ่ืีนใดทีม่วีตัถปุระสงค์
จะนำาไปใช้ดำาเนินการก่อการร้ายหรือเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย โดยเหตุที่
การก่อการร้ายเป็นการกระทำาที่เป็นภัยร้ายแรงต้องแก้ไขปัญหาให้ยุติลงอย่างรวดเร็ว  
จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันท่ีจะรักษา 
ความปลอดภยัของประเทศและความปลอดภยัสาธารณะ จงึจำาเป็นต้องตราพระราชกำาหนดนี้ 
ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดโดยสังเขปของพระราชกำาหนดในหัวข้อต่อไป 

๓.  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มสีาระ

สำาคัญคือ เพิ่มเติมลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา ๑๓๕/๑ 
มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
และให้ความผิดเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตราดงักล่าวเป็นความผดิ
ที่แม้ได้กระทำานอกราชอาณาจักรก็จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย ตามความใน 
(๑/๑) ของมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยสามารถแยกฐานความผิดได้ 
ดังนี้
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  (๑)  ความผิดฐานก่อการร้ายตามมาตรา ๑๓๕/๑
    ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑ กำาหนดว่า “ผูใ้ดกระทำา

การอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้
   (๑) ใช้กำาลังประทุษร้าย หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 
   (๒) กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่

ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ

   (๓) กระทำาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
รัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำาคัญ

   ถ้าการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือ
บังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำาหรือ 
ไม่กระทำาการใดอนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง หรอืเพือ่สร้างความป่ันป่วน 
โดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้น้ันกระทำาความผิดฐานก่อการร้าย  
ต้องระวางโทษประหารชวีติ จำาคกุตลอดชวีติ หรอืจำาคกุตัง้แต่ ๓ ปี ถงึ ๒๐ ปี และปรบั 
ตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   การกระท�าในการเดินขบวน ชุมนุม  ประท้วง  โต้แย้ง  หรือ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระท�าความผิดฐานก่อการร้าย”

  (๒) ความผิดฐานขู ่เข็ญว่าจะก่อการร้ายหรือความผิดฐาน 
เตรียมการเพื่อก่อการร้าย ตามมาตรา ๑๓๕/๒ 

   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ กำาหนดว่า “ผู้ใด
   (๑) ขูเ่ขญ็ว่าจะกระทำาการก่อการร้าย โดยมพีฤติการณ์อนัควร

เชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทำาการตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ
   (๒) สะสมกำาลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน  

ให้หรอืรบัการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรยีมการอืน่ใด หรอืสมคบกนัเพือ่ก่อการร้าย หรอื 
กระทำาความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้
เข้ามส่ีวนในการก่อการร้าย หรอืรูว่้ามผีูจ้ะก่อการร้ายแล้วกระทำาการใดอันเป็นการช่วย
ปกปิดไว้ผู้นั้นต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท” 
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154จุ ล นิิ ติ

      (๓) ความผดิฐานเป็นผูส้นบัสนนุการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 
การก่อการร้าย ตามมาตรา ๑๓๕/๓

    ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๓ กำาหนดว่า  
“ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๑ หรือมาตรา ๑๓๕/๒ 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ”

      (๔) ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลผู้ก่อการร้าย 
ตามมาตรา ๑๓๕/๔

    ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๔ กำาหนดว่า  
“ผูใ้ดเป็นสมาชกิของคณะบคุคลซึง่มมีตขิองหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คง 
แห่งสหประชาชาติกำาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำา 
อนัเป็นการก่อการร้าย และรฐับาลไทยได้ประกาศให้ความรบัรองมติ 
หรอืประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นัน้ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ ๗ ปี  
และปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท”

๔.  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ
ปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

 นอกจากการกระทำาความผิดฐานก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ดังนี้ 

 (๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ซึ่ งได ้มีการแก ้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำาหนดแก ้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖  
โดยกำาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา และเน่ืองจากการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทำาให้การก่อการร้ายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็น
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  
ได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำาที่เป็นการ
ก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สิน หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนำา
ไปใช้ดำาเนินการก่อการร้ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้การก่อการร้ายยุติลงด้วย สมควรให้
ความผดิฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนำามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่กัน 
ซึ่งจะทำาให้การบังคับใชป้ระมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เป็นไปอย่างได้ผล 

  ต่อมาได้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  เนือ่งจากว่าพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
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การฟอกเงนิในปัจจบุนั จงึเห็นควรปรบัปรงุบทบัญญตัใินส่วนทีเ่กีย่วกับความผดิมลูฐาน 
สถาบันการเงิน ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกับการกระทำาความผดิ และลกัษณะการกระทำาความผดิ
ฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู ้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือ 
ผู้ปฏิบัติการตามอำานาจหน้าที่ และเพิ่มอำานาจหน้าที่ของสำานักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ ในการประเมนิความเสีย่ง การจดัทำาแผนปฏบิตักิารร่วมกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ  และแจ้งรายชือ่ผูม้หีน้าทีร่ายงานซึง่กระทำาการฝ่าฝืนไปยงัหน่วยงานกำากบัดแูล
และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำาเนินการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการอำาพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้งปรับปรุง
บทกำาหนดโทษทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้เพือ่ให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 (๒) พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑
  โดยทีปั่ญหาเกีย่วกับความมัน่คงจากบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่หีลากหลาย 

