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ก�รดำ�เนินคดีและก�รประนีประนอมคดีครอบครัว

ประคอง	เตกฉัตร	1

	 ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบันนี้	 ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดก็ตาม	 

เมื่อถึงวัยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็ต้องออกจากครอบครัวเดิม	 มีความเป็นตัวของ 

ตัวเอง	 ต้องการความเป็นอิสระในด้านต่าง	 ๆ	 แม้จะยึดโยงกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติหรือเผ่าพันธุ์ของตนเองอยู่บ้างก็ตาม	มักจะมีการ

สร้างความสัมพันธ์ใหม่	 ๆ	 กับบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานบุคคลที่มีภูมิลำาเนา 

ใกล้เคียง	เพื่อนร่วมอาชีพ	หรือบุคคลที่อยู่แวดล้อม	และเป็นโอกาสที่จะสร้างสถานะ 

ทางการเงิน	 ทรัพย์สิน	 และความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	 หลังจากนั้น

ชีวิตก็จะเข้าสู่การสร้างครอบครัวใหม่โดยการสมรส	 อุทิศตนเองให้ครอบครัว	 

สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคู่สมรส	ปรับความสัมพันธ์ที่มีกับครอบครัวเดิมและ 

เพื่อนฝูงให้ชีวิตสมรสอยู่ในสถานภาพที่มั่นคงและดำารงอยู่อย่างมีความสุข	 

พร้อมจะต้อนรับสมาชิกใหม่	 คู่สมรสท้ังสองต้องปรับวิถีชีวิตเพื่อเลี้ยงดูสมาชิก 

ของครอบครัวคนใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น	 และพยายามปฏิบัติหน้าที่ของคุณพ่อ	 คุณแม่ 

	1	รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
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ให้เพียบพร้อมและเหมาะสม	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติกับบุตรของตน

ตลอดจนเพื่อนบ้านและบุคคลที่ตนเองคบหาสมาคมอยู่ด้วย	 หลังจากมีบุตรและบุตร

เข้าสูว่ยัรุน่แลว้	บคุคลทีเ่ปน็บดิามารดากย็งัมหีนา้ทีแ่ละภารกจิในการสง่เสรมิใหบ้ตุรมี

ความรูค้วามสามารถในดา้นตา่ง	ๆ 	ทัง้ตอ้งปรบัความสมัพนัธข์องตนเองใหเ้ขา้กบับตุร	

ต้องทำางานหนกัขึน้เพราะมภีาระและคา่ใชจ้า่ยมากขึน้	จากนัน้กเ็ขา้สูวั่ยชรา	ซึง่ตอ้งปรบั

ตัวเองอีกมาก	โดยเฉพาะเมื่อบุตรเริ่มเป็นผู้ใหญ่และแยกครอบครัวออกไป	บั้นปลาย

ชวิีตตอ้งจำายอมรบัการเปลีย่นแปลงในบทบาทหนา้ทีก่ารงาน	การแสวงหาบทบาทใหม่

ในฐานะผูช้รา	และพยายามคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพในการทำางานและความกระตอืรอืรน้

ในชวีติ	หนัมามีบทบาทในการสนบัสนนุลกูหลาน	พรอ้มทีจ่ะจดัการความสญูเสยีไมว่า่คู่

สมรส	ญาตพิีน่อ้ง	เพือ่นฝงู	และขณะเดยีวกนักเ็ตรยีมใจสำาหรบัวาระสดุท้ายของตนเอง

	 เห็นได้ว่าการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวล้วนมีความเกี่ยวพันกัน	 ดังนั้น

พฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่งย่อมจะต้องมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของสมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ด้วย	 การทำาความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวคน

หนึ่งไม่อาจทำาได้	 โดยลำาพัง	 จำาต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น	 ๆ	 กับ

ครอบครัวทั้งระบบ	 รูปแบบปฏิสัมพันธ์	 และการจัดองค์กรในครอบครัวจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญที่กำาหนดพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนั้น	ๆ

 “คดคีรอบครวั”	หมายความวา่	คดแีพง่ทีฟ่อ้งหรอืรอ้งขอตอ่ศาลหรอืกระทำา

การใด	 ๆ	 ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว	 ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิยก์ฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนครอบครวั	หรอืกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว	ดังนั้น	คดีครอบครัวจึงแบ่งออกได้ดังนี้	คือ

	 คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล	หรือกระทำาการใด	ๆ	 ในทางศาลเกี่ยวกับ 

ผู้เยาว์หรือครอบครัว	 ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

หมายความว่า	 คดีท่ีเก่ียวด้วยการสมรส	 รวมทั้งพิพาทกันด้วยสิทธิและหน้าที่ 

ตาม	 ป.พ.พ.	 บรรพ	 5	 ทั้งหมด	 คดีที่เก่ียวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล

อันเกี่ยวกับครอบครัวหรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตาม	ป.พ.พ.	 ในบรรพ	1	 

มาตรา	21	ถึง	28,	32,	43	และ	44	และในบรรพ	6	มาตรา		1610,		1611,		1687	และ	

1692	ย่อมเป็นคดีครอบครัวทั้งสิ้น	(ยช.20/2542,	ยช.	17/2554,	ยช.	1/2555)
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	 คดีบิดามารดาฟ้องอีกฝ่ายเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรขณะยังเป็นผู้เยาว์	 

(ยช.9/2540)	 โจทก์ซ่ึงเป็นมารดาฟ้องเรียกบุตรผู้เยาว์คืนจากจำาเลยซึ่งเป็นผู้ท่ีโจทก์

กับสามีตกลงกันเองให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของจำาเลย	 โดยอ้างว่าโจทก์เป็น 

ผู้ใช้อำานาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว	เป็นการฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับครอบครัวหรือผู้เยาว์	 

(ยช.1/2540)	เป็นคดีครอบครัว

	 ส่วนคดีแพ่งที่มารดาฟ้องเรียกมรดกแทนบุตรผู้เยาว์	 ไม่ใช่คดีครอบครัวตาม 

มาตรา	 11	 (3)	 ไม่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	

(เทียบ	 ฎ.306/2507)	 หรือคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนรับโอน

มรดกของจำาเลย	 และให้ใส่ชื่อโจทก์ในโฉนดเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิร่วมด้วยครึ่งหนึ่งนั้น	 

ถึงแม้จำาเลยบางคนจะเป็นผู้เยาว์	ก็มิใช่คดีครอบครัว	(เทียบ	ฎ.2786/2523)	เป็นต้น

คดีที่ถือว่�เป็นคดีครอบครัว
	 	1.	คดีเกี่ยวด้วยการสมรส	รวมทั้งกรณีคู่หมั้น	สามีภริยา	บิดามารดากับบุตร	

พิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่กันตาม	ป.พ.พ.	บรรพ	5	ทั้งหมด

	 		 1.1	คดฟีอ้งเรยีกสนิสอดคนืตามบนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบักรณไีมม่กีารสมรส 

เป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	24372  

	 เม่ือเปน็คดคีรอบครวั	แมม้กีารฟอ้งบคุคลอืน่มาดว้ย	เชน่	ชายทีไ่ดร้ว่มประเวณ ี

กับหญิงคู่หมั้นโดยรู้อยู่ว่าหญิงได้หมั้นกับชายคู่หมั้นแล้ว	 ให้ร่วมรับผิดใช้ค่าทดแทน	 

ก็ถือว่าเป็นคดีที่ต้องบังคับตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 1437,	 1440,	 1444	 และ	 1445	 

จึงเป็นคดีครอบครัว3

 คดีที่ได้ความว่าไม่ได้มีการมอบของหมั้นให้แก่กัน	(เทียบ	ยช.66/2553)	หรือ 

โจทก์จำาเลยไม่มีเจตนาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย	 แม้มีการให้สินสอดแก่กัน 

และภายหลังมีการเรียกร้องขอสินสอดคืน	 คดีก็ไม่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาคด ี

ของศาลเยาวชนและครอบครัว4

2	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.10/2542,	ยช.26/2544
3	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.14/2540
4	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.18/2553
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	 	1.2	คำาฟ้องที่อ้างว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับสามีเป็นการสมรสซ้อนตก
เป็นโมฆะขอให้พิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ	 และขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่สามี 
โจทก์ยินยอมให้จำาเลยถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์	 
อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสตามมาตรา	14805

	 	1.3	การที่โจทก์ซ่ึงจดทะเบียนสมรสกับจำาเลยยื่นฟ้องขอให้เพิกถอน 
การจดทะเบยีนสมรสระหว่างโจทก์จำาเลย	โดยอา้งวา่การสมรสระหวา่งโจทกแ์ละจำาเลย
ขาดเจตนาในการจดทะเบียนสมรสกันจริง	 แต่กระทำาเพื่อเป็นนิติกรรมอำาพรางญาติ
ผู้ใหญ่	 เป็นกรณีอ้างว่าการสมรสฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ชายหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภริยา
กันตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	1458	อันเป็นบทบัญญัติในบรรพ	5	จึงเป็นคดีครอบครัวตาม
มาตรา	10(3)6

	 	1.4	คดทีีฟ่อ้งขอใหบ้งัคบัถงึความสัมพนัธใ์นทางทรพัย์สินระหว่างสามีภรยิา	 
(เทยีบ	ยช.24/2544,	ยช.32/2540)	เชน่	คดทีีส่ามหีรอืภรยิาฟ้องอกีฝา่ยขอใหใ้สช่ือ่ตนใน 
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 (ยช.10/2543)	 คดีที่ฟ้องกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายจัดการสินสมรส 
เป็นที่เสียหายและมีพฤติการณ์จะทำาความหายนะแก่สินสมรส	 ขอให้ตนมีอำานาจจัด 
การสินสมรสแต่ผู้เดียว	 (ยช.2/2543)	 หรือแยกสินสมรส	 (ยช.7/2554)	 หรือคดีท่ี 
คู่สมรสฟ้องผู้มีช่ือเป็นจำาเลยอ้างว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงของตนนำาเงินที่เป็นสินสมรส 
ไปซื้อที่ดิน	 ใส่ชื่อจำาเลยเป็นเจ้าของ	 ขอให้เพิกถอนชื่อหรือให้ใช้ราคา	 (ยช.14/2541)	 
หรือฟ้องขอแบ่งทรัพย์สิน	 โดยอ้างว่ามีบันทึกข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินระหว่างท่ีเป็น 
สามีภริยากัน	 ถือว่าเป็นคดีฟ้องในเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับสินสมรสระหว่างสามีภริยา
ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	1465	และมาตรา	1469	จึงเป็นคดีครอบครัว7

 1.5	 คดีที่สามีหรือภริยาฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายขอให้เพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับ
สินสมรสที่กระทำาไปในระหว่างสมรสโดยมิได้รับความยินยอมของตน8

 1.6	 คดีที่สามีและภริยาฟ้องอีกฝ่าย	 อ้างว่าการหย่าไม่มีผลสมบูรณ์เพราะ 
การหย่าเกิดจากการข่มขู่9

5	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.10/2539
6	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.5/2545
7	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.16/2541
8	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.8/2554,	ยช.23/2544,	ยช.1/2544,	ยช.26/2553
9	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.5/2541
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	 	 1.7	 คดีท่ีสามีและภริยาฟ้องอีกฝ่ายตามบันทึกหลังทะเบียนหย่าหรือ

สัญญาประนีประนอมยอมความ	เช่น	คำาฟ้องท่ีบังคับให้ผู้ซ่ึงเคยเป็นสามีหรือภริยาจ่ายค่า

อุปการะเล้ียงดูตามสัญญาท่ีทำากันภายหลังหย่าขาดจากกันแล้ว	(ยช.25/2551,	ยช.17/2544)	

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า	 (ยช.25/2554,	 ยช.6/2553)	 

เป็นคดีครอบครัว

	 	 1.8	 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนชื่อผู้จดทะเบียนว่าเด็กผู้เยาว์เป็นบุตร 

ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	1555	(ยช.5/2539)	หรือคดีที่ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร10

	 	 1.9	 คดีท่ีฟ้องเรียกค่าทดแทน	ความเสียหายจากชายชู้อ้างว่าร่วมประเวณีกับ 

ภริยาโจทก์	เป็นคดีครอบครัว	(ยช.2/2544)	หรือที่หญิงแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความ

สัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำานองชู้สาว11

	 	 1.10	คดีท่ีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตายแล้วทายาทฟ้องแบ่งทรัพย์สินกัน	 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสของคู่สมรสอีกฝ่ายที่ตาย	 ซึ่งอยู่ในบังคับของ

มาตรา	1625	ที่ให้ทำาบทบัญญัติ	บรรพ	5	มาตรา	1432	ถึงมาตรา	1535	มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม	คดีเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีครอบครัว12

	 	 1.11	คดีครอบครัวระหว่างอิสลามศาสนิกเป็นคู่ความทั้งสองฝ่ายใน	 

4	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
บังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตาม	 พ.ร.บ.	 ว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	และสตูล	พ.ศ.	2489	มาตรา	3	ตั้งแต ่
วันที่	1	ตุลาคม	2555	เป็นคดีครอบครัวขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว

  1.12	คดีแพ่งที่สามีหรือภริยาฟ้องผู้อ่ืนเป็นจำาเลย	 แม้จำาเลยให้การต่อสู้	
คดีมีประเด็นพิพาทว่าทรัพย์สินที่พิพาทกันน้ันเป็นสินสมรสของโจทก์กับคู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งหรือไม่	ถือว่าเป็นคดีครอบครัว13

10	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.14/2536
11	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.22/2542,	ยช.1/2553,	ยช.38/2554
12	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.20/2542
13	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.10/2544
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	 2.	 คดีทีเ่กีย่วดว้ยสถานะและความสามารถของบุคคลอนัเก่ียวกบัครอบครวั 
หรอืสว่นไดเ้สยีของผูเ้ยาว	์ซึง่พพิาทกนัตาม	ป.พ.พ.	ในบรรพ	1	มาตรา	21,	28,	32,	43	 
และ	44	และในบรรพ	6	มาตรา	1610,	1611,1687	และ	1692

	 2.1	คดีขอทำานิติกรรมแทนผู้เยาว์14

	 2.2	คดีที่ทำาสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ใน
ศาลธรรมดาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำานาจ15

	 2.3	คดีขอตั้งผู้อนุบาลซึ่งบังคับตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	2816

	 คดีที่ผู้อนุบาลฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกออกจากที่ดินของผู้ไร้ความสามารถ	
ไม่ใชค่ดเีกีย่วด้วยสถานะหรอืความสามารถของบคุคล	ไม่อยู่ในอำานาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว	(ยช.9/2555)

	 2.4		คดีที่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันร้องขอให้มีคำาสั่งว่าเป็นคนเสมือน 
ไร้ความสามารถและตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์	17

	 คดี ท่ีผู้พิ ทักษ์ ร้องขออนุญาตขายอสั งหาริมทรัพ ย์ของคนเสมือน 
ไร้ความสามารถที่ตนเป็นผู้พิทักษ์ที่ต้องบังคับตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 1598/15	 โดย 
อนุโลม	ถือว่าเป็นคดีครอบครัว	(ยช.12/2538)

คดีที่มิใช่เป็นคดีครอบครัว
	 1.	 คดีชายหรือหญิงมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย	 ฟ้องขอแบ่ง
ทรัพย์สินระหว่างกัน	 จึงมิได้มีความสัมพันธ์กันในทางกฎหมายครอบครัว	 ไม่เป็น 
คดีครอบครัว18

	 2.	 คดีที่บุคคลภายนอกฟ้องว่าได้มาซึ่งที่ดินพิพาท	 แม้จำาเลยให้การต่อสู้ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทว่าเป็นผู้เยาว์	ก็ไม่ใช่กรณีที่จะต้องนำา	ป.พ.พ.	บรรพ	5	มาใช้
บังคับ	จึงไม่เป็นคดีครอบครัว19

	14	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.32/2542
	15	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.ฎ.3376/2516
	16	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.4/2542,	ฎ.4513/2542
	17	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.27/2540
18	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.15/2543/	ยช.3/2551,	ยช.3/2555
19	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.32/2555
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	 คดีที่โจทก์ฟ้องจำาเลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมก็ดี	 (ยช.23/2541)	

หรอืคดฟีอ้งขอแบง่กรรมสทิธิร์วมแลว้มปีระเดน็พพิาทวา่ทรพัยส์นิเปน็สนิสว่นตวัหรอื

สินส่วนตัวของบุคคลอ่ืนที่ตกได้มายังโจทก์หรือจำาเลยหรือไม่	 (ยช.13/2543)	 ไม่ถือ 

เป็นคดีครอบครัว

	 3.	 คดีร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 61	 ถึงมาตรา	 64	

(ยช.7/2543)	 หรือขอให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่	 (ยช.1/2543)	 ถือว่าไม่ใช่ 

คดีครอบครัว

	 4.	 คดีละเมิดที่ผู้เยาว์กระทำาละเมิดซ่ึงบิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่ง

ละเมิดตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 429	 (ยช.4/2535/ยช.3/2538)	 หรือคดีละเมิด	 แม้มีกรณี 

ท่ีศาลต้องมีคำาสั่งให้แก้ไขในเรื่องข้อบกพร่องเกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนิน 

คดีก็ดี	 (ฎ.7195/2539)	 หรือคดีร้องขอให้เพิกถอนการโอนในคดีล้มละลายซึ่งผู้เยาว์ 

เป็นผู้รับโอนก็ดี	 (ฎ.9269/2539)	 เหล่านี้ไม่ใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล	 

หรือกระทำาการใดๆ	 ในทางศาลเก่ียวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ไม่เป็นคดีครอบครัวตามมาตรา	10(3)

	 5.	คดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามหลักทั่วไป20

	 6.	คดีฟ้องขับไล่เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ	ไม่เป็นคดีครอบครัว21

	 7.	คดีที่ผู้เยาว์ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก	ไม่เป็นคดีครอบครัว22

	 8.	 การที่โจทก์ซ่ึงเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ	 ส.	 ยื่นฟ้องจำาเลยซึ่ง

เคยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ	ส.	แต่หย่าขาดจากกันแล้ว	โดยจำาเลยฝ่าฝืน 

ใช้นามสกุลของ	 ส.	 ทำาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย	 เป็นกรณีโต้แย้งสิทธิและหน้าท่ี 

ตาม	พ.ร.บ.ชื่อบุคคล	พ.ศ.2505	 มาตรา	 12,	 มาตรา	 13	 และ	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 18	 

จึงมิใช่คดีครอบครัวตามมาตรา	10(3)23

20	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.16/2544
21	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.6/2541
22	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.10/2537
23	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.2/2545
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 9.	 คดีที่ผู้ร้องย่ืนคำาร้องขอให้ผู้อำานวยการสถานพินิจคืนเงินค่าขายท่ีดินที่ 

บิดามารดา	 ผู้ร้องยกให้	 ส.	 ผู้เยาว์ให้แก่ผู้ร้องบางส่วน	 ไม่เป็นคดีครอบครัวตาม 

มาตรา	10(3)	(เทียบ	ยช.9/2539)

	 10.	คดีทีไ่มใ่ชค่ดคีรอบครวัไมอ่ยูใ่นอำานาจพจิารณาพพิากษาของศาลเยาวชน

และครอบครัว

ข้อสังเกตบ�งประก�รของคดีครอบครัว
	 1.	คดีโจทก์ฟ้องจำาเลยต่อศาลธรรมดาและจำาเลยฟ้องแยกเป็นคดีครอบครัว	

ศาลทีม่อีำานาจพจิารณาธรรมดาจะรบัฟอ้งแยกไวพ้จิารณาไมไ่ด	้(เทยีบ	ฎ.2141/2516)

	 2.	คดท่ีีอยูใ่นอำานาจพจิารณาพพิากษาของศาลเยาวชนและครอบครวั	จำาเลย

ให้การและฟ้องแย้ง	 เป็นคดีที่อยู่ในอำานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว	 ศาลน้ัน 

รับฟ้องแย้งของจำาเลยไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมของโจทก์ได้	 เพราะฟ้องเดิมและ 