มคีวามรนุแรง รวดเรว็ สามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมคีวามสลบัซบัซ้อน 
จนอาจกระทบต่อเอกราชและบรูณภาพแห่งอาณาเขต ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศ และเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้สามารถ 
ป้องกนัและระงบัภยัทีเ่กิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงท ีจงึสมควรกำาหนดให้มหีน่วยปฏบิตังิานหลกั 
เพื่อรับผิดชอบดำาเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการ
และประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกนัและรกัษาความมัน่คง รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในท้องถิน่ของตน  
เพือ่ป้องกนัภยนัตรายทีเ่กดิขึน้ต้ังแต่ในยามปกต ิและในยามทีเ่กดิสถานการณ์อนัเป็นภยั 
ต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกำาหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุม
การใช้อำานาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

 (๓) พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
  เน่ืองจากในปัจจุบันมีป ัญหาเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมี 

ความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต และ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งทำาให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือ
เดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหาร 
ราชการในรูปแบบปกติได้ สมควรต้องกำาหนดมาตรการในการบริหารราชการ
สำาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ  
ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับสู ่ 
สภาพปกติได้โดยเร็ว 
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 (๔) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
 กำาหนดให้คดีก่อการร้ายเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำาเนินการโดยใช้มาตรการ

พิเศษตามกฎหมายดังกล่าว เช่น การใช้อำานาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สื่อสาร
ถึงกัน การใช้อำานาจในการแฝงตัว เป็นต้น 

  (๕) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  กำาหนดมาตรการและการดำาเนินการเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครอง
ป้องกนัสิง่ทีเ่ป็นความลบัของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐั 
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม การก่อวินาศกรรม  
การบ่อนทำาลาย การก่อการร้าย การกระทำาทีเ่ป็นภัยต่อความมัน่คง 
และผลประโยชน์แห่งรัฐ และการกระทำาอื่นใดที่เป็นการเปิดเผย
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ

บทสรุป  
จากที่ได้ศึกษาความเป็นมาของการก่อการร้ายดังกล่าว 

ข้างต ้น จะเห็นได ้ว ่าการก ่อการร ้ายมีมูลเหตุจากปัญหา 
ในทางการเมอืงเป็นสำาคญั  ทำาให้รฐัต้องดำาเนนิการโดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำาอันเป็นการ
ก่อการร้าย เนื่องจากการก่อการร้ายเป็นภัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งความปลอดภัยของประชาคมโลก  

สำาหรับประเทศไทยแม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยเพิ่ม 
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายจะมีเหตุจากการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ แต่เมื่อมีเหตุการณ์ 
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์ความไม่สงบจาก
การชุมนุมทางการเมือง จึงทำาให้มีการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความผิดฐาน 
ก่อการร้ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีคำาพิพากษาศาลฎีกาที่จะ
เป็นตัวอย่างในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการให้ความหมายของ
การก่อการร้ายยังมีปัญหาที่ยังไม่เป็นที่ยุติ การพิจารณาว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
จากการชุมนุมทางการเมืองเป็นการกระทำาในลักษณะก่อการร้ายตามกฎหมาย
หรือไม่จึงอาจเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายได้ อย่างไรก็ดี หากผู้เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายได้มีการศึกษาความเป็นมา ความหมาย และลักษณะ
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย รวมทั้งที่มาของบทบัญญัติความผิด 
เกี่ยวกับการก่อการร้ายอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จักเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้การบังคับใช ้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสงบสุขของประเทศและสังคม  
สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
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นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 โดยที่พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้ประกาศใน	 
ราชกิจจานุเบกษา	ลงวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๒	และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๖๒	
เป็นต้นมา	 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้	คือ	 โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐอย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง 
พื้นฐานและบริการสาธารณะซ่ึงเป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดทําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่
กระบวนการตามกฎหมายดงักล่าว	นอกจากน้ี	กฎหมายปัจจุบนัยงัไม่มกีารสะท้อนถงึความเป็นหุน้ส่วน
ระหว่างรฐัและเอกชนทีร่่วมลงทนุ	ในโครงการของรฐัทีช่ดัเจน	ประกอบกับยงัขาดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	
อนัส่งผลให้การดําเนนิโครงการมคีวามล่าช้าและเอกชนยงัไม่ให้ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
ของรัฐเท่าทีค่วร	 จงึมคีวามจาํเป็นต้องปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ	
เพ่ือให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ	 โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรฐัและเอกชน	กาํหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา	อุปสรรค	หรอืความล่าช้าในการจัดทําหรอืดําเนนิ
โครงการร่วมลงทุน	 และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม 
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชน	รวมทั้ง 
การถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวไปยงัหน่วยงานและบคุลากรของภาครฐั	ในขณะเดยีวกันหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
ในการจดัทาํโครงการร่วมลงทนุยงัคงกระชบั	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญัตนิี้
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้กฎหมายฉบับน้ีจะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม 
ซึง่บังคบัใช้อยูก่่อนหน้านี	้ให้มคีวามสมบรูณ์และทนัสมยัมากขึน้	แต่ก็พบว่าประชาชนทัว่ไปยงัไม่สามารถ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลกฎหมายดังกล่าวได้	ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป
เป็นอันมาก

สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
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การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

158จุ ล นิิ ติ

	 ดงันัน้	คอลมัน์	“เกรด็กฎหมายน่ารู”้	ฉบบันีจ้งึใคร่ขอเสนอเรือ่ง	“สรปุสาระส�าคญัพระราชบญัญตัิ
การร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒” เพือ่ให้ผูอ่้านได้มคีวามรู้ความเข้าใจถงึความเป็นมา	
และสาระสําคัญของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้	 รวมถึงข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ	ดังนี้	