ฟ้องแย้งเป็นคดีที่อยู่ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน24

	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว	พ.ศ.	2553	หมวด	13	ว่าด้วยการพิจารณาคดีครอบครัว	จึงได้บัญญัติไว้ใน	

มาตรา	 146	 ว่าก�รพิจ�รณ�คดีครอบครัวนั้น ไม่ว่�ก�รพิจ�รณ�คดีจะได้ดำ�เนิน

ไปแลว้เพยีงใด	ใหศ้าลพยายามเปรยีบเทียบใหคู้ค่วามไดต้กลงกันหรอืประนปีระนอม

กนัในขอ้พพิาท	โดยคำ�นงึถงึคว�มสงบสุขและก�รอยูร่ว่มกนัในครอบครวั	เพือ่การ

นี้ให้ศาลคำานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้	เพื่อประกอบดุลยพินิจด้วย	คือ

	 1.	 การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเป็นศูนย์รวมของ

ชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	หากไม่อาจรักษาสถานภาพ

ของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด	 โดย

คำานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสำาคัญ

	 2.	 การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่

ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์

24	เทียบคำาวินิจฉัย	ยช.6/2542,	ยช.31/2542
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	 3.	การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร	และ

	 4.	หามาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร

	 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี 
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.2553	 มาตรา	 154	 บัญญัติว่า	 ในก�รยื่น 
คำ�ฟอ้งหรอืคำ�รอ้ง ตลอดจนก�รดำ�เนนิกระบวนก�รพจิ�รณ�ใด ๆ  ในคดคีรอบครวั 
เพื่อเรียกค่�อุปก�ระเลี้ยงดูหรือค่�เล้ียงชีพให้ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องชำ�ระค่� 
ขึ้นศ�ลและค่�ฤช�ธรรมเนียม	 ซึ่งต่างจากในคดีแพ่งทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีแพ่งต้องชำาระ 
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา	1	ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคือ	ร้อยละ	2	 
แต่ไม่เกิน	 200,000	 บาท	 และต้องชำาระค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีอื่นๆ	 อีกไม่ได้
รับการยกเว้นดังเช่นในสองกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้	 อีกทั้งการฟ้องคดีครอบครัว 
ที่ผู้ เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียหรือฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู	 โจทก์ 
หรือผู้ร้องอาจยื่นคำาฟ้องหรือคำาร้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจา 
ต่อหน้าศาลก็ได้	 ซ่ึงต่างจากคดีแพ่งทั่วไปที่ต้องยื่นคำาฟ้องเป็นหนังสือเท่านั้น	 
การตัง้ทนายความโดยทัว่ไปตามกฎหมายศาลจะตัง้ทนายความใหแ้ก่จำาเลยในคดีอาญา 
เท่าน้ัน	 เพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดหาทนายความให้กับพลเมืองของตนที่ 
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดทางอาญา	 แต่ในคดีแพ่งนั้นถือเป็นหน้าที่ของ 
คู่ความที่มีการโต้แย้งสิทธิกัน	 จะต้องปกปักรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยการ 
วา่จ้างทนายความมาเองรฐัจะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้ง	แตต่ามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตั ิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.2553	 
มาตรา	 158	 ได้บัญญัติว่า	 ในกรณีคู่คว�มไม่มีทน�ยคว�ม จะขอให้ศ�ลแต่งตั้ง 
ใหก็้ได ้ซ่ึงค�่ใช้จ�่ยทัง้หมดในก�รชำ�ระใหท้น�ยคว�มนัน้รฐับ�ลจะเปน็ผูอ้อกให้

	 การดำาเนินคดีครอบครัวต้องใช้ระยะเวลา	 บางครั้งคู่ความที่ไม่สุจริตอาจ
จำาหน่ายจ่ายแจกทรัพย์สินต่าง	ๆ	 ของตนเองออกไปเพื่อไม่ให้ฝ่ายที่ชนะคดีสามารถ
บังคับคดีได้	 กฎหมายจึงบัญญัติว่าในระหว่างดำาเนินคดีครอบครัว	 ให้ศาลมีอำานาจ
กำาหนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องสินสมรส	ค่าทดแทน	ที่พักอาศัย	 
การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา	 และการพิทักษ์อุปการะเล้ียงดูบุตร	 หรือวิธีการใด	 ๆ	 
เพือ่คุม้ครองสทิธหิรอืประโยชนข์องคูค่วามหรอืบตุรไดต้ามความจำาเปน็และสมควรแก ่
พฤติการณ์แห่งคดี
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	 ในการพิพากษาคดี	 เม่ือมีคำาส่ังให้จ่ายค่าอุปการะเล้ียงดูหรือค่าเล้ียงชีพ	 

ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ลูกหน้ีตามคำาพิพากษานำาเงินมาวางศาลตามเง่ือนไข 

หรือระยะเวลาท่ีศาลกำาหนด	 ในกรณีลูกหน้ีตามคำาพิพากษามีรายได้ประจำา	ศาลอาจส่ัง 

ให้อายัดเงินเท่าจำานวนที่จะชำาระเป็นค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูหรือค่าเล้ียงชีพเป็นรายเดือน	

แล้วให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าวนำาเงินมาวางศาลแทนลูกหนี้ตามคำาพิพากษาก็ได้	

ถ้าลูกหนี้ไม่ทำาตามอาจเรียกมาตักเตือน	 ถ้าไม่ฟังคำาตักเตือนจะส่ังขังก็ได้	 แต่ละครั้ง

ไม่เกิน	15	วัน

	 ในการดำาเนินคดีครอบครัวท่ีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	 

ผู้อำานวยการสถานพินิจ	 ยังมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ	 ทั้งกฎหมาย 

ยังกำาหนดให้เป็นหน้าที่ที่ศาลต้องแจ้งผู้อำานวยการสถานพินิจทราบถ้ามีคดีครอบครัว

ที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย	 ทั้งก่อนพิพากษาศาลต้องฟังความเห็นของ 

ผู้อำานวยการสถานพินิจด้วย	 ศาลยังมีอำานาจต้ังผู้อำานวยการสถานพินิจเป็นผู้กำากับ 

การปกครอง	 มีอำานาจสอดส่องบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ให้ได้ใช้อำานาจ

ปกครองเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้เยาว์ด้วย

	 เห็นได้ว่ากฎหมายคำานึงถึงสถานภาพของการสมรสและบุตรผู้เยาว์	 และมุ่งต่อ 

การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสและบุตร	 ทั้งกฎหมายยังกำาหนดเรื่อง 

องค์คณะไว้ในมาตรา	 14	 ว่า	 ถ้�คดีที่ผู้เย�ว์ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย  

ก่อนเริ่มพิจ�รณ�คดีให้ศ�ลสอบถ�มคูค่ว�มว่�ประสงคจ์ะใหม้ผู้ีพพิ�กษ�สมทบ

เป็นองค์คณะด้วยหรือไม่	 ถ้าคู่ความท้ังสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงค์จะให้ 

ผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะ	 ให้ผู้พิพากษาไม่น้อยกว่� 2 คน เป็นองค์คณะได้  

ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ 

ครอบครัว	พ.ศ.2553	มาตรา	23	บัญญัติว่าต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า	2	คน	และ

มีผู้พิพากษาสมทบอีก	 2	 คน	 ซึ่งองค์คณะอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี	 เหตุที่

กฎหมายไดว้างหลกัใหผู้พ้พิากษาสมทบซึง่กำาหนดว่าตอ้งเปน็สตรอียา่งนอ้ย		1	คนนัน้	 

เพราะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ันเห็นว่าท่านผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นบุคคล 

ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดนั้น	ๆ 	ย่อมเข้าใจสถานภาพของสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	 

และสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ 	ในจังหวัดนั้น	ๆ 	ได้ดี	ทั้งคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบตาม 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ใน	มาตรา	25(2)	ต้องมีหรือเคยมีบุตรหรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก	 
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หรือเคยทำางานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 เยาวชน	 หรือ

ครอบครัวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 โดยเฉพาะผู้พิพากษาสมทบที่เป็นสตรีนั้น

ท่านเป็นเพศแม่	 มีความอ่อนโยนและเข้าใจถึงสถานภาพของบุตรผู้เยาว์ได้ดีกว่าท่าน 

ผู้พิพากษาประจำา	เพราะผู้พิพากษาประจำาบางคณะเป็นเพศชายทั้งหมด	หรือไม่เคยมี

ครอบครัวหรือไม่เคยมีบุตรมาก่อน

	 การพิจารณาหรือการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก	 

ต้องแยกประเด็นปัญหาให้ชัดเจน	 สื่อสารให้เข้าใจกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 

การวางแผนในการแกไ้ขปญัหาไมใ่หบ้านปลายหรอืไปกระทบกระเทอืนกบัองค์กรหรอื

บคุคลอืน่	ๆ 	ในสงัคม	การตดัสนิใจเลอืกวธิแีกป้ญัหาทีเ่หมาะสมในแตล่ะกรณจีงึจำาเปน็

	 ปญัหาครอบครวัทีข่ึน้สูศ่าลไมว่า่คดคีรอบครวัในทางแพง่หรอืคดอีาญาทีเ่ดก็

หรอืเยาวชนถกูกลา่วหาวา่กระทำาความผดิ	เดก็หรอืเยาวชนดงักลา่วนัน้ส่วนใหญจ่ะเปน็

สมาชิกของครอบครัวที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	 เช่น	 ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน	

ครอบครัวทีมี่พอ่หรอืแมค่นเดยีว	ครอบครวัทีส่ามหีรอืภรยิาทำางานหนักทัง้คู่	ครอบครวั

ที่	ปู่	ย่า	ตา	ยายเลี้ยงดูลูกหลาน	ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง	ครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้วย

โรคติดต่ออย่างร้ายแรง	 เช่น	 โรคเอดส์	 โรคเรื้อน	ฯลฯ	พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ	 

จึงบัญญัติไว้ในมาตรา	 147	 วรรคสาม	 ในเรื่องการพิจารณาคดีครอบครัวว่า	 ในกรณี

จำาเป็นต้องฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์	 จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา	

และนำาการสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ	 หรือผู้เช่ียวชาญด้านอ่ืน	 ๆ	 ศาล	 

อาจเรียกบุคคลดังกล่าวมาร่วมปรึกษาหารือ	หรือให้ความเห็นตามมาตรา	31	นี้ก็ได้

	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครัว	 พ.ศ.2553	 มาตรา	 148	 บัญญัติว่า	 คดีครอบครัวที่มีข้อพิพ�ท  

กอ่นเริม่พจิ�รณ�ใหศ้�ลตัง้ผูป้ระนปีระนอมคดคีรอบครวัเพ่ือไกลเ่กล่ียใหคู่้คว�ม

ในคดคีรอบครวัไดป้ระนปีระนอมกนัทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์วธิกี�รไกลเ่กลีย่ และร�ยง�น

ผลให้เป็นไปต�มข้อบังคับของประธ�นศ�ลฎีก� ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 

ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดการอบรม	 ฝึกการปฏิบัติจนสามารถผ่าน 

การทดสอบในเร่ืองเจตนารมณข์องศาลเยาวชนและครอบครวั	การพจิารณาคดเียาวชน 

และครอบครัวและวิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวแล้ว	 ผู้อำานวยการของศาลนั้น	 ๆ	 

จะนำารายชื่อผู้ ผ่านการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกล่ีย 
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ประจำาศาลเยาวชนและครอบครวันัน้	ๆ 	กลัน่กรองและทำาความเหน็เสนอผูร้บัผดิชอบ 

ราชการศาลเพือ่พจิารณาจดทะเบยีน	ฉะนัน้ผูท้ำาหนา้ทีด่งักล่าวจงึตอ้งผา่นการฝกึอบรม 

และปฏิบัติ	 อย่างน้อยให้ประกอบด้วยเน้ือหาวิชาตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ว่าด้วยพื้นความรู้	 หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลายช่ือออกจากทะเบียน 

ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว	 พ.ศ.2554	 ข้อท่ี	 7	 อัน	 ประกอบด้วยบทบาทของ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคดีครอบครัว	 หลักการพิจารณา 

คดีเยาวชนและครอบครัว	 เทคนิคและวิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว	 จิตวิทยาใน 

การปรึกษาคดีครอบครัว	 สาเหตุแห่งความรุนแรงในครอบครัว	 การปรับปรุง 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	และจริยธรรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว

	 ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้ง 

ในครอบครัวให้ได้	 เช่น	 เกิดจากการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา	 ความคิดเห็นหรือ 

ความเชื่อต่างกัน	 ความต้องการหรือความคาดหวังต่างกัน	 บุคลิกภาพแตกต่างกัน	 

การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบางสิ่งบางเรื่องอคติ	 เลือกมองเฉพาะส่วน	 

หรือการขาดทักษะที่เหมาะสมในบางเรื่อง	 บางงาน	 บางโอกาสบรรยากาศใน 

การไกล่เกลี่ยต้องผ่อนคลายความเครียด	 เข้าใจความแตกต่าง	 เปิดการเจรจา	 

เพื่อให้มีการปรับความเข้าใจกัน	 สื่อสารแบบขอร้อง	 ไม่ใช่การเรียกร้อง	 กำาหนด 

เปา้หมายทีทั่ง้สองฝา่ยรบัได	้และคำานงึถงึขอ้จำากดัของแตล่ะฝา่ย	ทัง้ตอ้งทำาความตกลง

อย่างจริงใจและเข้าใจกัน

	 การประนีประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว	 คือการที่คู่ความที่พิพาทยอม

ใหบ้คุคลทีส่ามคอืผูป้ระนปีระนอมคดคีรอบครวัซึง่เปน็กลางทีไ่มม่อีำานาจวนิจิฉยัชีข้าด 

ข้อพิพาท	 เพียงแต่เข้าไปช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ให้ท้ังสองฝ่าย

ยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กันจนกระทั่งสามารถตกลงกันได้	 โดยทำาสัญญา

ประนีประนอมยอมความกัน

	 การประนีประนอมต้องกระทำาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง	 เพื่อนำาไปสู่ 

การเจรจาและประนีประนอมที่ จุดก่ึงกลางระหว่างความต้องการของคู่ความ	 

ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจึงมีบทบาทในการกำาหนดความต้องการขั้นต่ำาของ 

คู่พิพาท	 ด้วยเหตุนี้เองผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจะต้องมีความเป็นอิสระและ

เป็นกลาง	 รักษาความลับของคู่ความได้	 ทั้งต้องอดทนอดกลั้น	 มีความซี่อสัตย์สุจริต	 
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ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด	 ๆ	 ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการประนีประนอม

คดีครอบครัว	 มีความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร	 ทั้งเข้าใจเนื้อหาและ 

ความรู้ในเรื่องที่พิพาท	 สิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญมากของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว

คือต้องมีความเมตตากรุณาและมีจิตสาธารณะ	 มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ย 

ในคดีครอบครัว

	 ก่อนการไกล่เกลี่ยน้ัน	 ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องเตรียมตัว	 เตรียม

คดีและเตรียมพบคู่กรณี	 เหตุที่ต้องเตรียมตัวเพราะผู้ประนีประนอมต้องมีข้อมูลท่ี 

เพียบพร้อม	 จะได้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่	 ทั้งจะได้วางแผนการทำางานได้ถูกต้อง	 

ความศรัทธาและความเช่ือมั่นในตัวผู้ประนีประนอมนับเป็นความสำาคัญมาก	 ฉะนั้น 

การแต่งกาย	เสื้อผ้า	หน้าตา	ทรงผม	จึงเป็นสิ่งสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมคดี	

การเร่ิมประชมุนัน้ผู้ประนปีระนอมคดคีรอบครวัตอ้งเปน็ประธานในทีป่ระชมุ	ตอ้งทำาตวั

ให้เป็นกันเอง	 เสมือนการปรึกษาหารือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 โดยเฉพาะ

ต้องพยายามยิ้มแย้มแจ่มใส	อารมณ์ดี	ถ้าจะมีตลกบ้างก็ไม่น่าเกลียด	แต่อย่าเกินงาม	 

เมือ่เร่ิมประชมุตอ้งทกัทายทกุฝา่ยอย่างเทา่เทยีมกนั	ขอบคณุทกุฝา่ยทีใ่หค้วามรว่มมอื

ตอ้งอธบิายสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัขิณะไกลเ่กลีย่	เชน่	ใหใ้ครพดูกอ่นหลัง	ขณะอกีฝา่ยหนึง่พดู

ขอใหอ้กีฝา่ยหนึง่เป็นผูฟ้งัทีด่	ีกรณุาอยา่โตเ้ถยีงออกไปทันททีนัใด	บางครัง้ตอ้งพดูลับ

หลังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง	เป็นต้น

	 เมื่อเริ่มเข้าสู่ประเด็นการเจรจา	 ต้องให้แต่ละฝ่ายอธิบายเหตุผล	 โดยให้เล่า

เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้ประนีประนอมฟัง	 ผู้ประนีประนอมต้องตั้งใจฟังและพยายาม

ค้นหาปัญหาและกำาหนดประเด็นในการเจรจา	 ควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายพูดได้ 

อย่างเท่าเทียมกัน	 ถ้าจำาเป็นที่จะโต้แย้งก็ให้โต้แย้งอย่างนุ่มนวล	 อย่ารีบร้อนที่จะ 

รู้ปัญหา	 แต่ต้องฟังให้สิ้นกระแสความก่อน	 ต้องตระหนักเสมอว่าธรรมชาติของ 

มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างไร	 และพยายามเข้าใจและหาทางแก้ไข	 เพราะทุกคนไม่มอง

จุดบกพร่องของตนเอง	ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด	แต่พยายามให้สูญเสียน้อยที่สุด	การปรับ

ความเข้าใจ	 ประสานความคิด	 และแสวงหาจุดร่วมจึงเป็นส่ิงสำาคัญ	พยายามค้นหา

และชี้แนะทางเลือกอื่น	ๆ 	ทั้งต้องควบคุมประเด็นการเจรจาให้อยู่ในกรอบมิให้บาน

ปลายขยายความออกไป
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	 การตกลงกันไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกน็บัวา่มปีระโยชนม์ากพอ	คูค่วาม

ทุกฝ่ายได้เข้าใจมุมมองและเหตุผลของอีกฝ่าย	 การยุติความขัดแย้งบางประเด็นไปได้

หรือทำาให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ	ไม่ติดใจเรียกร้อง	ควรทำาบันทึกเป็นหลักฐานไว้	ฉะนั้น

การหากรอบขอ้ตกลงและการเขียนขอ้ตกลงรว่มกนั	และการตรวจสอบวา่ตรงกบัความ

พงึพอใจของทัง้สองฝา่ยหรอืไมจ่งึเปน็ขอ้สำาคญั	ฉากจบจะจบดว้ยการแสดงความยนิด	ี

หรือการสร้างสัมพันธภาพต่อกัน	เช่น	การไหว้พระร่วมกัน	การไหว้ผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่าย

ให้ความเคารพด้วยกันก็สามารถทำาได้

	 จากการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาคดีครอบครัวก็ดี	 

การประนีประนอมคดีครอบครัวก็ดี	 มิใช่การเยียวยาเรื่องค่าเสียหายในเรื่องของ

ทรัพย์สินเงินทองเท่าน้ัน	 แต่คดีครอบครัวลงลึกไปถึงจิตวิญญาณของแต่ละฝ่าย	 

ความคับข้องใจ	ความน้อยเนื้อต่ำาใจ	ความสลดหดหู่	อารมณ์ความรู้สึก	ไม่ว่ารัก	โกรธ	

เกลยีด	จงึตอ้งบญัญตัริายละเอยีดปลกียอ่ยแตกตา่งไปจากการพจิารณาพพิากษาหรอื

ประนีประนอมต่างจากคดีแพ่งอื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะความรับผิดชอบในอนาคตที่ส่งผล 

ต่อเด็กหรือเยาวชน	 เพราะมิฉะนั้นอาจจะมีผลต่ออารมณ์	 ความรู้สึก	 แนวคิดของ 

บุตรเยาว์ในอนาคตได้
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ก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กสถ�นก�รค้�น้ำ�มันของ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