 ๑. ความเป็นมา๑  
	 	 	 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั	ได้มีการประกาศใช้	“พระราชบญัญัตคิวบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๑”	 เมื่อวันที่	
๑๓	 ตุลาคม	 ๒๔๗๑	 โดยรัฐเป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคแต่ผู้เดียว	
เอกชนจะเข้ามาดําเนินการจัดทําจะต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือสัมปทานก่อน	
กิจการที่ถือว่าเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค	 ได้แก่	 การรถไฟ	 รถราง	 ประปา	 ชลประทาน	 
โรงไฟฟ้า	ฯลฯ	และได้กําหนดกิจการอื่นที่จะดําเนินการได้ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
หรือสัมปทานก่อน	
	 	 	 ต่อมาเกิดการปฏิวัตินําโดยจอมพล	 ถนอม	 กิตติขจร	 หัวหน้าคณะปฏิวัติได้มีประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๕๘	 ลงวันที่	 ๒๖	 มกราคม	๒๕๑๕	 ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้า 
อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน	พุทธศักราช	 ๒๔๗๑	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจํานวนมากและไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าว	
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้กําหนดกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคที่อยู่ในความควบคุม	
และต้องได้รับอนุญาต	หรือสัมปทานจากรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก่อน	จึงจะสามารถดําเนินการได้	
	 	 	 ต่อมารฐับาลทีค่ณะรฐัประหารตัง้ขึน้โดยมนีายอานนัท์	ปันยารชนุ	เป็นนายกรฐัมนตร	ีได้จดัทาํ	
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕” 
เม่ือวันท่ี	 ๘	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการร่วมดําเนินงาน 
ระหว่างรัฐและเอกชน	แต่เกิดปัญหาสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยากจนเป็นอุปสรรคในการอนุมัติโครงการต่าง	ๆ 	 
จงึมีความพยายามทีจ่ะแก้ไขกฎหมายดงักล่าว	ได้มกีารร่างกฎหมายฉบบัใหม่เสนอโดย	นายกรณ์	จาตกิวณชิ	
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั	และเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะรฐัมนตรชีดุทีมี่	นายอภสิิทธิ	์	เวชชาชีวะ	
เป็นนายกรฐัมนตร	ีเมือ่วันที	่๓	พฤษภาคม		๒๕๕๔	และทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรมีีมตเิหน็ชอบในหลกัการ
และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 ต่อมาในวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 
คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย 
ดังกล่าว	ทีผ่่านการตรวจพจิารณาจากคณะกรรมการกฤษฎกีาและได้เสนอต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณา	และ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๓	เมษายน	๒๕๕๖	เรียกว่า	“พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖”	โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๔	เมษายน	๒๕๕๖

	 ๑สืบค้นจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	www.ppp.sepo.go.th.

14_p157-165 �����������.indd   158 7/22/2562 BE   2:40 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

159

  ๒. สรุปสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ
	 	 	 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 มีผลเป็นการยกเลิก 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยมีสาระสําคัญ	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 กาํหนดเป้าประสงค์ของการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนให้มกีารจัดทาํและดาํเนนิ
โครงการร่วมลงทนุทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นหุน้ส่วนระหว่างรฐัและเอกชน	(Partnership)	โดยคํานึง
ถึงความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการร่วมลงทุน	 โดยมุ่งเน้น 
การใช้ความเชี่ยวชาญ	 และนวัตกรรมของเอกชนในโครงการร่วมลงทุนและมีการถ่ายทอดความรู	้ 
ความเช่ียวชาญไปยังหน่วยงานของภาครัฐ	 มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทําและดําเนิน
โครงการร่วมลงทุน	 และคํานึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน	 และ 
การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	(มาตรา	๖)๒ 
	 	 	 (๒)	 กําหนดโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	 
โดยให้สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจจัดทาํแผนการจัดทาํโครงการร่วมลงทนุเพือ่เสนอให้
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 (มาตรา	 ๑๒)	
และกําหนดโครงการร่วมลงทนุในกจิการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะทีจ่ะต้องปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๗)๓ 

   ๒	พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา  ๖ บัญญัติว่า 
		 “	มาตรา	 ๖	 การดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน		 
ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 ความสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๒)	 ความเป็นหุ ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน	 ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเส่ียงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชน 
อย่างเป็นธรรม		โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๓)	 การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
	 	 (๔)	 การใช้ความรู้	 	 ความสามารถ	 	 ความเชี่ยวชาญ	 	 และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะของโครงการร่วม
ลงทุน		และการถ่ายทอดความรู้	ความสามารถ		และความเชี่ยวชาญไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ
	 	 (๕)	 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุน	รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
	 	 (๖)	 สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน”.
   ๓	พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา  ๗  บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	 ๗	 หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทําโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ดังต่อไปนี้		ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑)	 ถนน	ทางหลวง		ทางพิเศษ		การขนส่งทางถนน
	 	 (๒)		รถไฟ	รถไฟฟ้า		การขนส่งทางราง
	 	 (๓)	 ท่าอากาศยาน		การขนส่งทางอากาศ
	 	 (๔)	 ท่าเรือ		การขนส่งทางนํ้า
	 	 (๕)	 การจัดการนํ้า		การชลประทาน		การประปา		การบําบัดนํ้าเสีย
	 	 (๖)	 การพลังงาน
	 	 (๗)	 การโทรคมนาคม		การสื่อสาร
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  	 (๓)		 กาํหนดให้ม	ี“คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน”	ประกอบด้วย	
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นรองประธานกรรมการ	 
ปลัดกระทรวงการคลัง	 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	อัยการสูงสุด	
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ประธานสมาคม
ธนาคารไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จํานวนไม่เกิน	๕	คน	เป็นกรรมการ	และกําหนด
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ
	 	 	 ทั้งนี้	 พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 โดยเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการให้สิทธิและประโยชน์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนร่วมเป็นกรรมการ	 รวมท้ังประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และประธานสมาคมธนาคารไทย	 
เพือ่ให้การกําหนดนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนมีมมุมองจากภาคเอกชนบนพืน้ฐานของ
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน	 และกําหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความเช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยวิธีการสรรหาด้วย	(มาตรา	๑๓)๔	