พรสมพล	คำามณี1

บทนำ�

	 โดยเจตนารมณ์และหลักการของการปกครองท้องถิ่น	 องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง	 จึงมีอำานาจหน้าที่ใน 

การจัดบริการสาธารณะพื้นฐานเพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาและสนองตอบ 

ความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัด	 โดยสามารถกำาหนดนโยบายและบริหาร

งานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ว่าด้วยอำานาจสูงสุดของประเทศ	และมีองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน 

จังหวัด	 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของประชาชน	 เพื่อให้สามารถแก้ไข 

ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และเกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

1	นิติกร	7ว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,	นิติศาสตรบัณฑิต.
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ดังนั้นความสามารถในการจัดหารายได้เพื่อเป็นงบประมาณใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

ต่าง	 ๆ	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่มีผลกระทบ 

ต่อการปกครองและดำาเนนิการแก้ไขปญัหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชน

คว�มเป็นอิสระในก�รจัดเก็บร�ยได้และก�รบริห�รร�ยได้ของ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

	 การทีท่อ้งถิน่มคีวามเปน็อสิระในการจดัเกบ็รายไดแ้ละการบรหิารรายได้เอง	 

ถือเป็นมิติใหม่ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศตามรูปแบบสากลในเรื่องการกระจายอำานาจ 

การคลัง	เพราะหากราชการส่วนกลางกระจายอำานาจทางปกครองแต่เพียงอย่างเดียว

โดยไม่ให้ความเป็นอิสระด้านการคลังแก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ	 ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็น 

การกระจายอำานาจแก่ท้องถิ่นที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

	 วิธีการกำาหนดที่มาของรายได้ของท้องถิ่น	อาจทำาได้	2	วิธี	คือ	วิธีแรกกำาหนด 

จากรายได้โดยตรง	 โดยยึดหลักการที่ชัดเจนในเรื่องภารกิจหน้าที่	 และวิธีที่สอง	 

กำาหนดจากการแบ่งรายได้	 คือรัฐบาลกับท้องถ่ินแบ่งภาษีท่ีไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดเก็บ

ร่วมกัน	ภาษีที่อยู่ในแนวทางนี้	 เช่น	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษียานยนต ์

ลอ้เล่ือน	ภาษเีหลา่นีร้ฐับาลเปน็ผูเ้กบ็ใหแ้ลว้ท้องถิน่ไปขอแบง่	ไมว่า่จะขอแบง่ท้ังหมด

หรอืบางสว่น	แตท่ี่สำาคญัคอืแบ่งแลว้ตอ้งสะทอ้นทีม่าของรายไดแ้ละฐานของภาษนีัน้	ๆ

	 การดำาเนินการบริหารจัดการรายได้ของท้องถิ่นจะต้องคำานึงถึงคุณสมบัต ิ

ในการกำาหนดรายได้ดังต่อไปนี้	 1.	 ความแน่นอนและความสม่ำาเสมอของรายได้	 

2.	ต้นทุนในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นต้องไม่สูงเกินไป	3.	ต้องเป็นรายได้ที่ท้องถิ่น

สามารถกำาหนดอัตราการจัดเก็บการประเมินภาษี	ฐานภาษี	รูปแบบการจัดเก็บโดยท้องถ่ิน	

และ	4.	ต้องเป็นภาษีที่ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับ

	 ความเป็นอิสระในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้มีเพียงใด	 ทั้งนี้	 

ต้องเปน็ไปตามหลกัการปกครองทอ้งถิน่และหลกัการกระจายอำานาจแกอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ที่ไม่เพียงแต่การกระจายอำานาจทางการปกครองเท่านั้น	 ต้องรวมถึง 

การพิจารณาถึงขอบเขตของการกระจายอำานาจทางการคลังแก่ท้องถิ่นด้วย	เนื่องจาก

เหตุผลสำาคัญสองประการคือ	ประการแรก	การที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นจะสามารถปฏิบัติ
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หนา้ทีข่องตนไดม้ากนอ้ยแคไ่หน	ประการทีส่องขอ้บง่ช้ีถงึความเปน็อสิระในการตดัสิน

ใจเลอืกผลติบริการสาธารณะประเภทตา่งๆ	ในท้องถิน่นัน้	ๆ 	โดยรฐับาลหรอืประชาชน

ในท้องถิ่น

แนวคิดเกี่ยวกับภ�ษีอ�กรท้องถิ่น
	 ภาษีท้องถ่ินเป็นภาษีท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนท่ีกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง	ๆ  

ทั้งที่อยู่ใกล้หรือไกลความเจริญ	ที่มาของรายได้ท้องถิ่นจากภาษีอากรมี	2	แหล่ง	คือ	

ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	เช่น	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีบำารุงท้องที่	ภาษีป้าย	เป็นต้น	และ

ส่วนกลางจัดเก็บให้	คือภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีสุรา	ภาษีสรรพสามิต	ตลอดจนภาษีและ 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

	 เนือ่งจากภาษอีากรทอ้งถิน่เปน็เรือ่งทีก่ฎหมายกำาหนดใหต้อ้งเปน็หนา้ทีข่อง

ประชาชนทกุคนในลกัษณะบงัคบั	จงึจำาเปน็ตอ้งมหีลกัการเกบ็ภาษทีีดี่	เพือ่ใหส้ามารถ

บังคับจัดเก็บได้	 และผู้จ่ายเต็มใจที่จะจ่ายตามหน้าที่ของตน	 ตลอดจนมีความเป็น 

ธรรมในสังคม	 ซึ่งหลักการเก็บภาษีโดยทั่วไปมักยึดถือตามแนวคิดของอดัม	 สมิธ	 

(Adam	Smith)	หรือที่เรียกว่า	Adam	Smith’s	Canons	สรุปดังนี้	ต้องให้เกิดความเป็น 

ธรรมแก่ผู้เสียภาษี	 โดยมีหลักว่าควรจ่ายตามกำาลังความสามารถในการชำาระภาษี	 

(Ability	 to	 Pay)	 ของแต่ละคน	 ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุม 

และแน่นอน	 ต้องอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีมากที่สุด	 ควรใช้วิธีการที่ง่าย 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	และต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่ำาแต่เก็บได้มากและทั่วถึง

	 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกฉบับและหลักการตรากฎหมาย

เกี่ยวกับภาษีอากรของไทย	 หลักการจัดเก็บภาษีมีดังนี้	 มีความเป็นธรรม	 (Equity)	 

มีความแน่นอนและชัดเจน	 (Certainty)	 มีความสะดวก	 (Simplicity)	 มีประสิทธิภาพ 

(Economy)	 มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 Neutrality)	 อำานวยรายได้	

(Productivity)	จัดเก็บในอัตราก้าวหน้าและมีความยืดหยุ่น	(Flexibility)
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อำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กสถ�นก�รค้�น้ำ�มันของ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด
	 การจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าน้ำามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สงขลา	 ปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.2540	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	3	พ.ศ.2546	มาตรา	64	คือ

	 มาตรา	64	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมอีำานาจออกขอ้บญัญตัเิกบ็ภาษบีำารงุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด	ต่อไปนี้

	 (1)	 น้ำามันเบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 น้ำามันดีเซลและน้ำามันที่คล้ายกัน	 

หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์	 โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 

ลติรละสบิสตางคส์ำาหรบัน้ำามนั	และกโิลกรมัละไมเ่กนิสบิสตางคส์ำาหรบักา๊ซปิโตรเลยีม

	 (2)	ยาสูบ	โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์

	 ราคาจำาหนา่ยท่ีเพิม่ข้ึนตามวรรคหนึง่	ไมถื่อวา่เปน็การตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ว่าด้วยการกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด

	 จากบทบญัญตัขิา้งตน้มผีลใหภ้าษจีากสถานการคา้น้ำามนัถอืเปน็ภาษทีอ้งถิน่ 

ประเภทหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดเก็บจากผู้ค้าน้ำามันในเขต

จังหวัด	โดยภาษีที่จัดเก็บอาศัยการจำาแนกฐานภาษี	คือเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภค	 

(Taxes	on	Commodities)	ของประชาชนในเขตจังหวัดนั้น

	 ในทางปฏิบัติ	การจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าน้ำามัน	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต้องออกเป็นกฎหมายท้องถ่ิน	 คือ	 ข้อบัญญัติภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จากสถานการค้าน้ำามัน	 จึงจะสามารถจัดเก็บภาษีน้ำามันจากสถานการค้าน้ำามัน	 

ซึง่โดยขอ้บญัญตัดิงักลา่วไดม้อบใหก้รมสรรพสามติเปน็ผูจ้ดัเกบ็แทน	โดยอาศัยอำานาจ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.2540	 มาตรา	 71	 วรรคหนึ่ง	 

มีผลให้กรมสรรพสามิตเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	ตามผลของกฎหมาย
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โครงสร้�งของภ�ษีจ�กสถ�นก�รค้�น้ำ�มันขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

	 ในเร่ืองโครงสร้างของภาษีจากสถานการค้าน้ำามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีประเด็นพิจารณาดังนี้

 1. ฐ�นภ�ษแีละอัตร�ก�รจดัเก็บ	ฐานภาษขีองภาษจีากสถานการค้าน้ำามนั 

ในปัจจุบันได้ถูกกำาหนดไว้ตามมาตรา	 64(1)	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2546	กำาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจออก

ขอ้บญัญตัเิกบ็ภาษบีำารงุองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากการคา้ในเขตจงัหวดัจากน้ำามนั

เบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 น้ำามันดีเซลและน้ำามันที่คล้ายกัน	 หรือก๊าซปิโตรเลียม 

ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์	 โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำาหรับ

น้ำามัน	 และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สำาหรับก๊าซปิโตรเลียมท้ังน้ีต้องคำานึงถึง 

ความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพื่อให้มีอำานาจเรียกเก็บ	การกำาหนด

ฐานภาษี	และอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสถานการค้าน้ำามันในเขตจังหวัด

 2. ผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษ	ีสถานการค้าน้ำามันในเขตจังหวัด	ซึ่งได้แก่

	 (1)	 สถานีบริการค้าน้ำามันที่จำาหน่ายน้ำามันเบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 

น้ำามันดีเซลและน้ำามันที่คล้ายกัน	หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์

	 (2)	 คลังน้ำามัน	 เฉพาะกรณีจำาหน่ายน้ำามันเบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 

น้ำามันดีเซลและน้ำามันที่คล้ายกัน	หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์	

ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการขนส่งที่มีสถานีบริการน้ำามัน 

ของตนเอง	หรือผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้บริโภคน้ำามันปลายทาง

กรณศีกึษ�ปญัห�ก�รจดัเกบ็ภ�ษนี้ำ�มนัขององค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวัด

	 6.1	 ข้อหารือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขเสร็จ	 527/2544	 

เรื่องการออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 แม้ว่า 

พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2542	 เป็นกฎหมายที่กำาหนดที่มาของรายได้องค์กรปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่	และกำาหนดอตัราสงูสดุของรายไดจ้ากภาษแีต่ละชนิดท่ีจะยอมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเรียกเก็บได้	 แต่ไม่ได้ทำาให้องค์กรส่วนท้องถ่ินมีอำานาจกำาหนดภาษีอากร 
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ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้เองได	้เวน้แตใ่นพระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจะออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้น

ได้สำาหรับสิ่งใดและในอัตราใดน้ัน	 จึงต้องพิจารณาจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.2540

	 6.2	คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	อ.45/2552	ผู้ถูกฟ้อง	(องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลพบุรี)	 ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	 เรื่องการเก็บ 

ภาษบีำารงุองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากสถานการคา้ปลกีน้ำามนัและยาสบู	พ.ศ.2543	 

เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2543	 ตามข้อบัญญัติดังกล่าวข้อ	 4	 ข้อ	 5	 และข้อ	 6	 

กำาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บภาษีน้ำามันเบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 น้ำามันดีเซล 

และน้ำามันที่คล้ายกัน	 ในอัตราลิตรละ	 4.45	 สตางค์	 ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ 

ผู้ฟ้องคดีเสียภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้าปลีก

น้ำามันตามข้อบัญญัติดังกล่าว	 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าภาษีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บเป็นภาษี

ที่ซ้ำาซ้อนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 พื้นท่ีประกอบกิจการค้าขายน้ำามันของผู้ฟ้องคดีอยู่ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลซ่ึงอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 และองค์การ

บริหารส่วนตำาบลมิได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว	 ผู้ถูกฟ้องจึงไม่มี

อำานาจในการจดัเกบ็	ผูฟ้อ้งคดีจงึขอใหศ้าลพพิากษาเพกิถอนขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัการเกบ็ 

ภาษีน้ำามันจากสถานค้าปลีกดังกล่าว	 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า	 มาตรา	 8	 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.2540	 บัญญัติให้องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	เป็นราชการส่วนท้องถิ่น	และมีอำานาจบริหารกิจการในเขตจังหวัด	ดังนั้น	

เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงครอบคลุมทับซ้อนกับเขตขององค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลในเขตจังหวัด	 ซ่ึงมาตรา	 283	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติให้มีกฎหมายกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ	

เพื่อกำาหนดการแบ่งอำานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น	และระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ด้วยกนัเอง	และใหม้กีฎหมายรายไดท้อ้งถิน่เพือ่กำาหนดอำานาจหนา้ทีใ่นการจดั 

เก็บภาษแีละรายไดอ่ื้นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	โดยไมม่พีระราชบัญญตักิำาหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2542	
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กำาหนดอำานาจหนา้ทีแ่ละการจัดสรรสดัสว่นภาษแีละอากรระหว่างองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำาบลไว้	 รวมทั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจ

จดัเกบ็ภาษบีำารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั	สำาหรับน้ำามนัเบนซนิและน้ำามนัทีค่ลา้ยกนั	 

น้ำามันดีเซลและน้ำามันที่คล้ายกัน	 ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์	 

ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด	 และมาตรา	 45(1)	 มาตรา	 51	 มาตรา	 53	 และ 

มาตรา	 71	 วรรคหน่ึง	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.2540	 

ได้บัญญัติให้อำานาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	และมาตรา	64	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ให้อำานาจองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำามันเบนซินและน้ำามันที่คล้ายกัน	 น้ำามันดีเซล 

และน้ำามันที่คล้ายกัน	 หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์	 ที่เป็น 

การค้าในเขตจังหวัด	 ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับใน

การตราข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีน้ำามันจากสถานค้าปลีก	 ดังนั้น	 การตราข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	 เรื่อง	 การเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จากสถานค้าปลีกน้ำามันและยาสูบ	พุทธศักราช	2543	จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังกล่าวแล้ว	 และไม่แย้งหรือขัดหรือเก็บภาษีซ้ำาซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 

บ้านกล้วย	อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี

	 6.3	 การศึกษาการจัดเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	

จากสถานค้าปลีกน้ำามันและยาสูบ	 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	

พ.ศ.2542	 มีความชัดเจนในเร่ืองของหลักการกระจายอำานาจไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.2540	 แต่มีข้อสังเกตที่ควรทบทวนหรือปรับปรุง	 ดังนี้	 1)	 ความไม่เสมอภาคใน 

การจดัเกบ็ภาษ	ีอนัสบืเนือ่งมาจากกรงุเทพมหานครซึง่เปน็ราชการสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ

หนึ่งไม่มีการออกข้อบัญญัติ	 จึงเป็นช่องว่างที่ทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทั้ง

ในส่วนผู้ประกอบการด้วยกันและความเหลื่อมล้ำาในภาระภาษีที่ตกอยู่แก่ผู้บริโภคใน

ทอ้งถิน่ทีถ่กูจดัเกบ็	เป็นผลตอ่เนือ่งใหร้าคาขายปลกีน้ำามนัและยาสบูในเขตจงัหวดัทีมี่ 

การออกข้อบัญญัติให้จัดเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสูงกว่าราคา 

ขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร	2)	การจัดเก็บ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบให้

สรรพสามติเปน็ผูจ้ดัเกบ็ตามข้อบญัญัต	ิแตข้่อบญัญตัดิงักลา่วกำาหนดใหอ้ำานาจหนา้ที่
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ในการประเมินเรียกเกบ็ภาษเีบีย้ปรบัและเงนิเพิม่จากผูค้า้ปลีก	เปน็อำานาจของพนกังาน
เจา้หนา้ทีใ่นสว่นขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด	ทำาใหก้ารจดัเกบ็ภาษโีดยเจา้พนักงาน
สรรพสามิตไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด

	 6.4	การจัดเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ำามัน	
ปัญหาอุปสรรคต่อการใช้บังคับกฎหมายมีดังน้ี	 1)	 โครงสร้างภาษีที่มีอัตราภาษีแบบ
เพดาน	 ทำาให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง	 และไม่มี
การกำาหนดอัตราขั้นต่ำาเพ่ือเป็นบรรทัดฐานแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ทำาให้มี 
เรื่องของผลประโยชน์และการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเข้ามา
เก่ียวขอ้งได	้2)	ขาดความเปน็ระบบของบทบญัญตักิฎหมาย	ไมว่า่จะเปน็กรมสรรพสามติ 
ซึง่เปน็ผูร้บัมอบหมายจากรฐับาลใหด้ำาเนนิการจดัเกบ็	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เองมคีวามยุง่ยากในการอา้งองิ	ประกอบกบัจดุออ่นในเนือ้หาของบทบญัญตักิฎหมาย 
ทำาใหเ้กิดชอ่งวา่งในการหลกีเลีย่งการเสยีภาษีไดง้า่ย	3)	พืน้ทีซ่้ำาซอ้น	ทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 ซึ่งควรได้มีการกำาหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวเป็นผู้จัดเก็บภาษีประเภทหนึ่งๆ	 เพื่อทำาให้ 
เกิดความชัดเจนในเรื่องการจัดระบบภาษีท้องถ่ิน	 และ	 4)	 ความคาบเกี่ยวของภาษี 
จากสถานการค้าปลีกน้ำามัน	กับภาษีประเภทอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความสับสน
ในการเสียภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี

	 6.5	 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการจดัเกบ็ภาษนี้ำามนัของสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	องค์การบรหิาร
สว่นจงัหวดัเขา้รว่ม	4	แหง่	คอื	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสีมา	องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 และองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งทั้ง	 4	 แห่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท่ีใช้ไปใน
แนวทางเดียวกัน	 กล่าวคือจากข้อบัญญัติที่เดิมมีหลักการสำาคัญกรมสรรพสามิต 
จัดเก็บให้	 เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง	 อีกทั้งแก้ไขวิธีการเรียกเก็บและ 
ย่ืนชำาระภาษ	ีตลอดจนอำานาจเปรยีบเทียบคดี	ใหเ้อือ้ตอ่การดำาเนนิการจัดเกบ็ภาษขีอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง	 มีผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดเก็บภาษีน้ำามันได้เพิ่มขึ้น

	 และจากการรวบรวมงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในเรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำามัน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	พอสรุปสภาพปัญหาที่สำาคัญได้	4	ประการ	ได้แก่
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ปัญห�ด้�นกฎหม�ย

	 1.	ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้บังคับใช้กำาหนดการจัดเก็บ
ภาษยีงัไมค่รบถว้น	ไมเ่รยีกเกบ็ภาษจีากกา๊ซปโิตรเลยีมทีใ่ชเ้ปน็เชือ้เพลงิสำาหรบัรถยนต	์
ทั้งที่กฎหมายให้อำานาจไว้	ทำาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสูญเสียรายได้บางส่วนไป

	 2.	การจดัเกบ็ภาษียงัไมค่รอบคลมุการคา้ในเขตจงัหวัดท้ังหมด	ซึง่มกีารจดัเกบ็
เพยีงสถานบีรกิารน้ำามนัและคลงัน้ำามนัซึง่จำาหนา่ยปลกีเทา่นัน้	ไมค่รอบคลมุถงึการคา้
ของคลังน้ำามัน	ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันที่ไม่มีสถานการค้าเป็นหลักแหล่ง	(jobber)