	 	 (๘)	 โรงพยาบาล	การสาธารณสุข
  (๙)	 โรงเรียน	การศึกษา
	 	 (๑๐)	 ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง	ผู้สูงวัย	ผู้ด้อยโอกาส	หรือผู้พิการ
	 	 (๑๑)	 ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม
	 	 (๑๒)	 กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
	 	 กิจการตามวรรคหนึ่ง	 ให้รวมถึงกิจการเก่ียวเนื่องที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการดังกล่าวด้วย	 
ทั้งนี้		ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”.
   ๔ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา  ๑๓ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน”	ประกอบด้วย		
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการลงทนุ	อยัการสงูสดุ	ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานสมาคมธนาคารไทย		 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ
	 ให้ผู ้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และข้าราชการในสํานักงาน 
ที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”.
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	 	 	 (๔)	 กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีหน้าท่ี 
และอํานาจในการให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกา	 หรือการออก 
กฎกระทรวง	การให้ความเห็นชอบแผนการจัดทําโครงการร่วมทุน	การกําหนดหน่วยงานของรัฐให้เป็น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การให้ความเห็นชอบหลกัการของโครงการร่วมทนุ	รวมทัง้การเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมทุนและกรอบระยะเวลาเร่งรัด 
การดาํเนนิโครงการร่วมลงทนุต่อคณะรฐัมนตร	ีตลอดจนการพจิารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขสญัญา
ร่วมทุนและการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	(มาตรา	๒๐)๕	

	 	 	 (๕)	 กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทําและดําเนินการโครงการร่วมลงทุนที่ม ี
ความกระชับ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น	 โดยต้องมีการศึกษาความเป็นมาของโครงการ	 
ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของโครงการ	 รวมถึงกําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน
ในขั้นตอนต่าง	ๆ	(มาตรา	๒๒)๖	

   ๕	พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	๒๐	ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือการออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๒)		ให้ความเหน็ชอบแผนการจดัทําโครงการร่วมลงทนุ	และกําหนดแนวทางการจัดทํา	ปรบัปรงุและติดตามผลการดําเนนิการ
ตามแผนการจัดทําโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๓)	 พิจารณากําหนดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการตามมาตรา		๑๐
	 	 (๔)	 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ํากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ํากว่ามูลค่า 
ที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
	 	 (๕)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๖)	 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลาเร่งรัด 
การดําเนินโครงการร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
	 	 (๗)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา		๔๘
	 	 (๘)	 ออกประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๙)	 วินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑๐)	 	 เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินโครงการร่วมลงทุนเข้าชี้แจง	 ให้ความเห็นหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา	 หรือปฏิบัติหน้าที่	 หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย	ทั้งนี้	ให้นําความในมาตรา	๑๙	มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
	 	 (๑๒)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ	หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”.
  ๖ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	๒๒	ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุน	หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด		ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
	 	 (๑)	 ความเป็นมาของโครงการ	 หลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการ	 รวมถึงความสอดคล้องกับแผนการจัดทําโครงการ
ร่วมลงทุน
	 	 (๒)	 สาระสําคัญของโครงการ	ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขอบเขตและระยะเวลาของโครงการ	และประมาณการต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
	 	 (๓)	 ความพร้อมในการจัดทําและดําเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ	 รวมถึงความพร้อม
ในด้านการได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิหรอืสทิธใินการใช้ทรพัย์สนิ	ผลกระทบต่อประชาชนจากการดําเนนิโครงการ	และกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ประกาศ	
หรือคําสั่ง	ที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
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	 	 	 (๖)	 กําหนดให้ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือเกิดความล่าช้าในการจัดทําหรือ 
ดําเนินโครงการร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนและคณะรฐัมนตร	ีเพือ่กาํหนดกรอบระยะเวลา	หรอืพจิารณาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้	 ทําให้สามารถดําเนินโครงการร่วมลงทุนได้อย่างรวดเร็วและเกิดการแก้ไขปัญหา 
อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(มาตรา	๒๘(๖))๗ 
	 	 	 (๗)	 กาํหนดให้การคดัเลือกเอกชนร่วมทนุต้องใช้วธิกีารประมลู	เว้นแต่กรณทีีม่คีวามจําเป็น
หรอืเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคดัเลอืกเหน็ตรงกันว่าไม่ควรใช้วิธีการประมูลโดยความเหน็ชอบ
ของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด๘	ทั้งนี้	 ในการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนนั้นได้มีการการกําหนดขั้นตอน 
ให้คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนต้องประกาศกําหนดลักษณะของเอกชน							
ที่ไม่ควรให้ร่วมทุน	และหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องมีการประกาศเชิญชวน	มีการตั้งคณะกรรมการ
คดัเลอืก	และเมือ่ได้ผลการคดัเลอืกแล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสญัญาร่วมทนุให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณา	ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ลงนามในสัญญา