	 3.	 การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่และได้รับเงินภาษีไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย	 อันเป็นปัญหาที่เกิดจากการมอบอำานาจให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน	 
ทำาให้ในการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตเท่าน้ัน	 คือ	 สำานักงาน 
สรรพสามิตพืน้ทีจ่ะรบัชำาระภาษแีทนเทา่ทีอ่ยูใ่นอำานาจตน	ซึง่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีส่ำานกังาน
สรรพสามิตไม่มีอำานาจเปรียบเทียบคดีและบังคับการค้างชำาระภาษี	ในขณะที่องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัไมต่ดิตามตรวจสอบการชำาระภาษใีหถ้กูตอ้งสมบรูณ	์และต้องเสยีคา่
ใช้จ่ายในการจัดเก็บร้อยละ	3	ของภาษีที่จัดเก็บได้

	 ปัญหาด้านการบริหารงานการจัดเก็บภาษีน้ำามันและภาษียาสูบ

	 การขาดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะทำาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้ามาอยู่ใน
ระบบและเสียภาษีอย่างถูกต้อง	 มีความเป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกัน	 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขาดการติดตามตรวจสอบผู้มีหน้าที่เสียภาษี	 รวมทั้งฐานข้อมูลผู้ที่
มหีนา้ท่ีเสยีภาษ	ีและขาดการลงโทษผูห้ลกีเลีย่งภาษอียา่งจรงิจงั	สว่นหนึง่มสีาเหตจุาก
ผลทางการเมือง

	 ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีน้ำามันและภาษียาสูบ

	 เจ้าหน้าท่ีผู้จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	
และทักษะในกระบวนการดำาเนินการจัดเก็บภาษี	การติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างครบวงจร	อีกท้ังจำานวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณงานในการจัดเก็บ 
ภาษีน้ำามัน	โดยในการเร่งรัดและบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำามันน้ัน	เป็นหน้าท่ีของฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้กองคลัง	ซ่ึงมีจำานวนเจ้าหน้าท่ีไม่มาก	อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวไม่เพียงแต่
ต้องจดัเกบ็ภาษนี้ำามนัเทา่นัน้	แตยั่งจะตอ้งจัดเกบ็ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมประเภทอืน่	ๆ 	
เช่น	ภาษีจากผู้เข้าพักโรงแรมค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาตต่าง	ๆ	อีก	เป็นต้น
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	 ปัญหาด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้ำามันและภาษียาสูบ

	 สาเหตุหลักท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการเสีย

ภาษีเนื่องจากขาดความเข้าใจในหลักการจัดเก็บภาษี	 ต้องรับภาระในเรื่องการจัด

ทำาเอกสาร	 ไม่ได้รับความสะดวกในการชำาระภาษี	 และที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ	

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ขาดการติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้หลีกเล่ียงภาษีอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง	 ทำาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจำานวนมากขาดความเกรงกลัวและไม่ประสงค์ 

เข้ามาอยู่ในระบบ	 กรณีเช่นนี้ยิ่งทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

ที่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ
	 ภาษีน้ำามัน	 เป็นภาษีที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นประเภท

ภาษีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง	 และในการจัดเก็บต้องตราเป็น 

ข้อบัญญัติ	 โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	 64(1)	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2546	 และพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2542	 ซ่ึงมีผลให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสามารถเรียกเก็บภาษีน้ำามันจากการค้าในเขตจังหวัด	 แม้ว่าผู้ค้า 

มีสถานการค้าอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม	 ไม่ถือเป็น 

การซ้ำาซ้อนแต่อย่างใด	 ดังคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	 แต่การออกข้อบัญญัติ	 

จัดเก็บภาษีบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นได้	สำาหรับสิ่งใดและในอัตราใดนั้น	 

ต้องพิจารณาจากท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.2540	ด้วย

	 ที่ผ่านมาจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้มีการออก 

ขอ้บญัญตัจิดัเกบ็ภาษนี้ำามนัและมกีารจดัเกบ็ภาษตีามขอ้บญัญตัทิีผ่า่นมา	พบวา่ทกุแหง่ 

ประสบปัญหาในการบังคับใช้	 ไม่สามารถจะจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อบัญญัติได้	 ทั้งนี้ 

มสีาเหตหุลายประการท่ีเปน็ปัญหาอปุสรรค	สาเหตทุีส่ำาคญัคือตวัข้อบญัญัต	ิการบรหิาร 

จัดการในการจัดเก็บภาษีน้ำามัน	 และตัวผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแห่ง	 ซึ่งแนวทางใน 

การเพิ่มความพยายามและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีน้ำามันขององค์ 

การบริหารส่วนจังหวัด	 สามารถดำาเนินการโดยควรดำาเนินนโยบายควบคู่กันไปทั้ง

นโยบายทางกฎหมายและนโยบายทางการบริหาร	กล่าวคือ
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ก�รแก้ไขเชิงกฎหม�ย
	 1.	 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ควรมีการแก้ไขให้ชัดเจนในเรื่อง 
ภาษีน้ำามันที่จัดเก็บทั้งฐานภาษี	 อัตราภาษี	 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี	 และเรื่องการบริหาร
จดัการในการจัดเก็บภาษี	ทั้งนี้	โดยประกอบด้วยหลักการสำาคัญดังนี้คือ	1)	ฐานภาษ	ี 
เก็บจากการจำาหน่ายน้ำามันทั้งค้าส่งและค้าปลีก	2)	ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	ต้องครอบคลุม
ทั้งคลังน้ำามัน	คลังก๊าซ	สถานีบริการน้ำามัน	สถานีบริการก๊าซ	และผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีก	 3)	อัตราภาษี	 กำาหนดให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น	 ขณะเดียวกันสอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ใกล้เคียง	 4)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บเอง	 5)	 วิธีการยื่นชำาระภาษี 
ต้องชัดเจนและมีข้ันตอนที่เอื้อและก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี	 6)	 อำานาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชัดเจน	 มีเพียงพอที่จะทำาให้การดำาเนินการเรียกเก็บภาษีจาก 
ผู้เสียภาษีมีประสิทธิภาพ	 7)	 การบังคับภาษีอากรค้างชำาระ	 รวมตลอดถึงอำานาจใน 
การเปรียบเทียบคดีผู้ละเมิดข้อบัญญัติ	 8)	 ออกประกาศ	 ระเบียบ	 แนวปฏิบัติ	 และ 
แบบพิมพ์ต่าง	ๆ	ที่จำาเป็น	เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเอง

	 2.	แนวทางการบรหิารการจดัเกบ็ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	จงึนำาเสนอ 
ตัวแบบหนึ่งท่ีสามารถนำาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้	 
คือการจัดเก็บภาษีน้ำามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปเครือข่าย	 โดยการ 
ร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเป็นเครือข่าย	 ซึ่งใน 
เครือข่ายน้ันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีใดที่หนึ่งมีคลังน้ำามันของผู้ประกอบ
การค้าน้ำามันตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นในเครือข่ายออก 
ข้อบัญญัติมอบอำานาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคลังน้ำามันจัดเก็บให้
จากผู้ค้าน้ำามันที่รับน้ำามันมาจำาหน่ายในเขตจังหวัด	และจัดเก็บเองจากผู้ค้าน้ำามันที่ไม่
ได้รับน้ำามันจากคลังน้ำามันที่จำาหน่ายในเขตจังหวัด	 โดยกำาหนดอัตราจัดเก็บเดียวกัน
ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเครือข่าย	 เพ่ือให้การจัดเก็บโดยเท่าเทียมกัน	 และ 
ในการดำาเนนิการดงักลา่วใหม้กีารทำาบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
ที่มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคลังน้ำามันหรือคลังก๊าซจัดเก็บภาษี 
น้ำามันแทนโดยหกัค่าใชจ้า่ยในการดำาเนนิการแลว้สง่มอบภาษท่ีีจดัเกบ็ไดท้ีเ่ปน็ปรมิาณ
น้ำามันจากการบริโภคภายในเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดจากฐานข้อมูลการส่งจ่ายน้ำามัน
ของคลังน้ำามันไปในแต่ละจังหวัด	 ซ่ึงแนวทางน้ีจะทำา	 ให้สามารถจัดเก็บภาษีน้ำามัน 
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ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 สามารถแก้ไขปัญหาสำาคัญคือการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
น้ำามัน	โดยเฉพาะการค้าของคลังน้ำามัน	ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันที่ไม่มีสถานการค้าเป็น 
หลักแหล่ง	(Jobber)	และสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจการค้าน้ำามันในประเทศ

ก�รแก้ไขเชิงก�รบริก�ร
	 ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม	 ตั้งแต่กระบวนการ 

ได้มาซ่ึงข้อมูลและการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ี

เสียภาษียอมรับและยินยอมเสียภาษีน้ำามัน	 การบริหารงานการเงินการคลังที่โปร่งใส	

ไดร้บัการยอมรบัจากประชาชนการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารงานและตรวจ

สอบการบรหิารงาน	โดยเฉพาะการใชจ้า่ยเงนิจากเมด็เงนิภาษทีีจ่ดัเกบ็ได	้การเผยแพร่

ให้ข้อมูลประโยชน์สาธารณะอันเกิดจากการใช้จ่ายเงินภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนและ 

การดำาเนินมาตรการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารการจัดเก็บภาษี
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สถ�นะของปัจเจกชนในบริบทกฎหม�ยระหว่�ง

ประเทศสมัยใหม่

(Status of individuals in the Context of Modern  

International Law)

อานนท์	ศรีบุญโรจน์	1

บทคัดย่อ

	 แม้ว่าในปัจจุบันปัจเจกชนจะยังไม่ได้รับการยอมรับว่ามี	 “สภ�พบุคคล”  

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	 แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาท

ในทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของสังคม

ระหว่างประเทศ	 ประกอบกับการขยายขอบเขตในทางเนื้อหาของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ	ทำาใหก้ารพจิารณาปัญหาในเรือ่งสถานะของปจัเจกชนในทางระหวา่งประเทศ

มีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

1	อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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	 ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะพิจารณาถึงสถานะของปัจเจกชนภายใต้ระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศ	โดยจะได้ศึกษาถึงพัฒนาการทางความคิด	ตลอดจนสถานะ
ของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่	 ซึ่งสรุปได้ว่า	 สถานะของ
ปัจเจกชนยังมีความไม่ชัดเจนในทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศ	หากแต่กฎหมาย
ระหวา่งประเทศกไ็ดใ้หส้ทิธ	ิกำาหนดหนา้ที	่รวมทัง้ความรบัผิดใหแ้ก่ปจัเจกชน	ถงึแมจ้ะ 

ไม่เท่ากับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศซ่ึงเป็นบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม

Abstract

	 At	 present,	 although	 individuals	 have	 not	 been	 recognised	 a	 legal	 
personality	in	international	law.	It	cannot	be	denied	that	the	roles	of	individuals	are	
increasing	because	of	the	development	of	international	society	and	the	expansion	
of	sphere	of	international	law.	These	factors	make	the	position	of	individuals	in	
the	sense	of	international	law	are	difficult	and	complex.

	 This	article	aims	to	analyse	the	status	of	individuals	under	international	
law	system	 through	 the	development	of	 concept	 and	status	of	 individuals	 in	
the	context	of	modern	international	law.	Finally,	it	can	be	concluded	that	status	
of	individual	in	international	law	is	not	explicit.	Although	international	law	gives	
rights,	obligations	and	responsibilities	to	individuals,	it	is	not	equal	to	State	and	
International	organisations.

บทนำ�
	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า	 รัฐ	 (state)	 มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิดั้งเดิม	 
“มีสภาพบุคคล” ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ	 (subject	 of	 international	 law)	 
ตามนัยนี้รัฐจึงมีสิทธิ	 หน้าที่ตลอดจนความรับผิดอันเกิดจากการกระทำาที่มีลักษณะ 
เปน็การฝา่ฝนืตอ่พนัธกรณขีองตน	(state	responsibility)	จนกระทัง่ในป	ี1949	การยอมรับ
สถานะขององค์การระหว่างประเทศ	(international	organization)	ในฐานะที่เป็นผู้ทรง
สทิธติามกฎหมายระหวา่งประเทศกไ็ดร้บัการยอมรบัโดยศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ	 
(International	Court	of	Justice	:	ICJ)	ในความเห็นแนะนำา	(advisory	opinion)
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ในกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเกิดกับเจ้าหน้าท่ีขององค์การ

สหประชาชาติ	 (Reparation	 Case)2	 โดยในคดีนี้	 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ 

ให้ความเห็นว่า	 “องค์การสหประชาชาติเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศ	 

(international	 persons)	 ซ่ึงมีสิทธิและหน้าที่ในทางระหว่างประเทศ”3	 ส่งผลให้ 

องค์การสหประชาชาติ	 มีความสามารถที่จะเรียกร้องต่อรัฐซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย

แกอ่งคก์ารสหประชาชาตไิด	้จากคำาวนิจิฉยัของศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศในคดนีีเ้อง	

ส่งผลให้องค์การระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ได้รับการยอมรับว่ามีสภาพบุคคลตามไปด้วย

	 ในส่วนของปัจเจกชน	 “Individuals” (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)	 นั้น	 

แมจ้ะได้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปถึงสถานะของปจัเจกชนวา่มสีภาพบคุคลภายใตร้ะบบ

กฎหมายภายในของรฐักต็าม	แตใ่นทางกฎหมายระหวา่งประเทศ	สถานะของปจัเจกชน 

ยังคงมีความไม่ชัดเจนเมื่อเทียบระบบกฎหมายภายใน	 และเมื่อคำานึงว่าในปัจจุบัน

ปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น4	 ประกอบ

กับการขยายขอบเขตในทางเน้ือหาของกฎหมายระหว่างประเทศ5	 จึงทำาให้ปัญหา

ในเรื่องการพิจารณาสถานะของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีความ 

ซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้น

	 โดยในบทความนี	้ผูเ้ขยีนมุง่ทีจ่ะพจิารณาถงึสถานะทางกฎหมายของปจัเจกชน 

ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่	 แต่ก่อนที่จะได้ก้าวไปสู่ประเด็น 

ดังกล่าว	 ผู้เขียนจะได้ศึกษาถึงพัฒนาการทางความคิดในเรื่องปัจเจกชนภายใต้

กฎหมายระหว่างประเทศเสียก่อนเพื่อเป็นการทำาความเข้าใจในเบ้ืองต้นถึงแนวคิดใน 

เรื่องปัจเจกชนภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ	 แล้วจึงจะได้พิจารณา 

ถึงสถานะของปัจเจกชนภายใต้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน	 ก่อนที่ 

จะนำาไปสู่บทสรุปต่อไป

2	Reparation	 for	 Injuries	 Suffered	 in	 the	 Service	 of	 the	 United	 Nations,	 I.C.J.	 Advisory	 Opinion	 of 
	April	11th,	1949.	Retrieved	August	13,	2012,	from	http://www.icj-cij.org/docket/file/4/1835.pdf
3	Ibid.
4	Malcolm	N.	Shaw.	(2008).	International	Law.	p.	258.
5	Ibid.	pp.43-49.
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พัฒน�ก�รท�งคว�มคิดในเรื่องปัจเจกชนภ�ยใต้กฎหม�ย

ระหว่�งประเทศ
	 สำาหรับพัฒนาการทางความคิดในเร่ืองปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศนั้นเดิมทีตามทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรับว่าปัจเจกชนเป็น

บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าสิทธิ	 

หน้าที่	 ตลอดจนความรับผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศจะต้องแสดงออก 

โดยผา่นรฐัเจา้ของสญัชาตขิองปจัเจกชนนัน้ๆ	6	ตามนยันีป้จัเจกชนทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

อนัเกิดจากการกระทำาของรฐัอ่ืนจงึไมอ่าจเรยีกรอ้งในทางระหวา่งประเทศให้รฐัทีก่อ่ให้

เกิดความเสียหายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำาของรัฐได้โดยตรง	 แต่จะ

ต้องกระทำาโดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติ	 ด้วยการขอความคุ้มครองทางทูต	 (diplomatic	

protection)	จากรัฐเจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนที่ได้รับความเสียหาย

	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทั้งนักกฎหมายระหว่างประเทศ	

ไม่ว่าจะเป็น	 Oppenheim,	Waldock,	 Brownlie7	 และศาลระหว่างประเทศ	 โดยใน 

คดี	 Mavrommatis	 Palestine	 Concessions	 ค.ศ.1942	 ศาลสถิตยุติธรรมระหว่าง 

ประเทศ	 (Permanent	Court	of	 lnternationd	Justice	 :	PCIJ)	 ได้วินิจฉัยว่า	 “เฉพาะ 

เมื่อรัฐได้ให้ความคุ้มครองทางทูตและเรียกร้องในนามของคนชาติของตนเท่านั้น	 

จึงจะถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นในทางกฎหมายระหว่างประเทศ”8	 ตามนัยนี้จะเห็น 

ไดว้า่แมศ้าลสถติยตุธิรรมระหวา่งประเทศจะไดใ้ห	้การยอมรบัถงึสทิธขิองปจัเจกชนใน

อันที่จะเรียกร้องให้รัฐท่ีก่อให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

แก่ปัจเจกชน	 ได้ก็ตาม	 หากแต่การท่ีจะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวก็จำาเป็น 

ทีจ่ะตอ้งทำาโดยผา่นรัฐเจา้ของสญัชาต	ิซึง่ทำาในนามของปจัเจกชนผูไ้ดร้บัความเสียหาย	

หรอืกลา่วอีกนยัหน่ึง	ศาลสถติยตุธิรรมระหว่างประเทศไมย่อมรบัสถานะของปจัเจกชน

ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

6	จุมพต	สายสุนทร.	(2549).	กฎหมายระหว่างประเทศ	เล่ม	1.	หน้า	210.
7	Alexander	 Orakhelashvili.	 (2001).	 “The	 Position	 of	 the	 Individual	 In	 International	 Law,”	 California	 
		Western	International	Law	Journal.	pp.245-246.
8	อ้างใน,	จุมพต	สายสุนทร	.	เล่มเดิม.	หน้า	210,	และโปรดดู	Malcolm	N.	Shaw.	Supra	note.	P.	810.
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	 อย่างไรก็ดี	 นับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 แนวโน้มในเรื่อง

การยอมรับสถานะของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้น	 โดยได้มีการพยายามหาเหตุผลของนักนิติศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนการมีสถานะ	 “บุคคล”	 ของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ9 

ตัวอย่างเช่น	 Hans	 Kelsen	 แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว	 Kelsen	 จะให้การยอมรับว่ามี

เพียงรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศ10	 แต่อย่างไรก็ดี	

เขาได้ให้การยอมรับต่อไปว่า	 มีกรณีซึ่งกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

ไดก้อ่ใหเ้กดิพนัธกรณกีบัปจัเจกชนโดยตรง	ในกรณเีชน่นีป้จัเจกชนจงึอยูใ่นฐานะผูท้รง

สิทธิโดยตรงในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	(directly	as	subject	international	law)11 

หรือ	 Wolfgang	 Friedmann	 โดยเขาเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างปัจเจกชน 

ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิในอันที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในทางระหว่างประเทศ

กับปัจเจกชนในฐานะผู้รับผลประโยชน์	 (beneficiary)	 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ซึ่งรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในนามของปัจเจกชนนั้น12

	 นอกจากแนวความคิดเห็นของนกักฎหมายระหวา่งประเทศทีไ่ด้ใหก้ารยอมรบั 
ถึงสิทธิของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว	 แนวคำาวินิจฉัยของ 
ศาลระหว่างประเทศเองก็ได้ให้การยอมรับว่าปัจเจกชนสามารถมีและใช้บังคับสิทธ ิ
ตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาได้โดยตรงตัวอย่าง	 เช่น	 ในความเห็นแนะนำา	 
(advisory	 opinion)	 ของศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี	 Jurisdiction	 
of	 the	 Court	 of	 Danzig	 โดยในคดีน้ีศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศได้วินิจฉัย 
ว่า	 “ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปนั้น	 
Beamtenab	 kommen	 ในฐานะที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศ	 ย่อมไม่อาจ 
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีโดยตรงแก่ปัจเจกชนได้	 แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 
ว่าวัตถุประสงค์ในความตกลงระหว่างประเทศตามเจตนารมณ์ของภาคีแห่ง 
ความตกลงดังกลา่วอาจกำาหนดกฎเกณฑท์ีแ่นน่อนระหวา่งคูภ่าค	ีเพือ่กำาหนดสทิธแิละ
หน้าที่ของปัจเจกชนซึ่งสามารถใช้บังคับได้ในศาลภายในของรัฐภาคีอื่น”13

9	Alexander	Orakhelashvili.	Supra	note.	P.	244.
10	Hans	Kelsen.	(1967).	Pure	Theory	of	Law.	(Translated	by	Max	Knight).	P.	327.
11	Ibid.
12	Alexander	Orakhelashvili.	supra	note.	P.245.
13	อ้างใน,	จุมพต	สายสุนทร	.	เล่มเดิม.	หน้า	225.
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	 นอกจากนี้ใน	 Draft	 Article	 on	 the	 Responsibility	 of	 States	 for	 
Internationally	 Wrongful	 Acts	 คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ	 
(International	 Law	 Commission:	 ILC)	 เองก็ได้ให้การยอมรับถึงสิทธิของปัจเจกชน 
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	 ในอันที่จะเรียกร้องให้รัฐที่กระทำาความผิดให้ชดใช ้
ค่าเสียหายในผลที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อปัจเจกชน	 หรือองค์ภาวะอื่น	 ๆ	 (entity)	
นอกจากรัฐได้14

 กล่าวโดยสรุป	 แม้ว่าในอดีตการยอมรับสถานะ,	 สภาพบุคคล,	 ตลอดจน 
สิทธิของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะมีอยู่อย่างจำากัด	 โดยเฉพาะ 
การบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	 ที่แม้
โดยสารัตถะแล้ว	 กฎหมายระหว่างประเทศจะได้ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกชนใน 
อันท่ีจะเรียกร้องให้รัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ปัจเจก
ชนไดก้ต็าม	แตก่ารทีจ่ะบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามสทิธดิงักลา่วไดจ้ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งกระทำา 
โดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติ	 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ	 (อย่างบริบูรณ์)	 ในทางกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ	ตอ่มาเมือ่พฒันาการของสงัคมระหวา่งประเทศไดม้กีารเปลีย่นแปลง
ไปในแนวทางที่ปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น	 
โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	 จึงทำาให้ปัจเจกชนมิ
อาจถูกจำากัดสถานะอยู่แต่เฉพาะการเป็นวัตถุแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ	 (object	 
of	internationallaw)	ได้อีกต่อไป

สถ�นะของปัจเจกชนภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศในปัจจุบัน
	 หลังจากที่ได้ทำาความเข้าใจถึงพัฒนาการทางความคิดของเรื่องปัจเจกชนใน

ทางกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้ว	 ในส่วนนี้จะได้พิจารณาถึงสถานะของปัจเจกชน

ที่มีอยู่ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน	 ซึ่งอาจพอท่ีจะแบ่งการ

พิจารณาได้ดังนี้

14	Giorgio	 Gaja.	 (2010).	 “The	 Position	 of	 Individuals	 in	 International	 Law	 :	 An	 ILC	 Perspective,”	 
		European	Journal	of	International	Law.	P.11.
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 1. ปัจเจกชนในฐ�นะผู้ทรงสิทธิในท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบันการยอมรับสถานะของปัจเจกชนในฐานะที ่

เป็น	 “ผู้ทรงสิทธิ”	 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

จากทั้งนักนิติศาสตร์,	 ศาลระหว่างประเทศ	 หรือแม้แต่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการ

ประมวลหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	 (International	 Law	 Commission	 :	 ILC)	 ดังนี้จึงส่งผลให้ปัจเจกชน

สามารถเข้ามามีสิทธิและบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของตนในขอบเขตของกฎหมาย

ระหวา่งประเทศได้มากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมในทางระหวา่ง

ประเทศ	 ซึ่งในเรื่องน้ีได้มีอนุสัญญาหลายฉบับให้การรับรองไว้	 เช่น	 อนุสัญญาจัดตั้ง

ศาลยุติธรรมแห่งอเมริกากลาง	“Convention	for	Establishment	of	Central	American	 

Court	 of	 Justice”	 ฉบับลงวันที่	 20	 ธันวาคม	 ค.ศ.1907	 โดยใน	 Article	 2	 แห่ง

อนุสัญญาฉบับดังกล่าว	 ได้กำาหนดให้ปัจเจกชนมีสิทธินำาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องรัฐภาคี

แห่งอนุสัญญาที่ไม่ใช่รัฐเจ้าของสัญชาติของผู้ฟ้องได้	 แต่ทั้งนี้ปัจเจกชนที่ได้รับความ

เสียหายจะต้องใช้วิธีการเยียวยาภายใน	(exhaustive	local	remeidies)	จนถึงที่สุดแล้ว	

และปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธความยุติธรรม	 (denial	 of	 justice)	 โดยไม่คำานึงว่ารัฐ

เจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนจะยินดีเรียกร้องรัฐภาคีอื่นแห่งอนุสัญญาในนามของ

ปัจเจกชนนั้นหรือไม่15

	 แต่อย่างไรก็ดี	 มีข้อท่ีน่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลา	 10	 ปีของการจัดตั้งศาล 

ดังกล่าวปรากฏว่ามีกรณีซึ่งปัจเจกชนนำาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

จำานวน	5	คดี	แต่ไม่มีคดีใดเลยที่ปัจเจกชนเป็นฝ่ายชนะคดี	16

15	Convention	 for	 Establishment	 of	 Central	 American	 Court	 of	 Justice	 1907,	 stated	 that	 :	 This	 Court	 shall	 
	 also	 take	 cognizance	 of	 the	 questions	 which	 individuals	 of	 one	 Central	 American	 country	 may	 
	 raise	 against	 any	 of	 the	 other	 contracting	 Governments,	 because	 of	 the	 violation	 of	 treaties	 or	 
	 conventions,	 and	 other	 cases	 of	 an	 international	 character;	 no	 matter	 whether	 their	 own	 Government	 
	 supports	 sa id	 c la im	 or	 not , 	 and	 prov ided	 that	 the	 remedies	 which	 the	 laws	 of	 the	 
	 respectivecountry	 provide	 against	 such	 violation	 shall	 have	 been	 exhausted	 or	 that	 denial	 of	 
	 justice	shall	have	been	shown.
16	Dr.	 P.K.	 Menon.	 (1992).	 “The	 International	 Personality	 of	 Individuals	 in	 International	 Laws	 :	 A	 
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			Broadening	of	the	Traditional	Doctrine,”	Journal	of	Transnational	Law	&	Policy.	P.159.

	 	 นอกจากนี้	 ในบริบทของเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 (International	 
Human	 Rights)	 กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้การยอมรับและคุ้มครองในสิทธิ
ของปัจเจกชนด้วยการสร้างพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ	 ซึ่งอาจมีท้ังที่อยู่ในรูป
ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ	 “International	 Customary	 Law”	 และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ	“Treaties”	ซึ่งรัฐต่าง	ๆ	ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีเช่นว่าน้ัน	 ตามนัยน้ีในแง่หน่ึงปัจเจกชนจึงอยู่ในฐานะผู้รับประโยชน์จาก 
การที่รัฐจะต้องกระทำาหรืองดเว้นการกระทำาใด	ๆ 	อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้รับรองไว้

	 อย่างไรก็ดี	 หากมีการฝ่าฝืนพันธกรณีที่เก่ียวด้วยสิทธิมนุษยชน	 อนุสัญญา
ที่ เ ก่ียวกับสิทธิมนุษยชนก็ไ ด้ให้การรับรองถึงสิทธิของปัจเจกชนในการนำา 
ข้อพิพาทข้ึนสู่หน่วยงานหรือองค์กรตามที่อนุสัญญาได้กำาหนด	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ใน	 
Article	 19	 ของอนุสัญญาแห่งยุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐาน	“Convention	 for	 the	Protection	of	Human	Rights	and	Fundamental	
Freedom”	 ค.ศ.1950	 ได้กำาหนดให้สิทธิแก่ปัจเจกชนสัญชาติแห่งรัฐภาคสามารถ 
นำาคำาร้องขึ้นสู่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้	 ในกรณีที่ปัจเจกชนได้ 
รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธขิองตนตามทีไ่ดร้บัรองไวใ้นอนสุญัญา	ทัง้นีโ้ดยมี
เงื่อนไขว่ารัฐภาคีที่ถูกร้องเรียนน้ัน	 ต้องรับรองถึงความสามารถของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในการรับคำาร้องดังกล่าวด้วย17

 2. ปัจเจกชนในฐ�นะเป็นผู้ต้องรับผิดในท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

	 ในทำานองเดยีวกบัรฐัและองคก์ารระหวา่งประเทศทีต่อ้งมคีวามรบัผดิในทาง 
ระหว่างประเทศ	 หากรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นได้กระทำาการหรืองดเว้น 
กระทำาการใด	ๆ 	อันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณีในทางระหว่างประเทศท่ีตนมีอยู่	 
กฎหมายระหวา่งประเทศเองกไ็ดก้ำาหนดใหปั้จเจกชนตอ้งมคีวามรบัผดิในทางระหวา่ง 
ต่อกฎหมายระหวา่งประเทศ	ซึง่ปจัเจกชนสามารถถกูดำาเนนิคดภีายใตก้ฎหมายระหวา่ง 
ประเทศไดโ้ดยตรง	ทัง้นีโ้ดยไมต่อ้งคำานงึถงึกฎหมายภายในของรัฐ	ประเทศดว้ยเชน่กนั 
หากการกระทำาของปัจเจกชนนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนแห่งสัญชาติของ 
ปัจเจกชนนั้น18	ตัวอย่างเช่น	 การกระทำาความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ	 “genocide”
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17	จุมพต	สายสุนทร.	เล่มเดิม.	หน้า	227.
18		 Alexander	Orakhelashvili.	supra	note.	P.	269.

โดยในอนสุญัญาแหง่สหประชาชาตว่ิาดว้ยการป้องกนัและการลงโทษการกระทำาความ

ผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	“Convention	on	the	Prevention	and	Punishment	of	the	

Crime	of	Genocide”	ค.ศ.1948	ได้บัญญัติให้บุคคลผู้กระทำาความผิดฐานฆ่าล้างเผ่า

พันธุ์และความผิดอื่นๆ	ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต้องถูกลงโทษ	 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้

ปกครองของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐ	หรือปัจเจกชนก็ตาม19

 นอกจากนี้การกระทำาความผิดฐานกระทำาการอันเป็นโจรสลัด	 (piracy)	 

ก็เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของปัจเจกชนที่ต้องมีความรับผิดใน 

ทางระหว่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นที่ยอม	 รับกันโดยจารีตประเพณีระหว่างประเทศ	 

(international	 customary	 law)	 ว่าปัจเจกชนซึ่งกระทำาการอันเป็นโจรสลัดใน 

ทะเลหลวง	(high	sea)	ย่อมสามารถถูกลงโทษโดยรัฐที่จับกุม	(apprehending	state)	ได้	

ซึง่ในปจัจบุนัหลกัเกณฑด์งักลา่วไดร้บัการบญัญตัไิวใ้นอนสุญัญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล	

“United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	sea”	ค.ศ.198220

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่อได้มีการจัด ต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศ	 

(International	Criminal	Court	:	ICC)	ขึ้นในปี	ค.ศ.2002	โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วย 
ศาลอาญาระหว่างประเทศ	 (Rome	 Statute	 of	 the	 International	 Criminal	 Court)	 
ส่งผลให้การดำาเนินคดีอาญาในทางระหว่างประเทศ	ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายต่อปัจเจกชนที่ได้ก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรง	 (most	 serious	 crime)	
ที่อยู่ภายใต้เขตอำานาจศาล	 อันได้แก่	 อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์,	 อาชญากรรม 
ต่อมนุษยชาติ,	 อาชญากรรมสงคราม	 และอาชญากรรมรุกราน21	 มีความชัดเจนและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

19	 Convention	 on	 the	 Prevention	 and	 Punishment	 of	 the	 Crime	 of	 Genocide	 1948,	 Article	 3	 
	 stated	 that	 :	 Persons	 committing	 genocide	 or	 any	 of	 the	 other	 acts	 enumerated	 in	 article	 3	 
	 shall	 be	 punished,	 whether	 they	 are	 constitutionally	 responsible	 rulers,	 public	 off icials	 or	 
	 private	individuals.
20		Dr.	P.K.	Menon,	supra	note.	pp.174-175.
21		Rome	 Statute	 of	 the	 International	 Criminal	 Court	 2002,	 Article	 5	 par.	 1	 stated	 that	 :	 The	 jurisdiction	 
	 of	 the	 Court	 shall	 be	 limited	 to	 the	most	 serious	 crimes	 of	 concern	 to	 the	 international	 community	 as	 
	 a	 whole.	 The	 Court	 has	 jurisdiction	 in	 accordance	 with	 Statute	 with	 respect	 to	 the	 following	 crimes	 : 
	 (a)	The	crime	of	genocide	;
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	 (b)	Crimes	against	humanity;
	 (c)	War	crimes;
	 (d)	The	crimes	of	aggression.

	 ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่กฎหมายระหว่างประเทศจะ 

ได้กำาหนดให้การกระทำาความผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศมีลักษณะท่ี

ทุกรัฐสามารถมีเขตอำานาจในการจับกุมลงโทษปัจเจกชนที่กระทำาความผิดได้เท่านั้น	 

(universal	 jurisdiction)	 แต่ในปัญหาความรับผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ	

กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่คำานึงถึงสถานะของปัจเจกชนในทางกฎหมาย 

ภายในแห่งรัฐเจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนนั้นด้วย

 3. ปจัเจกชนในฐ�นะทีม่สีว่นชว่ยในก�รสร�้งหลกัเกณฑใ์นท�งกฎหม�ย

ระหว่�งประเทศ

 ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	 ในปัจจุบันปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทที่สำาคัญต่อ 

การพัฒนาหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 “private	 international	 law” 

ซึ่งมีพื้นฐานที่สำาคัญมาจากฃการรับรองชีวิตของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ	 

และกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ	 “International	 Commercial	 Law”	 เนื่องจาก 

ในปจัจบุนัโลกไดเ้ร่ิมเข้าสูยุ่คแหง่ความไรพ้รมแดน	อนัเปน็ผลมาจากความเจรญิกา้วหนา้ 

ทางดา้นเศรษฐกิจ	สงัคม	เทคโนโลย	ีการสือ่สาร	การคมนาคมขนสง่	ซึง่นบัว่าเปน็ปจัจัย

สำาคัญที่ทำาให้เกิดการขยายตัวของนิติสัมพันธ์	 ทั้งในระดับรัฐกับรัฐ	 รัฐกับปัจเจกชน	 

หรือแม้แต่ในระหว่างปัจเจกชนด้วยกันเอง	อันมีลักษณะเป็น	“นิติสัมพันธ์ข้ามชาติ”

	 ซึ่งจากสภาพการณ์ดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การพัฒนากฎเกณฑ์ 

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายระหว่าง

ประเทศสามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมและตอบสนองกับพัฒนาการทางสังคม

ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งนับว่าเป็นความมุ่งหมาย

ที่สำาคัญประการหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ	 ถึงแม้ว่าในระยะแรกบทบาทของ

ปัจเจกชนในการสร้างกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะอยู่ในรูปของ

ทางปฏิบัติเป็นสำาคัญ	 ซึ่งไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย	 หากแต่เมื่อได้มีการปฏิบัติ

อยา่งตอ่เนือ่ง	ทางปฏบิตัดิงักลา่วกเ็ริม่มสีภาพบงัคับแตย่งัไมถ่งึขัน้เป็นกฎหมายหรอืที่ 
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เรียกว่า	“Soft	Law”	และเมื่อได้มีการนำาทางปฏิบัติที่เกิดจากการพัฒนาของปัจเจกชน

มาจัดทำาให้อยู่ในรูปของกฎหมาย	 ก็จะทำาให้ทางปฏิบัติของปัจเจกชนเช่นว่านั้นกลาย

เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับ	หรือที่เรียกว่า	“Hard	Law”	ในที่สุด

	 ดังที่จะเห็นได้จากมีการจัดทำาอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับ 

กับปัจเจกชนโดยตรงหลายฉบับ	 โดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับการค้า	 การลงทุน 

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากทางปฏิบัติของปัจเจกชน	 ตัวอย่างเช่น	

อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ	“UN	Convention	 

on	 Contracts	 for	 International	 Sale	 of	 Goods”	 ค.ศ.1988	 โดยอนุสัญญา

ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศที่คู่สัญญา

มีสถานประกอบกิจการอยู่คนละประเทศ	 แต่จะต้องเป็นประเทศแห่งรัฐภาคี	

หรือกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลได้ชี้ให้ใช้กฎหมาย 

แห่งรัฐคู่ภาคีนั้น22

	 จากอนุสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าแม้สัญญาซื้อขายระหว่าง

ประเทศจะเป็นประเด็นปัญหาที่อยู่ในขอบเขตของนิติสัมพันธ์ในระหว่างปัจเจกชน 

โดยแท	้หากแตก่ฎหมายระหวา่งประเทศกไ็ดใ้หก้ารรบัรองหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว	อนัเปน็

ผลสบืเนือ่งมาจากการกระทำาของปจัเจกชนในทางระหวา่งประเทศ	ตามนยันีป้จัเจกชน

จึงเป็นผู้มีส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	

ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบันด้วยในอีกฐานะหนึ่ง

22	 UN	 Convention	 on	 Contracts	 for	 International	 Sale	 of	 Goods	 1980,	 Article	 1	 stated	 that	 :	 (1)	 
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	 This	 Convention	 applies	 to	 contracts	 of	 sale	 of	 goods	 between	 parties	 whose	 places	 of	 business	 
	 are	in	different	States	:

	 (a)	when	the	States	are	Contracting	States;	or

	 (b)	when	the	rules	of	private	international	law	lead	to	the	application	of	the	law	of	a	Contracting	State.