	 	 (๔)	 ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค	 ด้านเทคโนโลยี	 ด้านส่ิงแวดล้อม	 ด้านกฎหมาย	 ด้านการเงิน	 หรือ 
ด้านเศรษฐศาสตร์	โดยต้องระบุสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย
	 	 (๕)	 ความเส่ียงของโครงการ	 รวมถึงการระบุความเสี่ยง	 การพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 ผลกระทบในกรณีท่ีเกิด 
ความเสี่ยงขึ้น	และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง	ๆ
	 	 (๖)	 ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ	การจัดสรรความเสี่ยง		
และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนโดยคํานึงถึงการให้เอกชนใช้ความรู้	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และนวัตกรรม
ในโครงการร่วมลงทุน
	 	 (๗)	 ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการ	 รวมถึงความเห็นของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง	ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว
	 	 (๘)	 ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 	 ในการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําความเห็นของหน่วยงานของรัฐและ 
ภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้วย	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด”.
   ๗	พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๘ (๖) บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	๒๘		ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจดัทําหลักการของโครงการร่วมลงทนุเสนอต่อรฐัมนตรกีระทรวงเจ้าสังกัดเพือ่พจิารณา
ให้ความเห็นชอบ	 พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง	 ให้มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้
	 	 			 	 								ฯลฯ		 	 	 	 	 	 ฯลฯ
		 (๖)		แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค		ในกรณทีีม่ปัีญหาและอปุสรรคทีเ่กิดจากความพร้อมของหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง		
หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
	 	 			 	 								ฯลฯ		 	 	 	 	 	 ฯลฯ”.
   ๘	พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	 ๓๒	 ในการคัดเลือกเอกชนจะต้องใช้วิธีประมูล	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน 
โดยไม่ใช้วิธีประมูลตามมาตรา	๒๕	และมาตรา	๓๔	เท่านั้น	
	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”.
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	 	 	 (๘)	 กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการร่วมลงทุนเพื่อกํากับดูแลและติดตาม
โครงการ	การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา	รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงานและความคบืหน้า
ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ	(มาตรา	๔๓	และมาตรา	๔๔)๙ 
	 	 	 (๙)	 กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถ 
ใช้อาํนาจ	เพือ่ประโยชน์สาธารณะในการเข้าดาํเนินโครงการร่วมลงทนุหรอืมอบให้ผูอ้ืน่ดาํเนินโครงการ
ร่วมลงทุนเป็นการชั่วคราว	แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน	หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนได้	โดยในกรณีที่เหตุ
จากการใช้อํานาจนั้นไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา	 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่าย 
ค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม	(มาตรา	๕๐)๑๐	

  ๙ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	 ๔๓	 เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว	 ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลขึ้น 
คณะหนึ่ง	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการและมีตําแหน่ง 
ไม่ตํ่ากว่าประเภทบริหารระดับต้นเป็นประธานกรรมการ	ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด	และผู้แทนสํานักงาน	เป็นกรรมการ	และให้มีผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน	เป็นกรรมการและเลขานุการ”
	 “มาตรา	๔๔	ให้คณะกรรมการกํากับดูแลมีหน้าที่และอํานาจ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	กํากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการดําเนินการตามที่กําหนดในสัญญาร่วมลงทุน
	 (๒)	พจิารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการร่วมลงทนุตามทีก่าํหนดในสัญญา	ร่วมลงทนุ
ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
	 (๓)		ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ	 เอกชนคู่สัญญา	 หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	 ชี้แจง	 แสดงความเห็น	 
หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	 (๔)		รายงานผลการดําเนินงาน	 ความคืบหน้า	 ปัญหา	 และแนวทางการแก้ไขในการดําเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่กําหนด 
ในสญัญารว่มลงทนุตอ่รฐัมนตรกีระทรวงเจา้สงักดัเพือ่ทราบ	และให้สง่สาํเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยงัสาํนกังาน	ตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
	 (๕)		พจิารณาให้ความเหน็ประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทนุหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างทีป่รกึษา	หรอืคณะกรรมการ
กํากับดูแลอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา	 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการร่วมลงทุน																		
ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน	หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลได้
	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
	 ให้นําความในมาตรา	๑๙	มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม”.
          ๑๐ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ บัญญัติว่า  
				 “มาตรา	 ๕๐	 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ	
ความม่ันคงของประเทศ	 หรือมีเหตุที่ทําให้การดําเนินโครงการหยุดชะงักลงจนทําให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ	 หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้	เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
	 (๑)		เข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นเข้าดําเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นระยะเวลาชั่วคราว
	 (๒)		แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
	 (๓)		บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน
	 ในกรณีที่เหตุเกิดจากการใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่าย 
ค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม”.
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การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

164จุ ล นิิ ติ

	 	 	 (๑๐)	 กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบวินยัการเงนิการคลัง	มกีารจัดตัง้กองทนุส่งเสริมการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนขึน้มา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	 เช่น	 การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้	 การเผยแพร่	
อบรม	การให้ความรู้	เป็นต้น	(มาตรา	๕๑	และมาตรา	๕๓)๑๑	

      ๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....๑๒	

	 	 	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	
พ.ศ.	....	ได้มีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ดังนี้
	 	 	 ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีม้กีารกาํหนดขอบเขตของโครงการทีต้่องอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมาย
ฉบบันีแ้ตกต่างจากพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ	๒๕๕๖	โดยกาํหนดให้
เฉพาะโครงการที่เป็นโครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
หรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่และอํานาจต้องทําตามกฎหมายหรือกฎ	หรือที่มีหน้าที่และอํานาจ
ต้องทําตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังซึ่งเป็นกิจการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
และประสงค์ที่จะร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการดังกล่าวจึงจะอยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 
อันมีผลทําให้กิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของหน่วยราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 
หน่วยงานอืน่ของรัฐ	หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หน่วยใดหน่วยหน่ึง	หรอืหลายหน่วยรวมกันท่ีไม่ใช่
เพื่อจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะไม่อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	เช่น	กรณี
การนําที่ดินไปให้เอกชนเช่าหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	เป็นต้น
	 	 	 ดังนั้น	 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ	 การจัดทําและดําเนินโครงการดังกล่าว	
จงึต้องปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรฐัแต่ละแห่ง	ซ่ึงบางแห่งอาจยงัไม่มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์
และขั้นตอนท่ีเหมาะสม	 หรือยังไม่ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าวอันอาจทําให้รัฐ 
เสียประโยชน์

   ๑๑	 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓ บัญญัติว่า 
			 	 		“มาตรา	๕๑	ให้จัดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในกระทรวงการคลงัเรยีกว่า“กองทนุส่งเสรมิการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ”
	 	 		“มาตรา	๕๓	เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็นในกรณี		ดังต่อไปนี้
	 	 		(๑)	 การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 		(๒) การพฒันาฐานข้อมลูและองค์ความรู	้และการเผยแพร่	อบรม	ให้ความรู	้และให้คาํแนะนาํเก่ียวกับการร่วมลงทนุระหว่าง
รัฐและเอกชน
	 	 		(๓)		ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน”.
           ๑๒	 รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัร่างพระราชบัญญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน	พ.ศ.	....	สภานติบิญัญญัตัแิห่งชาต	ิ
หน้า	(๑๐)	–	(๑๓).
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	 	 	 คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงที่ม ี
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ทรัพย์สนิของรฐัและทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ดมิอยูภ่ายใต้พระราชบญัญตัิ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖	และไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ต้องมีการดําเนินการ	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 มีกลไกในการพิจารณาการให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	 โดยมีผู้แทนจาก 
หน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้อง	พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนทีช่ดัเจนและโปร่งใสในการคดัเลอืกเอกชน
	 	 	 ๒)	มกีลไกในการกํากบัดแูลและตดิตามผลการดําเนินการอย่างเหมาะสมและเพยีงพอโดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
	 			 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	 ๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ที่กําหนดให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือกํากับดูแลของ 
หน่วยงานของรัฐ	ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องพิจารณาประโยชน์
ของรัฐและประชาชน	 ความคุ้มค่า	 และความประหยัด	 ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	 
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
	 	 	 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุม	 คร้ังที่	 ๗/๒๕๖๒	 เป็นพิเศษ 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว 
และให้ส่งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯ	 เพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย

     บทสรุป
	 	 		ดังได้กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๒	มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะ	โดยมุง่เน้นการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชนทีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นหุน้ส่วน
ระหว่างรัฐและเอกชน	 กําหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา	 อุปสรรค	 หรือความล่าช้าในการจัดทําหรือ 
ดาํเนนิโครงการร่วมลงทนุ	และมมีาตรการส่งเสรมิการร่วมลงทนุให้แก่โครงการร่วมลงทนุอย่างเหมาะสม
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง	 กฎหมายฉบับน้ีจึงเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในทางเศรษฐกิจของประเทศได้รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้
โดยอาศัยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 ลดภาระการก่อหน้ีสาธารณะและการใช้งบประมาณ 
ของรฐัจากการลงทนุตามนโยบายของรฐั	ดึงดูดนักลงทนุจากต่างประเทศ	เพิม่ความสนใจของภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดทําและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	ส่งผลให้มีการจัดทําและพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะทีจํ่าเป็นอย่างทัว่ถึง	และมปีระสทิธิภาพ	ตอบสนองความต้องการและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน	อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
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 “ผู้น้อย – ผู้ใหญ”่
  

 เป็น “ผู้น้อย” ควรรู้ตน “ผู้น้อย” อย่าเผลอพลอยอวดรู้กับ “ผู้ใหญ่”

 เป็น “ผู้น้อย” ต้องเจียมเสงี่ยมใจ กอปรกิจในหน้าที่ให้ดีงาม
 

 เป็น “ผู้ใหญ่” ควรรู้ตน “ผู้ใหญ่” อย่าท�าให้ “ผู้น้อย” ด้อยเกรงขาม

 เป็น “ผู้ใหญ่” ถูกผิดพินิจความ อย่าถือตามแต่ใจขาดไตร่ตรอง
  

 เป็น “ผู้น้อย” “ผู้ใหญ่” ไว้วางจิต มิควรคิดล่วงล�้าท�าผยอง

 “ผู้ใหญ่” รักเมตตาอย่าล�าพอง พูดจาต้องนอบน้อมพร้อมใจกาย
 

 รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  จะเอ่ยอรรถค�านึงถึงความหมาย

 อย่าล้อเลียนลบหลู่ผู้เป็นนาย ท�างานคล้ายท�าพอขอไปที
 

 เป็น “ผู้ใหญ่” ปกครองมอง “ผู้น้อย” ต้องหมั่นคอยใส่ใจให้ถ้วนถี่

 อย่าเลือกรักมักชังดังวลี ควรจะมีใจพิสุทธิ์ยุติธรรม
  

 ผู้ใดผิดว่าความไปตามผิด ให้แรงจิตแก่ผู้รู้ขยัน 

 เมื่อ “ทั้งสอง” ไม่หมายก้าวก่ายกัน งานจักพลันรุดหน้ากว่าที่ควร

(พนัเอกจง สืบจากยง, ธรรมะติดปีก, หน้า ๗๕)
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(ต่อจากตอนที่แล้ว)

การยอมรับอย่างกฎหมาย (Accepted as law - opinio juris) ในฐานะองค์ประกอบส�าคญั
ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