บทสรุป
	 กล่าวโดยสรุป	 แม้ในอดีตที่ผ่านมา	 สถานะของปัจเจกชนในทางกฎหมาย

ระหวา่งประเทศจะไม่ได้รบัการยอมรบัวา่มสีภาพบคุคลตามทศันะของกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ	 โดยกฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับว่ามีแต่เพียงรัฐและองค์การ

ระหว่างประเทศเท่านั้นที่มีสิทธิอย่างบริบูรณ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	หากแต่ 

พัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามโลก 

ครั้งที่สอง	 บทบาทและสถานะของปัจเจกชนก็ได้รับการยอมรับจากทั้งนักนิติศาสตร์,	 

ศาลระหว่างประเทศ	 ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศมากย่ิงขึ้น	 หากแต่ก็ยังคงมี 

ความไม่ชัดเจนว่าปัจเจกชนจะถือว่ามีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

เหมือนอย่างรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยหรือไม่

	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อให้กฎหมายระหว่างประเทศสามารถเป็นกลไกในการ

ควบคมุ	ตลอดจนคุม้ครองการกระทำาของปจัเจกชนภายใตบ้รบิทของกฎหมายระหวา่ง

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจึงจำาเป็นที่จะต้องให้

สิทธิ	กำาหนดหน้าที่	และความรับผิดบางประการให้กับปัจเจกชน	ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับ

รัฐและองค์การระหว่างประเทศซ่ึงถือได้ว่าเป็นบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ก็ตาม	 แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าปัจเจกชนจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่ามี

สถานะเป็น	 “บุคคล”	 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเสียทีเดียว	 เพราะเมื่อคำานึง

ว่าในปัจจุบันปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น	 

ไม่แนว่า่ในอนาคตอันใกล	้ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศอาจให้การยอมรบัวา่ปจัเจกชน 

มีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนเช่นที่เคยได้ให้การยอมรับว่า

องค์การระหว่างประเทศมีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้
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บทเรียนของบรรษัทภิบ�ล ก�รเปิดเผยข้อมูล 

และคว�มโปร่งใส

จ�กวิกฤติท�งก�รเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540

ศาสตรา	แก้วแพง1

บทคัดย่อ

	 ในช่วง	พ.ศ.2531	-	2538	เศรษฐกิจไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนมากมายเข้ามา 
จากนักลงทุนต่างชาติอันเน่ืองมาจากนโยบายเอ้ือด้านเศรษฐกิจ	สภาพคล่อง	ค่าแรงงานถูก 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงการหยุดชะงักของ 
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นสนับสนุนด้วยข้อมูลจากธนาคารโลกท่ีว่า	อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย 
(Real	GDP)	ระหว่างพ.ศ.2533	-	2543	เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่	7.6%	และเพิ่มขึ้นเป็น	8.4%	 
ในปี	 พ.ศ.2533	 -	 2538	 ขณะท่ีปีถัดมาการเติบโตลดลงไปที่	 6%	 แต่ก็ยังมากกว่า
หลายประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD)	 
โดยการสง่ออกของประเทศไทยขึน้อยูก่บักลุม่อตุสาหกรรมตอ่ไปนี	้คอื	อตุสาหกรรมการ
ผลติ,	อุตสาหกรรมเกษตร,	ทอ่งเทีย่วและทีเ่พิม่ขึน้ตอ่เนือ่งอยา่งบรกิารทางด้านการเงิน

1	 นิติศาสตรบัตฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขากฎหมายธุรกิจ	 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	รองคณบดี	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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	 ส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีเหมือนจะเป็นเร่ืองดี	แต่กลับมีบางอย่างท่ีไม่สมเหตุสมผล 

อย่างวิธีปฏิบัติในหน่วยงานทางการเงิน	 และรวมถึงการเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน 

อยา่งรวดเรว็สนิเชือ่ตา่งประเทศทีเ่ข้ามามาก	ความไวว้างใจบนเครือขา่ยไมเ่ปน็ทางการ

เพื่อทำาธุรกิจมีมากการไม่ค่อยสนใจต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ	และการมีอยู่ของนโยบาย

การเงิน	ซึ่งสาเหตุหลัก	ๆ	ของวิกฤติทางการเงินดังกล่าว	ถูกแจกแจงไว้ดังนี้

	 1)	 จุดอ่อนเร่ืองพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาคในประเทศ	 (Domestic	 

Macroeconomic)	ที่ก่อให้เกิดบัญชีขาดดุลในปัจจุบัน

	 ประเทศไทยประสบภาวะบญัชขีาดดลุอย่างตอ่เนือ่งอยูใ่นช่วงระหวา่ง	-5.08%	 

ถึง	-8.10%	ของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ	(GDP)	ซึ่งเหตุผลหลัก	คือ	การประเมินค่า 

ของเงินบาทไทยเกินจริง	การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสม	และอุปสงค์ที่ถูก

กระตุ้นโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ	เช่น	ประชากรได้ค่าจ้างสูงขึ้นมาก	ขณะที่เงินเฟ้อ 

ยังคงต่ำาอยู่วิธีคำานวณอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลไทยก่อนเกิดวิกฤตินั้นยึดเอา 

การแปลงจากเงินบาทไทยไปเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ค่าเงินบาทผันผวนน้อยมาก	

ระหว่าง	 24.91	 ถึง	 25.59	 บาทต่อดอลลาร์	 แต่เมื่อรัฐบาลเปิดให้มีการกู้ยืมเงินสกุล 

ต่างชาติ	 โดยออก	 Bangkok	 	 Interntional	 Banking	 Facility	 (BIBF)	 ซ่ึงบริษัทและ 

สถาบันการเงินของไทยนำาไปใช้บรรเทาในระยะสั้น	 การท่ีไม่ปล่อยให้เงินบาทปรับ 

ตามกลไกธรรมชาติจากสกุลเงินต่างชาติท่ีเข้ามา	ทำาให้ค่าของเงินบาทยังคงอยู่ในระดับสูง 

อย่างหลอก	ๆ

	 2)	การประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์

	 สินเชื่อต่างประเทศมากมายถูกนำาเสนอต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน

ประเทศไทย	นักเก็งกำาไรซื้ออสังหาริมทรัพย์จำานวนมากไว้ขึ้นโครงการซึ่งคาดว่าราคา

จะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ในขณะเดียวกัน	 การขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ทีสู่งขึน้โดยอปุสงคข์องเหลา่นกัเกง็กำาไรเองนำาพวกเขาไปสูค่วามเชือ่ทีว่่าตลาดกำาลังโต 

อย่างผิด	ๆ 	เมื่อในความเป็นจริง	ตลาดไม่ได้โตขึ้นเลยนักลงทุนจึงเริ่มเทขายและทำาให้

ราคาของอสังหาริมทรัพย์ดิ่งลง	 ซึ่งเงินกู้ที่เกิดขึ้นกลับยังต้องชดใช้	 และเจ้าหนี้ของ 

เงินกู้นี้ก็คือบริษัทการเงินนั่นเอง
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	 3)	ผลกระทบของการเก็งกำาไรและการลอยตัวค่าเงินบาท

	 ในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.2540	นกัเกง็กำาไรชาวตา่งชาตไิด้ตระหนกัวา่	ฟองสบู่

กำาลงัจะแตกซึง่มีผลกระทบตอ่เงนิบาท	รฐับาลไทยจึงใช	้90%	ของเงนิคลังตา่งประเทศ

มาช่วยเงินบาททำาให้ค่าเงินบาทร่วงลงไป	 25	บาทต่อ	 1	 ดอลลาร์	 หรือ	 1	 ดอลลาร์	 

มีค่าเท่ากับ	 52	 บาท	 อันนำาไปสู่ผลร้ายแรงต่อต้นทุนที่ต้องจ่ายคืนจากที่บริษัทและ 

สถาบันทางการเงินของไทยได้ไปกู้ยืมต่างชาติมา	 ทำาให้สถาบันทางการเงินมีหนี้สิน

มากมายและหลายบริษัทประกาศล้มละลาย	 เนื่องจากยอดกู้ที่ทะยานสูงขึ้น	 ความ

ตระหนกตอ่เศรษฐกจิไทยทีแ่พรก่ระจายในหมูนั่กลงทนุทำาใหม้กีารเทขายสกลุเงนิไทย 

และหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส่งผลให้ตลาดหุ้น	 (SET)	 ตกจาก 

ระดับ	787	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2540	ไปยัง	337	ปลายเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน

นั้นเอง

	 วันที่	2	กรกฎาคม	พ.ศ.2540	รัฐบาลไทยเปลี่ยนวิธีคิดอัตราแลกเปลี่ยนจาก 

คงที่เป็นลอยตัวเพื่อแก้วิกฤตินี้	 และยังขอความช่วยเหลือทางเทคนิค	 (Technical	 

Assistance)	จากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	(IMF)	ซึง่ตอ่มาประเทศไทยไดร้บัเงนิกู	้ 

17	 ล้านเหรียญสหรัฐจาก	 IMF	 ในวันที่	 5	 สิงหาคม	พ.ศ.2540	 และตกลงใช้มาตร 

การทางเศรษฐศาสตร์เป็นการตอบแทน
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Corporate Governance and Corporate Disclosure 

and Transparency Lessons from the Thai Financial  

Crisis of 1997

Sattra	Keawphang	2

Abstract
	 From	 1988	 to	 1995,	 the	 Thai	 economy	 had	 attracted	 massive	 
vo lumes	 of 	 cap i ta l 	 in- f low	 f rom	 overseas	 investors	 due	 to	 i ts	 
accommodating	 economic	 policies,	 healthylooking	 conditions,	 cheap	 labour,	
its	geographical	location	in	the	heart	of	South-East	Asia,	and	the	stagflation	of	 
Japanese	economy.	World	Bank	figures	show	that	Thailand’s	real	GDP	growth	from	
1980-90	was	an	annual	average	of	7.6%,	followed	by	8.4%	during	1990-95.	Growth	
in	1996	fell	to	6%	but	still	exceeded	the	rate	experienced	by	most	OECD	countries.	
Thailand’s	export	driven	economy	relied	on	the	following	industries;	manufacturing,	 
agroindustry,	tourism,	and,	increasingly,	financial	services.

2	 Associate	Dean,	Faculty	of	Law,	Thaksin	University
	 LL.B	Prince	of	Songkla	University,	LL.M	in	Business	Law	(International	Program)	Chulalongkorn	University
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	 Amidst	 this	 seemingly	 happy	 picture	 there	 were	 some	 economically	 
unsound	 conditions	 underlying	 practices	 in	 the	 financial	 sector.	 This	 
included	 a	 rapid	 increase	 in	 the	 number	 of	 financial	 institutions,	 the	 influx	 
of	 foreign	 credit	 into	 the	 economy,	 a	 heavy	 reliance	 on	 informal	 networks	 
to	conduct	business,	poor	attention	to	credit	analysis,	and	the	existence	of	money	
politics.	The	main	causes	of	the	financial	crisis	included;

 1) Weaknesses in domestic macro-economic fundamentals leading  
to a current account deficit.

	 Thai land	 had	 a	 persistent	 current	 account	 deficit	 ranging	
from	 -5.08	 to	 -8.10	 %	 of	 GDP.	 The	 main	 reasons	 behind	 the	 current	 
account	 deficit	 are	 the	 appreciation	 of	 the	 Thai	 baht	 in	 real	 terms,	 poor	 
exchange	 rate	 management,	 and	 demand	 driven	 economic	 growth	 as	 the	 
population	experienced	a	large	increase	in	real	wages	as	inflation	remained	low.	
The	Thai	government’s	exchange	rate	regime	before	the	crisis	involved	pegging	
the	Thai	Baht	to	the	U.S.	dollar.	The	Baht	had	fluctuated	very	

rency	loans,	which	Thai	companies	and	financial	institutions	exploited	for	short-
term	relief.	By	not	allowing	the	Baht	to	undertake	natural	adjustments	caused	by	
the	influx	of	foreign	currency,	its	value	was	maintained	at	an	artificially	high	level.

 2) Speculation in the real estate market

	 Many	of	the	foreign	loans	were	channeled	towards	the	property	market	
in	Thailand.	Speculators	bought	large	amounts	of	property	and	launched	projects	 
hoping	and	expecting	the	price	of	property	to	rise	in	the	near	future.	For	a	short	
while,	the	 inflation	 in	the	real	estate	market	caused	by	 increased	demand	for	
property	by	speculators	themselves,	led	speculators	to	mistakenly	believe	that	
a	boom	was	on	the	way.	When	 it	became	clear	 that	no	boom	was	coming,	
speculators	began	to	sell	their	stakes	and	the	price	of	real	estate	collapsed.	The	
loans	behind	the	collapsing	projects	however	still	needed	to	be	financed,	however	
now	there	was	no	future	revenue	stream	to	pay	back	those	loans.	The	creditors	

of	many	loans	granted	to	real	estate	speculators	were	finance	companies.
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 3) Speculative attacks and the floatation of Baht

	 In	 May	 1997	 foreign	 speculators	 sensing	 the	 bubble	 was	 about	

to	 burst,	 attacked	 the	 Baht.	 The	 Thai	 government	 spent	 90%	 of	 its	 foreign	 

reserves	 to	 defend	 the	 Baht	 against	 the	 speculative	 attack.	 In	 a	 matter	

of	 days,	 the	 Baht	 fell	 from	 its	 peg	 at	 25	 Baht	 per	 dollar	 to	 about	 US$1	

for	 52	 Baht.	 This	 had	 a	 catastrophic	 effect	 on	 the	 cost	 of	 repayment	

for	 the	 excessive	 number	 of	 foreign	 loans	 borrowed	 by	 Thai	 companies	 

and	 financial	 institutions.	 Financial	 institutions	 became	 insolvent	 and	

Thai	 companies	 declared	 bankruptcy	 as	 the	 number	 of	 non-performing	 

loans	skyrocketed.	Widespread	panic	by	all	stakeholders	in	the	Thai	economy	 

led	to	offloading	of	Thai	currency	and	quick-fire	sales	of	shares	on	the	Stock	

Exchange	of	Thailand.	By	December	31	1997,	the	SET	had	fallen	from	a	level	 

of	787	in	January	1997	to	337.	In	response	to	the	crisis,	on	July	2,	1997	the	 

Thai	 government	 changed	 its	 exchange	 rate	 regime	 from	 a	 fixed	 exchange	

rate	to	a	floating	exchange	rate.	The	Thai	government	also	requested	“technical  

assistance”	 from	 the	 IMF,	 and	 on	 5	 August	 1997	 Thailand	 received	 a	 $17	 

billion	loan	from	the	IMF	and	agrees	to	adopt	tough	economic	measures	in	return.

Key	word	:	Corporate	Governance,	Corporate	Disclosure	and	Transparency,	Thai	

Financial	Crisis	of	1997
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Corporate Governance and Corporate Disclosure and  

Transparency Lessons from the Thai Financial Crisis of 1997

....................................................................

Introduction

	 From	1988	to	1995,	the	Thai	economy	had	attracted	massive	capital	 

in-flow	 from	 overseas	 investors	 due	 to	 its	 accommodating	 economic	 

policies,	 cheap	 labour,	 its	 location	 in	 the	 heart	 of	 South-East	 Asia,	 

and	 the	 stagflation	 of	 Japanese	 economy.	 Thailand’s	 export	 relied	 on	 

manufacturing,	 agro-industry,	 tourism,	 and,	 increasingly,	 financial	 services. 

However,	 a	 rapid	 increase	 in	 the	 number	 of	 financial	 institutions,	 the	 

influx	 of	 foreign	 credit	 into	 the	 economy,	 a	 heavy	 reliance	 on	 informal	 

networks	 to	 conduct	 business,	 poor	 attention	 to	 credit	 analysis,	 and	 the	 

existence	of	money	politics	are	the	main	causes	of	the	financial	crisis.3

	 During	 the	 economic	 crisis	 of	 1997,	 the	 Thai	 economy	 slumped	

into	 a	 recession	 and	 many	 corporations	 went	 bankrupt	 while	 several	 

financial	 institutions	were	 insolvent	and	 forced	 to	close.	These	consequences	 

led	 many	 shareholders,	 investors	 and	 related	 supervising	 agencies	 to 

	 investigate	 and	 analyze	 the	 reasons	 behind	 the	 recession	 and	 the	 financial	 

insecurity	and	 instability.	Corporate	governance	was	 introduced	as	a	useful	 

concept	 about	 a	 relationship	 between	 a	 board	 of	 directors,	 management	 

team,	 shareholders	 and	 other	 stakeholders	 in	 leading	 the	 company’s	 

direction	and	monitoring	and	conducting	its	operations	as	well	as	evaluating	 

3	 Jonathan	 E	 Lightner.	 “Thailand’s	 Financial	 Crisis	 :	 It’s	 Causes	 Consequences	 and	 Implications,”	 

	 Journal	of	Economic	Issues,	Vol.26(3)	(March	2007).
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the	 management	 team’s	 performance	 transparently	 and	 effectively.4  

The	 concept	 of	 good	 corporate	 governance	 is	 needed	 for	 business	 survival,	

boosting	 investors’	confidence	and	most	 importantly,	enhancing	a	company’s	 

competitive	 advantages.5	 Additionally,	 it	 benefits	 the	 best	 interests	 of	 the	 

company	for	the	collective	benefits	of	stake	holders	and	shareholders.

	 Financial	transparency	and	disclosures	are	very	crucial	to	the	success	 

of	corporate	governance	because	regulators,	investors	and	shareholders	rely	 

on	financial	reports	to	assess	corporate	performance	and	monitor	management.	 

Participants	in	economic	markets	also	need	reliable	and	accurate	information	in	 

order	to	make	the	right	decisions;	however,	prior	to	1997	companies	in	Thailand	

commonly	 conceal	 information	 to	 protect	 trade	 secrets	 in	 order	 to	maintain	

competitiveness.	Since	1999,	the	Thai	economy	has	started	to	show	positive	

results	in	its	macroeconomic	recovery	from	the	financial	crisis	mainly	supported	

by	good	corporate	governance	and	practices.

Objectives of research
	 1)	 To	 study	 the	 problem,	 principle,	 concept,	 theory	 related	 law	 and	 

practices	of	corporate	governance,	transparency	and	disclosure	for	Financial	

Crisis	of	1997	in	Thailand	and	compare	with	foreign	country.

	 2)	 To	 study	 an	 appropriate	 measures	 for	 improving	 corporate	 

governance,	transpa	rency	and	disclosure	in	Thailand.

4	 Kiattisak	 Jelatianranat.	 “Thailand’s	 Corporate	 Governance	 Issues	 and	 Development,”	 Country	 Paper	 
 of	 Thai land	 for	 the	 OECD/World	 Bank/ADB	 2nd	 Asian	 Corporate	 Governance	 Roundtable	 
	 in	Honk	Kong,	2000.
5	 Deunden	 Nikomborirak	 and	 Somkiat	 Tangkitvanich.	 “Corporate	 Governance:	 The	 Challenge 
		 Facing	 the	 Thai	 Economy,”	 OECD	 Conference	 on	 ‘Corporate	 Governance	 in	 Asia:	 A	 Comparative	 
	 Perspective’,	(1999).
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Methodology and scope of research
	 This	study	is	a	document	research	and	analysis	a	business	organization	

law	about	Financial	Crisis	of	1997	 in	Thailand.	Firstly,	 study	 from	a	Financial	 

Crisis	of	1997	in	Thailand	for	acknowledgement	an	idea	together	with	analysis	

this	problem	from	corporate	governance,	transparency	and	disclosure	in	the	past.	

After	that,	study	and	analyse	the	idea	and	practical	of	corporate	governance,	

transparency	and	disclosure	both	 in	Thailand	and	 foreign	country.	Moreover,	

suggest	an	appropriate	way	to	Thailand	future.

The results of research
	 1)	 Getting	 Knowledge	 about	 the	 problem,	 principle,	 concept,	 

and	 theory	 related	 law	 and	 practices	 of	 corporate	 governance,	 transparency	 

and	disclosure	for	Financial	Crisis	of	1997	in	Thailand	and	compare	with	foreign	

country.

	 2)	 Getting	 Knowledge	 about	 appropriate	 measures	 for	 improving	 

corporate	governance,	transparency	and	disclosure	in	Thailand.

Analysis of result of research and result of research
	 The	research	found	that	financial	crisis	prior	to	1997	was	caused	by	 

the	lack	of	information	which	affected	decisions	made	by	the	government,	company	

management,	speculators	and	investors.	If	people	in	Thailand	realize	the	value	 

of	 accurate	 and	 reliableinformation,	 it	 becomes	 a	 powerful	 source	 used	 to	 

exercise	 rights	 in	 social,	 political	 and	 economic	 aspects	 of	 life.	 A	 lack	 of	 

transparency	and	reliance	on	informal	networks	has	allowed	age-old	problems	 

to	 remain,	 including	 money	 politics,	 corruption	 and	 priority	 of	 self-interest	

over	 public	 interest.	 A	 broader	 national	 initiative	 to	 promote	 the	 value	 of	

know	 ledge	and	 information	will	have	positive	effects	on	areas	 like	corporate	

governance.	 People	 have	 to	 know	 what	 rights	 they	 have	 before	 they	 can	
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exercise	 their	 rights	 to	 protect	 themselves	 from	 abuses	 of	 power	 and	 hold	

people	accountable	 for	 their	 actions	and	also	 this	 applies	 to	 shareholders,	

investors,	consumers,	directors	and	managers.	 If	participants	 in	Thailand’s 

economy	demand	transparency	and	information,	companies	will	be	obliged	to	

provide	it,	and	will	have	to	compete	to	gain	public	confidence.

	 To	 exercise	 the	 relative	 rights,	 corporate	 stakeholders	 need	 legal,	 

regulatory	and	policy	framework.	The	government,	regulators	and	law	enforcement	 

authorities	 need	 to	 use	 all	 three	 methods	 to	 encourage	 good	 corporate	 

governance;	self	restraint,	market	forces	and	the	law.	Self	restraint	will	require	

companies	to	take	responsibility	and	 initiatives	to	have	good	practices,	whilst	

market	forces	will	create	competition	and	incentive	to	do	so.	The	law	provides	

the	most	motivating	 factor	 and	 that	 is	 the	 threat	 of	 punishment.	 Combining	

these	methods	to	promote	corporate	governance,	transparency	and	disclosure	

emphasizes	their	importance	to	future	economic	performance.