โดยที่หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Rule of Customary  
International Law) เกดิขึน้จากองค์ประกอบส�าคญั ๒ ประการ ตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีเรียกว่า 
“two-element approach”๑  ซึ่งต้องพิสูจน์ว่า “เมื่อมีการปฏิบัติโดยท่ัวไปของรัฐ 
อย่างกว้างขวาง (General practice) แล้ว การปฏบิตัเิช่นว่านัน้เป็นการกระท�าอย่างยอมรับว่า
เป็นกฎหมาย (Opinio juris) หรือไม่” นั้น
 ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาเรื่อง “การกระท�าของรัฐโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง” หรือ 
“General Practice” ดังที่ได้เสนอในบทความตอนที่แล้ว ในบทความส่วนต่อไป ขอน�าเสนอ
การพิจารณาศึกษาองค์ประกอบอีกประการหนึ่ง คือ “การยอมรับว่าเป็นกฎหมาย” หรือ 
“Opinio juris”๒   นั้น มีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 จากการพิจารณาศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
แห่งองค์การสหประชาชาต ิ(Report of the International Law Commission) ทีเ่สนอต่อ
ทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ(General Assembly of the United Nations)๓ และ
ทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิด้รับรองข้อมติ (Resolution) ยนืยนัเนือ้หาทีป่รากฏใน 
ร่างบทสรุปและข้อสังเกตว่าด้วยเกณฑ์บ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ตอนท่ี ๕

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April– 
1 June and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” https://undocs.org/A/73/10 [accessed 1 April 2019], p. 125.

๒Ibid.,  pp. 122-123.
๓Ibid., p. 118.
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ประเทศ (Draft conclusions on identification of customary international law)๔ แล้วนั้น  
ในเนื้อหาของรายงานส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย (Part Four : Acceptance 
as law (Opinio juris)) ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

สาระสำาคัญของการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย

 ดงัทีก่ล่าวถงึในบทความตอนทีแ่ล้ว องค์ประกอบ ๒ ประการ ของการเกดิขึน้ของหลกักฎหมาย
จารตีประเพณีระหว่างประเทศ (Rule of Customary International Law)  ได้แก่ การปฏบิตัโิดยทัว่ไป 
(General practice) และโดยยอมรับว่าเป็นกฎหมาย (Opinio Juris) ของรัฐ ซึ่งมีสาระส�าคัญว่า 
การที่รัฐปฏิบัติเช่นว่านั้นต้องกระท�าในลักษณะที่เห็นว่าเป็น “สิทธิหรือพันธกรณี” ตามกฎหมาย 
โดยเชือ่มัน่ว่าเป็นการอนญุาต เป็นข้อก�าหนด หรอืเป็นข้อหวงห้ามตามกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่าง
ประเทศ ดังที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเคยกล่าวถึงในคดี North Sea Continental Shelf  ทั้งนี้ 
ต้องไม่ใช่การกระท�าตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือความเคยชิน๕ หรือเป็นการปฏิบัติท่ีเป็นไมตรีจิต
ระหว่างประเทศ (Comity) หรอืการกระท�าเพือ่วตัถปุระสงค์ทางการเมือง (Political expediency)  
ตามปกติ๖

 อย่างไรก็ตาม การกระท�าของรัฐที่มีลักษณะเชื่อมั่นว่าเป็นพันธกรณีหรือกฎหมายน้ัน หาก
ได้กระท�าตามพันธกรณีตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใน  
(Domestic Law) จะไม่ถอืว่าเป็นการกระท�าทีจ่ะพฒันาสูก่ารเป็นกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ
แต่ประการใด เพราะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมีอยู่ก่อนแล้วน่ันเอง ในทางตรงกันข้าม  
หากปรากฏว่ามกีรณทีีร่ฐัต่าง ๆ  ได้ปฏบิตัติามกตกิาหรอืหลกัการตามข้อบทสนธสิญัญา “โดยทีร่ฐันัน้ ๆ  
มไิด้เป็นภาค”ี ทัง้เชือ่มัน่ว่ามลีกัษณะเป็นกฎหมาย โดยไม่มกีารคัดค้านแม้เพยีงเลก็น้อย กรณเีช่นนี ้
จึงนับว่าเป็นกรณีที่จะน�าไปพิจารณาการมีอยู ่ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
จากองค์ประกอบว่าด้วยการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย (Opinio juris) ต่อไป
 ดังตัวอย่างเช่น การทีใ่นหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยได้ยอมรบัและปฏบิตัติามหลกั
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญาตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญา 
ค.ศ. ๑๙๖๙ (The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) ไม่ว่าจะเป็นหลกัการจดัท�า 
สนธสิญัญา การเข้าเป็นภาคสีนธิสญัญา หลกัการปฏบิตัติามข้อบทของสนธสิญัญา ตลอดจนหลกัการตคีวาม
สนธสิญัญา เป็นต้น แม้แต่ละประเทศจะมไิด้เข้าเป็นภาคโีดยการให้สัตยาบนัหรอืภาคยานุวตัอินุสญัญา
ฉบับดังกล่าว แต่เมื่อประเทศต่าง ๆ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสนธิสัญญาตามอนุสัญญา 
โดยมีลักษณะเป็นการทั่วไปอย่างกว้างขวาง (General Practice) โดยลักษณะว่าให้การยอมรับอย่าง

๔UN General Assembly, “Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018,”  
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/265 (accessed January 22, 2019) .

๕UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p. 138.

๖Ibid., p. 139.
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เป็นกฎหมายแล้ว หลักการต่าง ๆ นั้น ย่อมกลายเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
ที่ผูกพันทุกรัฐในโลกแม้มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาในฐานะที่เป็นหลักสากลประการหนึ่งเช่นกัน๗  
อย่างไรกต็าม การปฏิบติัโดยรฐัอย่างยอมรบัว่าเป็นกฎหมายมจิ�าเป็นต้องเกิดขึน้จากรฐัทกุรฐัในประชาคมโลก 
ทัง้นี ้เฉพาะแต่รัฐทีมี่ความสัมพนัธ์โดยตรงกับกรณเีรือ่งนัน้หรอือยูใ่นฐานะทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกรณนีัน้
ที่ยอมรับหลักการโดยไม่มีการคัดค้าน ก็เพียงพอที่จะพิจารณาถึงการมีขึ้นของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศแล้ว๘

รูปแบบของการแสดงการยอมรับอย่างเป็นกฎหมายของรัฐ

การกระท�าของรฐัทีจ่ะพิจารณาว่ามกีารยอมรับอย่างเป็นกฎหมายของรฐัเกดิขึน้ได้หลายรูปแบบ
ด้วยกัน๙ เช่น การออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะในนามของรัฐ การเผยแพร่เอกสารเป็นทางการ การตคีวาม
และให้ความเห็นทางกฎหมาย การมีเอกสารทางการทูต การพิพากษาหรือวินิจฉัยของศาลภายใน  
ข้อบทของหนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศ หรือการด�าเนินการใด ๆ  โดยรฐัอนัเกีย่วข้องกบัข้อมตทิีไ่ด้รบั
การรับรองขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐบาล๑๐

 ทัง้นี ้“การกระท�าของรฐั” ทีส่ามารถน�ามาพจิารณาการยอมรบัอย่างเป็นกฎหมายนัน้ มขีึน้ได้ทัง้
โดยการกระท�าทางกายภาพและโดยการมถ้ีอยแถลงในลกัษณะต่าง ๆ  รวมถงึ “การไม่กระท�าการของรัฐ”
ซึง่อยู่ในฐานะทีต้่องกระท�า แต่กลับงดเสยีไม่กระท�า อกีด้วย๑๑ ทัง้นี ้จากการศกึษาพบว่า การมถ้ีอยแถลง
ของรฐั (statements) ไม่ว่าโดยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะปรากฏหลักฐานอนัสามารถน�าไป
ประเมนิการมอียู่ของการยอมรบัอย่างเป็นกฎหมายได้ชดัเจนทีส่ดุ๑๒  โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมถ้ีอยแถลง
ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติการใด ๆ ที่แสดงการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นถ้อยแถลงฝ่ายเดียว หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายฝ่าย๑๓ ดังตัวอย่างเช่น การแสดงหลักการ
และเหตผุลในการเสนอร่างกฎหมายต่อองค์กรนิติบญัญตั ิ การแถลงด้วยเอกสารหรอืด้วยวาจาในองค์กร 
ทีม่หีน้าที่ระงับข้อพิพาท  
  ส�าหรับการปฏิบัติของรัฐในลักษณะอื่น ๆ ก็ล้วนแต่มีคุณค่าในการสนับสนุนการเกิดขึ้นของ
กฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศทัง้สิน้ เช่น เอกสารเผยแพร่อย่างเป็นทางการของหน่วยงานรฐั 
การให้ความเหน็ทางกฎหมายในการปฏบิตังิานของรฐัโดยบคุคลหรอืองค์กรท่ีมอี�านาจ เอกสารทางการทตู 
กระบวนการจัดให้มีกฎหมายภายใน ค�าพิพากษาและค�าวินิจฉัยของศาลที่แสดงเหตุผลทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น๑๔ 

๗Stéphane Beaulac, “The Rule of Law in International Law Today,” in Relocating the Rule of Law, 
(Oxford: Hart Publishing, 2009), p. 208.

๘UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p. 139.

๙Ibid., p. 140.
๑๐Ibid., pp. 140-141.
๑๑Ibid., p. 140, pp. 141-142.
๑๒Ibid., p. 141.
๑๓Ibid.
๑๔Ibid.
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 อย่างไรกต็าม แม้ผู้เขยีนจะน�าเสนอองค์ประกอบในการมขีึน้ของกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่าง
ประเทศ ทัง้ ๒ ประการ โดยเริม่ต้นจากองค์ประกอบในการทีม่กีารปฏิบตัโิดยทัว่ไปอย่างแพร่หลายของ
รฐัอธปิไตย และองค์ประกอบด้านการปฏบิติัของรัฐอย่างยอมรบัว่าเป็นกฎหมายตามล�าดบัทีใ่นเอกสาร
ทางวชิาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้ให้ค�าอธบิาย แต่จากการศกึษาพบว่า ทางปฏบิตัิ
ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้ องค์ประกอบในด้านการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย (Opinio juris) ส�าหรับ 
ข้อปฏิบัติใด ๆ นั้นจะเกิดขึ้นก่อน และตามด้วยการน�าข้อปฏิบัติน้ันไปใช้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย  
(General Practice) ต่อไป อนัเป็นผลมาจากการทีส่งัคมระหว่างประเทศมกีารสร้างสถาบนัความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่รัฐอธิปไตยต่าง ๆ สามารถสร้าง 
ข้อตกลงหรือกติการ่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมนานาประเทศ 
ที่มีความเช่ือมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�าให้สามารถ 
สร้างกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศได้ในเวลาอันจ�ากัดกว่าในยคุแรก ๆ  ทีต้่องอาศยัพฒันาการ
อย่างยาวนาน๑๕  
 
   (โปรดติดตามตอนต่อไป)

๑๕Jost Dellbruck, “Prospects for a “”World (Internal) Law”? : Legal Development in a Changing International 
System,” Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol.9 : Iss.2, Article 3. p. 420.  and Mégret, Frédéric, “Globalization 
and International Law” in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL LAW (Oxford: Oxford University Press, 
2009), p. 10.
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แนะนำ�เว็บไซต์
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส

กรมธนารักษ์ 
เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
จัดประโยชน์ ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราช พัสดุ จัดท า 
น าออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างท าของ 
รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง การก าหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีภารกิจในการ
ส่งเสริม สนับสนุนหรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน
ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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