Recommendation
	 Although	Thailand	has	added	a	lot	of	measures	that	support	corporate	

governance,	it	still	needs	some	further	solutions	:

	 (a)	 The	 Securities	 Exchange	 Commission	 should	 be	 given	 the	

power	 to	 investigate	 fraud	 in	 subsidiaries	 of	 listed	 companies,	 not	 listed	 

companies	only.	The	power	currently	does	not	extend	to	privately	owned	sub-

sidiaries	of	public	companies.6

	 	 (b)	 Information	 in	 the	 economic	markets	 needs	 to	 improve	 to	 help	 

investors	make	decisions.	Such	information	could	include;	trends	in	profitability,	

corporate	governance	rating	and	liquidity	of	listed	companies.	There	needs	to	

be	more	quality	and	quantity	of	information	available.

6	 Ibid.,	at	3
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	 (c)	A	new	system	of	corporate	governance	ratings	run	by	the	public	

sector	rather	than	the	previously	private	owned	system	can	also	help	investors	

and	 customers	make	 decisions.	 It	 can	 also	 prompt	 shareholders	 to	 call	 for	 

improvements	within	their	companies.

	 (d)	A	class	action	 law	suit	 for	shareholders	should	be	allowed	to	be	

brought	before	the	courts,	particularly	 in	cases	where	there	is	a	fraud	on	the	

minority.

	 (e)	 Regulations	 to	monitor	 and	 punish	managers	 for	 failure	 to	 serve	

the	best	interests	of	the	company	will	encourage	managers	to	take	corporate	 

governance	more	seriously.

	 (f)	 It	 should	mandatory	 to	have	an	even	higher	 ratio	of	 independent	 

board	members,	to	move	away	from	the	old	traditions	of	family	and	associate	

dominated	boards.

	 (g)	A	 law	 to	protect	whistleblowers,	 particularly	 company	employees	 

who	 expose	 irregularities	 and	 contraventions	 of	 the	 law	 to	 authorities,	 

will	encourage	a	more	transparent	culture.

	 (h)	Credit	analysis	by	lenders	of	potential	borrowers	could	use	corporate	

governance	as	a	criterion	in	deciding	whether	to	loan	money	to	a	company.7

 Even	if	we	have	seen	a	great	many	changes	from	1997,	several	further	

solutions	still	need	to	be	added,	in	order	to	make	Thai	corporate	governance	

more	 transparent.	 This	 research	 suggests	 presents	 some	 further	 solutions	 

as	follows:

	 a)	All	listed	firms	should	be	obliged	to	have	an	internal	audit	and	to	follow	

the	Code	of	the	Best	Practice	for	Director	and	the	Best	practice	Guidelines	for	

Audit	Committee	by	law.

7	 Ibid.,	at	3	
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	 b)	Thai	SEC	and	the	SET	should	amend	the	Thai	Securities	Act	1992	 

to	grant	the	SEC	power	to	investigate	fraud	in	subsidiaries	of	listed	companies.	 

At	the	moment,	the	SEC	has	power	to	investigate	fraud	in	listed	companies	only.8

	 c)	 The	 regulations	 should	 place	 less	 emphasis	 on	 the	 board	 of	 

directors,	 the	 audit	 committee	 and	 the	 external	 auditor.	 In	 reality,	 top	

management	 should	 be	 responsible	 for	 maintaining	 good	 corporate	 

governance	 and	 producing	 reliable	 financial	 reports.	 An	 excessive	 amount	

of	 focus	 on	 the	 board	 of	 directors	 leads	 many	 qualified	 individuals	 

to	 be	 reluctant	 to	 serve	 as	 a	 director,	 due	 to	 the	 fact	 that	 they	 may	 be	 

apprehensive	 of	 regulatory	 sanctions,	 investors’	 lawsuits	 and	 loss	 of	 

their	reputation.

	 d)	An	area	prone	to	manipulation	by	crooked	accounting	practices	is	

that	of	asset	valuation	accounting	which	allows	companies	 to	 revalue	 their	 

fixed	 assets	 and	 financial	 assets	 at	 fair	market	 value	which	 is	 higher	 than	 

its	historical	cost.9	Because	fair	market	value	is	a	subjective	indicator,	assets	

were	revalued	to	show	that	companies	remained	solvent	and	therefore	avoid	 

suspicion.	 The	 valuation	 of	 long	 life	 fixed	 assets	 ought	 to	 be	 based	 upon	 

historical	cost	instead	of	allowing	both	historical	and	fair	market	value.

	 	 e)	 The	 government,	 the	 SEC	 and	 the	 SET	 should	 take	 more	 

drastic	 action	 in	 pushing	 such	 a	 transformation	 process	 through	 the	 

legislature	and	 to	accelerate	 the	 introduction	of	new	 rules	and	 regulations,	 

because	 without	 the	 extra	 initiative,	 transparency	 and	 disclosure	 practices	 

amongst	Thai	companies	will	not	progress.

8	 Deunden	 Nikomborirak	 and	 Somkiat	 Tangkitvanich.	 “Corporate	 Governance	 :	 The	 Challenge	 

	 Facing	 the	 Thai	 Economy,”	 OECD	 Conference	 on	 ‘Corporate	 Governance	 in	 Asia	 :	 A	 Comparative	 

	 Perspective’,	(1999).

9	 Ibid.,	at	3
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วิเคร�ะห์คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
เรื่อง คว�มผดิฐ�นเป็นคนกล�งเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับสินบน

อำานาจ	เนตยสุภา1

รวินท์	ชีพจำาเป็น2

เรื่อง คว�มผิดฐ�นเป็นคนกล�งเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 661/25543 

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� คว�มผดิฐ�นเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ
หรือประโยชน์อื่นใด 

เพื่อให้เจ้�พนักง�นกระทำ�ก�รในหน้�ที่ (ม�ตร� 143) 

ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� (ม�ตร� 2(4), 30, 218)

1	 อัยการจังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด
2	 อัยการประจำากอง	สำานักงานอัยการสูงสุด
3	 คำาพิพากษาศาลฎีกา	ประจำาพุทธศักราช	2554	ตอนที่	1	หน้า	6-9	จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา
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	 จำาเลยเรียกและรับเงนิไปจากผูเ้สยีหายเพือ่เปน็การตอบแทนในการทีจ่ะจงูใจ 

เจ้าพนักงานในตำาแหน่งพนักงานอัยการโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมาย	 เพื่อให้กระทำา

การในหน้าที่โดยการช่วยเหลือในทางคดีให้สั่งไม่ฟ้องในคดีที่	 ร.	 ถูกดำาเนินคดีอาญา	

แม้	ธ.	จะมิได้เป็นพนักงานอัยการเจ้าของสำานวนในคดีนั้นและจำาเลยยังมิได้ให้เงินกัน 

ก็ตาม	 ก็ถือว่า	 ธ.	 เป็นเจ้าพนักงานที่จำาเลยจะจูงใจให้กระทำาการในหน้าที่อันเป็น 

คุณแก่	 ร.	 แล้ว	 การกระทำาของจำาเลยจึงครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	143

	 ความผดิฐานเรียก	รบั	หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิเพือ่ใหเ้จา้พนกังานกระทำาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 143	 ไม่ใช่ความผิดต่อสาธารณชน	แต่เป็นความผิด

เกีย่วกบัรฐัโดยตรงโจทกร์ว่มจงึมใิชผู่เ้สยีหายตามกฎหมาย	ไมอ่าจเขา้รว่มเปน็โจทกไ์ด ้

___________________________

	 โจทก์ฟ้องว่า	 เม่ือระหว่างปลายเดือนกันยายน	 2554	 เวลากลางวัน	 

วันใดไม่ปรากฏชัด	ถึงวันที่	9	พฤศจิกายน	2554	เวลากลางวันต่อเนื่องกัน	จำาเลยกับ 

พวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้กระทำาความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน	 กล่าวคือ	

จำาเลยกบัพวกไดร้ว่มกนัเรยีกและรบัเงนิอนัเปน็ทรพัยส์นิของนาย	ส.	ผูเ้สยีหายที	่1	และ 

นาง	ค.	ผูเ้สยีหายที	่2	จำานวนเงนิ	312,000	บาท	เปน็การตอบแทนในการจูงใจพนกังาน

สอบสวนสถานีตำารวจภูธรตำาบลทุ่งตำาเสา	 ซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการสอบสวนดำาเนินคดีอาญาในคดีที่นาย	 ร.	ญาติผู้เสียหายที่	 2	 ถูกดำาเนินคดีใน 

ความผดิฐานชิงทรพัย์	ใหพ้น้ผดิโดยการสัง่ไม่ฟอ้งนาย	ร.	อนัเป็นคณุแกจ่ำาเลยกบัพวก

ดังกล่าวโดยผดิกฎหมาย	หลงัจากนัน้จำาเลยกบัพวกไดร้ว่มกันเรยีกเงนิอกี	150,000	บาท	 

จากผู้เสียหายทั้งสองเพื่อตอบแทนในการจูงใจพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาให้สั่ง 

ไม่ฟ้อง	 นาย	 ร.	 ซึ่งถูกดำาเนินคดีอาญา	 อันเป็นคุณแก่จำาเลยกับพวกดังกล่าว 

โดยผิดกฎหมาย	ขอให้ลงโทษ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	83,	143

จำ�เลยให้ก�รปฏิเสธ

	 ระหว่างพิจารณา	นาย	ส.	และนาง	ค.	ผู้เสียหายทั้งสองยื่นคำาร้องขอเข้าร่วม

เป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต
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	 ศาลชัน้ตน้พจิารณาแลว้พพิากษาวา่	จำาเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	143	ประกอบมาตรา	83	เปน็การกระทำาความผดิหลายกรรม	ลงโทษทกุ
กรรม	เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	91	รวม	3	กระทง	
จำาคุกกระทงละ	4	ปี	รวมจำาคุก	12	ปี

จำ�เลยอุทธรณ์

	 ศาลอุทธรณ์ภาค	 9	 พิพากษาแก้เป็นว่า	 ลงโทษจำาคุกจำาเลยกระทงละ	 2	 ปี	
รวม	2	กระทงจำาคุก	4	ปี	นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้น

จำ�เลยฎีก�

 ศ�ลฎีก�วินิจฉัยว่�	 “คดีน้ีศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำาคุกจำาเลยกระทง 
ละ	4	ปี	รวม	3	กระทง	จำาคุก	12	ปี	และศาลอุทธรณ์ภาค	9	พิพากษาแก้เป็นว่าจำาคุก 
จำาเลยกระทงละ	2	ป	ีรวม	2	กระทง	จำาคกุ	4	ป	ีนอกจากท่ีแกใ้หเ้ปน็ไปตามคำาพพิากษา
ศาลชั้นต้น	 จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย	 เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค	 9	 ลงโทษจำาคุกจำาเลย
แต่ละกระทงไม่เกิน	 5	 ปี	 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	218	วรรคหนึ่ง	ที่จำาเลยฎีกาว่าพยานโจทก์ขัดแย้งกัน	 
ไม่เพียงพอฟังเพ่ือลงโทษจำาเลยน้ัน	 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว	 ศาลชั้นต้นรับฎีกาในปัญหาข้อนี้มาเป็นการไม่ชอบ	
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้”

	 มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำาเลยประการแรกว่า	นาย	ธ.	
ไมใ่ช่พนกังานอัยการเจา้ของสำานวนในคดทีีน่าย	ร.	ถกูดำาเนนิคดใีนขอ้หาฐานชิงทรพัย	์
จึงไม่มีอำานาจที่จะส่ังไม่ฟ้องคดีดังกล่าว	 และยังไม่ได้มีการให้เงินแก่กัน	 จึงไม่ครบ 
องค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 143	 นั้น	 เห็นว่า	 
การท่ีจำาเลยเรียกและรับเงินไปจากผู้เสียหายทั้งสองเพ่ือเป็นการตอบแทนในการที่จะ
จงูใจเจา้พนกังานในตำาแหนง่พนกังานอยัการโดยวธิอีนัทจุรติผดิกฎหมายเพือ่ใหก้ระทำา
การในหนา้ทีโ่ดยการชว่ยเหลอืในทางคดีให้ส่ังไม่ฟอ้งในคดีท่ีนาย	ร.	ถกูดำาเนนิคดอีาญา	
แมน้าย	ธ.	จะมิไดเ้ปน็เจา้ของสำานวนในคดนีัน้และจำาเลยยงัมิไดใ้หเ้งนิกนักต็าม	กถ็อืวา่
นาย	ธ.	เป็นเจ้าพนักงานที่จำาเลยจะจูงใจให้กระทำาการในหน้าที่อันเป็นคุณแก่นาย	ร.	
แล้ว	 การกระทำาของจำาเลยจึงครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	143	แล้ว	ฎีกาของจำาเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
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	 มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำาเลยที่ว่า	 โจทก์ร่วมทั้งสอง 

มใิชผู้่เสยีหายจงึไมอ่าจเขา้เปน็โจทกร์ว่มกบัพนกังานอยัการไดน้ัน้	เหน็วา่	ความผดิฐาน 

เรยีก	รับ	หรือยอมจะรับทรพัยส์นิเพือ่ใหเ้จ้าพนกังานกระทำาการตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	143	ไม่ใช่ความผิดต่อสาธารณชน	แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐ	โดยตรง	

โจทก์ร่วมทั้งสองจึงมิใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายจึงไม่อาจเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดี 

นี้ได้	ฎีกาของจำาเลยข้อนี้ฟังขึ้น

	 พิพากษาแก้เป็นว่า	 ให้ยกคำาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของผู้เสียหายทั้งสอง	

นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์	ภาค	9

1) ประเด็นข้อกฎหม�ย

 ม�ตร� 143	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	บญัญตัวิา่	“ผูใ้ดเรยีก	รบั	หรอืยอม

จะรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	เป็นการตอบแทนในการ

ที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	 สมาชิกสภาจังหวัด	

หรือสมาชิกสภาเทศบาล	โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย	หรือโดยอิทธิพลของตนให้

กระทำาการหรือไม่กระทำาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด	ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ”

 ในคว�มผิดฐ�นเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

เพื่อให้เจ้�พนักง�นกระทำ�ก�รในหน้�ที่ หรือคว�มผิดฐ�นเป็นคนกล�งเรียก รับ 

หรือยอมจะรับสินบนต�มม�ตร� 143 มีองค์ประกอบดังนี้

 องค์ประกอบภ�ยนอก

	 (1)	ผู้ใด	(ผู้กระทำา)

	 (2)	เรียก	รับ	หรือยอมจะรับ	สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	(การกระทำา)

	 (3)	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	(วัตถุแห่งการกระทำา)

	 (4)	เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ
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	 	 (4.1)	เจ้าพนักงาน

	 	 (4.2)	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ

	 	 (4.3)	สมาชิกสภาจังหวัด

	 	 (4.4)	หรือสมาชิกสภาเทศบาล

	 โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย	หรือโดยอิทธิพลของตน	ให้กระทำาการหรือ
ไม่กระทำาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด	 (องค์ประกอบภายนอก 
ซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริง	 หรือพฤติการณ์ประกอบการกระทำา4	 หรือเงื่อนไขแห่งการ 
ลงโทษทางภาวะวิสัย5	)

 องค์ประกอบภ�ยใน

	 เจตนาธรรมดา	ซ่ึงผู้กระทำาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำาน้ัน
ตามมาตรา	59	วรรคสอง	โดยมาตรานี้ผู้กระทำาไม่ต้องมีเจตนาพิเศษ	หรือมูลเหตุจูงใจ	

 ม�ตร� 167	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	บญัญตัวิา่	“ผูใ้ดให	้ขอให	้หรอืรบัวา่
จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกเ่จา้พนกังานในตำาแหนง่ตลุาการ	พนกังานอยัการ	
ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน	 เพื่อจูงใจให้กระทำาการ	 ไม่กระทำาการ	หรือประวิงการ 
กระทำาใดอันมิชอบด้วยหน้าที่”

 ในคว�มผดิฐ�นให ้ขอให ้หรอืรบัว�่จะใหท้รพัยส์นิแกเ่จ�้พนกัง�นในก�ร
ยุติธรรมหรือคว�มผิดฐ�นให้สินบนเจ้�พนักง�นในก�รยุติธรรมต�มม�ตร� 167  
มีองค์ประกอบดังนี้

 องค์ประกอบภ�ยนอก

	 (1)	ผู้ใด	(ผู้กระทำา)

	 (2)	ให้	ขอให้	หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	(การกระทำา)

	 (3)	แกเ่จ้าพนกังานในตำาแหนง่ตลุาการ	พนกังานอยัการ	ผูว้า่คด	ีหรอืพนกังาน
สอบสวน	(วัตถุแห่งการกระทำา)

4	 จิตติ	ติงศภัทิย์,	กฎหมายอาญา	ภาค	2	ตอน	1,	(กรุงเทพฯ	:	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	2543),

	 น.147-148.
5	 คณิต	ณ	นคร,	กฎหมายอาญาภาคความผิด,	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	น.300.
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 องค์ประกอบภ�ยใน

	 (1)	 เจตนาธรรมดา

	 (2)	 เจตนาพิเศษ	 เพื่อจูงใจให้กระทำาการ	 ไม่กระทำาการ	หรือประวิงการกระ
ทำาใดอันมิชอบด้วยหน้าที่

 ม�ตร� 201	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	บัญญัติว่า	“ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
ในตำาแหน่งตุลาการ	พนักงานอัยการ	ผู้ว่าคดี	หรือพนักงานสอบสวน	เรียก	รับ	หรือ
ยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดสำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ	เพือ่กระทำา
การหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง	ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่”

 ในคว�มผิดฐ�นเจ้�พนักง�นในก�รยุติธรรม เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรพัยส์นิ หรอืคว�มผดิฐ�นเจ�้พนักง�นในก�รยตุธิรรมรบัสนิบนต�มม�ตร� 201 
มีองค์ประกอบดังนี้

 องค์ประกอบภ�ยนอก

	 (1)	 เจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ	พนักงานอัยการ	ผู้ว่าคดี	หรือพนักงาน
สอบสวน	(ผู้กระทำา)

	 (2)	 เรียก	รับ	หรือยอมจะรับ	โดยมิชอบสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	(การกระทำา)

	 (3)	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	(วัตถุแห่งการกระทำา)

 องค์ประกอบภ�ยใน

	 (1)	 เจตนาธรรมดา

	 (2)	 เจตนาพิเศษ	เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง	ไม่ว่า 

การนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
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 2) วิเคร�ะห์คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 661/2554
	 เมื่อนาย	ร.	ถูกดำาเนินคดีในความผิดฐานชิงทรัพย์	จำาเลยได้เรียกและรับเงิน

ไปแล้วจากนาย	ส.	และนาย	ค.	ซึ่งมีนาย	ค.	เป็นญาติของนาย	ร.	เป็นการตอบแทน

ในการที่จำาเลยอ้างว่าจะจูงใจเจ้าพนักงานในตำาแหน่งพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา 

คือนาย	 ธ.	 โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย	 เพื่อให้กระทำาการในหน้าที่โดยการ

ช่วยเหลือในทางคดีให้สั่งไม่ฟ้องในคดีที่นาย	 ร.	 ถูกดำาเนินคดีอาญา	 แม้ปรากฏว่า

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาที่จำาเลยอ้างมิได้เป็นเจ้าของสำานวนในคดีที่นาย	 ร.	 

เป็นจำาเลย	 เช่นนี้การกระทำาของจำาเลยก็ครบองค์ประกอบแห่งความผิดฐานเรียก 

และรับทรัพย์สินตามมาตรา	 143	 แล้ว	 ส่วนผู้ให้ไม่มีความผิด	 ทั้งจะไม่มีการนำา

บทบัญญัติเกี่ยวกับตัวการ	(มาตรา	83)	ผู้ใช้	(มาตรา	84)	และผู้สนับสนุน	(มาตรา	86)	

ตามประมวลกฎหมาย	อาญา	มาลงโทษผู้ให้6

	 แม้ข้อเท็จจริงตามคำาพิพากษาฎีกานี้จะปรากฏแต่เพียงว่าจำาเลยยังไม่ได้ 

นำาเงินไปใหพ้นกังานอยัการจงัหวดัสงขลา	โดยไมป่รากฏข้อเทจ็จรงิวา่จำาเลยไดไ้ปติดตอ่

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาว่าจะให้เงินหรือไม่เพียงใด	 แต่หากสมมติข้อเท็จจริง 

ต่อไปว่า	 จำาเลยซึ่งเป็นราษฎรได้นำาเงินสินบนที่ได้จากนาย	 ส.	 และนาย	 ค.	 ไปให้แก่ 

นาย	 ธ.	 พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	 จำาเลยก็จะมีความผิดฐานให้	 ขอให้	 หรือ

รับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา	 167	 แห่ง	 ประมวล

กฎหมายอาญา7	ขณะเดียวกันหาก	นาย	ธ.	รับเงินนั้น	นาย	ธ.	ซึ่งเป็นพนักงานอัยการ 

จังหวัดสงขลาก็จะต้องรับผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียก	 รับ	 หรือยอม 

จะรับทรัพย์สินตามมาตรา	201	แห่งประมวลกฎหมายอาญา8

 อน่ึง	คำาพิพากษาศาลฎีกาน้ีวินิจฉัยตามแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาท่ี	4586/2531 

ซึ่งวินิจฉัยว่า	 การที่จำาเลยเรียกและรับเงินจาก	 ท.	 กับพวก	 โดยอ้างว่าจะเอาไปให้ 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิพากษายกฟ้องในคดีที่	 ท.	 กับพวกเป็นจำาเลย	 ดังนี้	 

ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณท่ี์จำาเลยอ้างดงักลา่วยอ่มหมายถงึผูพ้พิากษาผูมี้อำานาจพจิารณา 

6	เกียรติขจร	วัจนะสวัสดิ์,	อ้างแล้ว,	เชิงอรรถที่	6,	น.89-90.
7	มาตรา	167	นี้เป็นบทเฉพาะของความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน	ตามมาตรา	144	ซึ่งเป็นบททั่วไป
8	มาตรา	201	นี้เป็นบทเฉพาะของความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน	ตามมาตรา	149	ซึ่งเป็นบททั่วไป
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พิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย	 แม้จะมิได้เป็นเจ้าของสำานวนหรือ 

องค์คณะที่พิจารณพิพากษาคดีนั้น	ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่จำาเลยจะจูงใจให้กระทำา

การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่	ท.	กับพวกแล้วการกระทำาของจำาเลยจึงเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	143

	 อย่างไรก็ตาม	 หากเป็นกรณีท่ีคนกลางเรียกและรับเงินจากผู้ให้	 ซึ่งผู้ให้มี 

คดีอยู่ในศาลอุทธรณ์	โดยคนกลางอ้างกับผู้ให้ว่าจะติดต่อวิ่งเต้นให้ผู้พิพากษาคนหนึ่ง 

ชว่ยเหลอืผูใ้หน้ัน้ชนะคดใีนชัน้ศาลอุทธรณไ์ด	้แตแ่ทจ้รงิแลว้บคุคลทีค่นกลางอา้งวา่จะ

ไปใหช้ว่ยวิง่เตน้ใหเ้ปน็เพยีงราษฎรมไิด้เปน็ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ	์จงึไมใ่ชเ่จา้พนกังาน

ที่คนกลางจะจูงใจให้พิพากษาในชั้นอุทธรณ์	 ให้เป็นคุณแก่ผู้ให้ได้	 ฉะนั้นคนกลางจึง 

ไมต่อ้งรบัผดิตามมาตรา	143	แหง่	ประมวลกฎหมายอาญา	ทัง้นี	้ตามคำาพพิากษาศาล

ฎีกาที่	5174/2533	วินิจฉัยว่า	“จ.	เป็นสามี	ล.	ที่จำาเลยที่	2	พา	น.	ไปติดต่อเพื่อจะ 

ขอใหช้ว่ยวิง่เต้นให้	น.	ชนะคดใีนชัน้อทุธรณ	์ไมไ่ดเ้ปน็ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ	์จ.	จงึไม่ใช่ 

เจ้าพนักงานที่	ล.	หรือจำาเลยคนหนึ่งคนใดจะพึงจูงใจให้กระทำาการหรือไม่กระทำาการ

ในหนา้ทีโ่ดยพพิากษาคดใีนชัน้อทุธรณใ์หเ้ปน็คณุหรอืเปน็โทษแกบ่คุคลใดอนัเปน็องค์

ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	143	ได้”

 3) ตัวอย่�งคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎกี�ต�มม�ตร� 143 คว�มผดิ 

ฐ�นเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพ่ือให้เจ้�พนักง�นกระทำ�ก�รในหน้�ท่ี

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 988/2551 วินิจฉัยว่า	 โจทก์บรรยายฟ้องว่า	 

ร้อยตำารวจเอก	 ส.	 เป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่	 ต.	 ถูกจับกุมดำาเนินคดีอาญา	

จำาเลยเรียกและรับเงินจำานวน	5,000	บาท	จาก	ต.	และ	น.	เพื่อเป็นการตอบแทนที่

จำาเลยจะจงูใจรอ้ยตำารวจเอก	ส.	โดยวธิอีนัทจุรติผดิกฎหมาย	เพ่ือใหร้อ้ยตำารวจเอก	ส.	 

กระทำาการในหน้าที่อันเป็นคุณแก่	 ต.	 โดยการช่วยเหลือในทางคดี	 เพื่อทำาให้	 ต.	 

หลุดพ้นจากความผิด	 เป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นถึงการกระทำาและเจตนาของ 

จำาเลยว่าจำาเลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเป็นการตอบแทนในการท่ีจำาเลย

อ้างว่าจะจงูใจเจ้าพนักงานไม่ให้ดำาเนินคดีแก่	ต.	และปล่อยตัวให้หลุดพ้นจากคดีอาญา	 
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เป็นการบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	

มาตรา	 143	 แล้วส่วนการที่จำาเลยไปติดต่อหรือจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีใด	 หรือ 

เจ้าพนักงานจะกระทำาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ	 ต.	 มิใช่องค์ประกอบแห่งความผิด 

อันต้องบรรยายมาในฟ้องฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	มาตรา	158	(5)	แล้ว

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 7695/2543	วินิจฉัยว่า	การที่จำาเลยที่	2	ร่วมเรียก 

และรับเงินไปจาก	 น.	 เป็นการตอบแทน	 โดยอ้างว่าจะนำาไปใช้จูงใจเจ้าพนักงาน 

ในตำาแหน่งผู้พิพากษาโดยวิธีการอันทุจริตให้กระทำาการในหน้าที่พิพากษาคดีโดยรอ

การลงโทษจำาคุกให้แก่	 น.	 ในคดีอาญาท่ี	 น.	 ถูกฟ้องนั้น	 ครบองค์ประกอบความผิด 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	143	แลว้	แมจ้ำาเลยทัง้สองไมไ่ดไ้ปจงูใจผูพ้พิากษา

ใหก้ระทำาการในหนา้ท่ีใหเ้ปน็คุณแก	่น.	กย็งัครบองคป์ระกอบความผดิตามมาตรา	143	 

แม้คำาเบิกความของ	 น.	 ไม่ได้ระบุชื่อผู้พิพากษาซ่ึงมีหน้าที่พิจารณาคดีอาญาที่	 น.	 

ถูกฟ้อง	ก็ไม่ทำาให้การกระทำาของจำาเลยที่	 2	 ไม่เป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบ

ความผิดไปแต่อย่างใด

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 1332/2537 วินิจฉัยว่า	 โจทก์กล่าวหาว่าจำาเลย 

ทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจากผู้เสียหาย	 โดยอ้างว่าจะนำาไปให้	 ก.	 ซึ่งเป็น 

เจ้าพนักงานผู้มีอำานาจออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแก่ผู้เสียหาย	 เพื่อจูงใจให้ 

เจ้าพนักงานกระทำาการในหน้าท่ีอันเป็นคุณแก่ผู้เสียหายโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมาย	

ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 143	 น้ัน	 มิได้อยู่ที่เจ้าพนักงานได้กระทำาการ 

ในหนา้ทีแ่ลว้หรือไม่	แมจ้ะออกใบอนญุาตแล้ว	ก.	กย็งัคงเปน็เจา้พนกังานตามกฎหมาย	

การออกใบอนุญาตไปแล้วมิได้ทำาให้ฟ้องโจทก์ขาดองค์ประกอบความผิดที่จำาเลยฎีกา 

โต้แย้งมิให้ศาลรับฟังเทปบันทึกเสียงซึ่งถอดเทปเป็นตัวอักษรไว้แล้วเป็นพยาน 

หลกัฐานลงโทษจำาเลยนัน้	เปน็การโตแ้ยง้ดลุพนิจิในการรบัฟงัพยานหลกัฐานของศาล	

จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 196/2537	 วินิจฉัยว่า	 จำาเลยพูดขอเงินจากโจทก์

ร่วมจำานวน	 600,000	 บาท	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันตัวบุตรของโจทก์ร่วม	

และจำาเลยจะหาทนายความให้โจทก์ร่วมต่อรองจำานวนเงินลงเหลือ	 400,000	 บาท	

จำาเลยตกลง	ข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้เพียงว่าโจทก์ร่วมให้เงินจำาเลยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
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ของจำาเลยในการที่จะหาทนายความให้บุตรของโจทก์ร่วม	 และเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การขอปล่อยช่ัวคราวบุตรของโจทก์ร่วมเท่าน้ัน	 ยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าโจทก์ร่วมให้เงินจำาเลย	
นำาเงินไปให้เจ้าพนักงานผู้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยช่ัวคราวเพื่อกระทำาการ 
หรือไม่กระทำาการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยทุจริต	 ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมกับจำาเลย
จะนำาสินบนไปให้เจ้าพนักงานอันเป็นการใช้ให้จำาเลยกระทำาผิด	 โจทก์ร่วมย่อม
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายความผิดอันยอมความกันได้	 ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ 
ภายในกำาหนดสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำาความผิดเป็น 
อันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 96	 โจทก์จึงไม่มีอำานาจฟ้อง	
ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย	 ศาลฎีกามีอำานาจ
หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 4846/2536	 วินิจฉัยว่า	 การที่จำาเลยเรียกและ 
รับเงินไปจาก	ฉ.	เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจ้าพนักงานในตำาแหน่งผู้พิพากษา
ศาลฎีกาโดยวิธีอันทุจริตให้กระทำาการในหน้าที่พิพากษาคดีอันเป็นคุณแก่	 ฉ.	 ให้	 ฉ.	
ชนะคดีในชั้นศาลฎีกาน้ันครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 
มาตรา	 143	 แล้ว	 จำาเลยจะได้ไปจูงใจ	 เจ้าพนักงานในตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
ให้กระทำาการในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่	 ฉ.	 หรือไม่	 หาใช่องค์ประกอบของความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	143	ไม่	ดังนั้น	แม้ศาลชั้นต้นจะได้อ่านคำาพิพากษา
ศาลฎีกาไปก่อนที่จำาเลยจะได้เรียกและรับเงินจาก	 ฉ.	 จำาเลยย่อมไม่สามารถจะจูงใจ
เจ้าพนักงานในตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณแก่	 ฉ.	 ได้ทัน
กต็ามกไ็ม่ทำาใหก้ารกระทำาของจำาเลยไม่เปน็ความผดิเพราะขาดองคป์ระกอบความผดิ 
ไปแต่อย่างใด

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 2631/2534	วินิจฉัยว่า	การที่จำาเลยเรียกรับเอาเงิน 
จาก	ม.	 และ	น.	 สองครั้ง	 เพื่อช่วยเหลือให้	 ส.	 และ	พ.	บุตรของบุคคลทั้งสองสอบ 
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพลตำารวจได้	โดยจำาเลยจะนำาเงินไปเป็นค่าตอบแทน
เจา้พนกังานและแพทยผ์ูม้หีนา้ท่ีในการสอบคดัเลอืกและตรวจรบับคุคลเขา้เปน็นกัเรยีน
พลตำารวจดังกล่าว	 เป็นการกระทำาครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	143	แล้ว	ที่จำาเลยไม่ได้เป็นกรรมการสอบคัดเลือก	ไม่ได้แจ้ง	ม.	และ	
น.	 ว่าจะช่วยเหลือบุตรของบุคคลทั้งสองให้เข้าเป็นนักเรียนพลตำารวจด้วยวิธีใด	 และ 

ไม่ได้แจ้งแก่บุคคลทั้งสองว่าเจ้าพนักงานท่ีจำาเลยจะไปจูงใจเป็นใครระดับใด	 หาใช่
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สาระสำาคัญที่จะทำาให้การกระทำาของจำาเลยกลายเป็นไม่ครบองค์ประกอบความผิดไม่	 
เม่ือจำาเลยรับเงินดังกล่าวไว้รวมสองคร้ัง	ต่างวาระกัน	จึงเป็นการกระทำาความผิดสองกรรม

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎกี�ที ่960/2534	วนิจิฉยัวา่	โจทกไ์ดบ้รรยายฟอ้งไวชั้ดแจง้ 
ว่าจำาเลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันเรียกเงิน	 จำานวน	 30,000	 บาท	 จากนางสาว	 ส.	 
ผู้เสียหายเป็นการตอบแทนในการที่จำาเลยกับพวกจะจูงใจร้อยตำารวจโท	น.	พนักงาน
สอบสวนด้วยวิธีอันทุจริตให้ร้อยตำารวจโท	 น.	 กระทำาการในหน้าที่พนักงานสอบสวน
ให้ไม่ดำาเนินคดีกับนาย	 ณ.	 สามีผู้เสียหายเห็นว่าเป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นถึง
การกระทำาและเจตนาของจำาเลยว่าจำาเลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเป็น 
ค่าตอบแทนในการทีจ่ำาเลยอา้งวา่จะจูงใจเจา้พนกังานไม่ใหด้ำาเนนิคดกีบัสามีผูเ้สียหาย	 
และปล่อยตัวให้หลุดพ้นจากคดีข้อหาลักทรัพย์	 อันถือได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้อง
ครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 143	 แล้ว	 
ส่วนการที่จำาเลยจะได้ไปติดต่อหรือจูงใจเจ้าพนักงานหรือไม่	 มิใช่องค์ประกอบแห่ง
ความผิดอันต้องบรรยายในฟ้องสำาหรับการบรรยายฟ้องในตอนต้นที่ว่า	 จำาเลยกับ
พวกบังอาจใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย	 โดยเอาความเท็จมากล่าวว่าจำาเลยรู้จักกับ 
เจ้าพนักงานตำารวจ	 สามารถวิ่งเต้นพนักงานสอบสวนให้สามีผู้เสียหายหลุดพ้น 
จากคดีได้น้ัน	เป็นการกล่าวถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำาผิดของจำาเลยว่าได้เอาความเท็จ 
มากล่าวเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้จ่ายเงินเป็นการตอบแทนจำาเลยกับพวกในการ 
จะจงูใจเจา้พนกังาน	จะถอืวา่จำาเลยไม่มเีจตนาในการกระทำาผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	143	หาได้ไม่

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 537/2523	 วินิจฉัยว่า	 ปัญหาสุดท้ายที่จำาเลยฎีกา 
วา่แม้จะฟงัวา่จำาเลยเรยีกรอ้งเงินจากนาย	อ.	นาง	ป.	ทีส่ดุกไ็มม่กีารตอบแทนหรอืจงูใจ
เจ้าพนักงาน	เพราะเป็นแต่เพียงอุบายของจำาเลยเท่านั้น	จำาเลยรับเงินแล้วไม่นำาไปให้	
การกระทำาของจำาเลยน่าจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง	ซึ่งโจทก์มิได้ฟ้อง	ไม่เป็นความผิด
ตามมาตรา	143	ตามฟ้องของโจทก์แต่อย่างใดนั้น	เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำาเลย
เรียกเงินจากนาย	อ.	นาง	ป.	เพื่อจะนำาไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพิพากษายกฟ้อง
ปล่อยนาย	ห.	บุตรของนาย	อ.	นาง	ป.	การกระทำาของจำาเลยดังกล่าว	แม้เป็นแต่เพียง
อุบายของจำาเลยที่เรียกเอาทรัพย์สินของนาย	 อ.	 นาง	 ป.	 ไว้เป็นของจำาเลยเสียเอง	 
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจจะเอาไปใหเ้จา้พนกังานคนใดเลยดงัทีจ่ำาเลยฎกีานัน้	กเ็ปน็การกระทำาที่
ครบองค์ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	143	แล้ว
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 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 2354/2522	 วินิจฉัยว่า	 ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อ 

กฎหมายฟังได้ว่าจำาเลยทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจากนาย	ห.	นาง	บ.	โดยอ้างว่า 

จะเอาไปใหน้าย	เพือ่ชว่ยใหน้าย	ห.	พน้จากคดทีีต้่องหาจรงิ	สว่นคำาวา่	“นาย”	ทีจ่ำาเลย

อ้างหมายถึงบุคคลใดนั้น	โจทก์มีพันตำารวจตรี	ก.	เบิกความว่าในท้องถิ่นจังหวัดที่เกิด

เหตุเรียกข้าราชการสัญญาบัตรว่า	 “เจ้านาย”	 ร้อยตำารวจเอก	 ส.	 เบิกความว่า	 คำาว่า	

“นาย”	 ที่ใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการสอบสวน	 คงหมายถึงพนักงานสอบสวน	 แต่อาจ

หมายถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือฝ่ายต่าง	ๆ	ด้วย	และร้อยตำารวจตรี	 ว.	พนักงาน

สอบสวนเบิกความว่า	 “นาย”	 ในคดีน้ีหมายถึงพนักงานสอบสวนเพราะคดีอยู่ที่

พนักงานสอบสวน	ดังนี้แม้คำาว่า	 “นาย”	อาจหมายถึงข้าราชการทั่ว	ๆ	 ไปด้วยก็ตาม	 

แต่คดีนี้จำาเลยเรียกเงินไปให้นาย	 เพื่อช่วยให้นาย	 ห.	 พ้นจากคดีที่อยู่ในชั้นสอบสวน	

และนาย	ห.	นาง	บ.	ยนิยอมใหเ้งนิไป	จงึเปน็เขา้ใจกนัระหวา่งจำาเลยกบันาย	ห.	นาง	บ.	 

วา่	“นาย”	ทีจ่ำาเลยอ้างหมายถงึพนกังานสอบสวนและเจา้พนกังานผูมี้อำานาจดำาเนนิคดี 

กบันาย	ห.	นัน่เอง	หาอาจหมายถงึบคุคลอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่มีอำานาจหนา้ทีใ่นคดี

ทีน่าย	ห.	ตอ้งหา	อนัจะทำาใหก้ารกระทำาของจำาเลยมิใชก่ระทำาไปเพือ่จงูใจเจา้พนกังาน

ดังจำาเลยฎีกาไม่	 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำาเลยเรียกเงินเพื่อเป็นการตอบแทนในการ 

จะจูงใจพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจดำาเนินคดีกับนาย	ห.	โดยวิธีอัน 

ทจุรติหรอืผดิกฎหมายใหก้ระทำาหรอืไมก่ระทำาการในหนา้ที	่ใหน้าย	ห.	พน้ขอ้กลา่วหา	

และพิพากษาลงโทษจำาเลยตามฟ้องศาล	ฎีกาเห็นพ้องด้วย

 ข้อสังเกต	 สำาหรับคำาพิพากษาศาลฎีกาที่	 2354/2522	 ท่านศาสตราจารย์ 

จิตติ	ติงศภัทิย์	หมายเหตุไว้ท้ายคำาพิพากษาศาลฎีกาว่า	“เพียงแต่ข้อเท็จจริงว่าจำาเลย

รับเงินไปว่าจะเอาไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อช่วยให้พ้นคดีที่ต้องหา	ก็แสดงอยู่ในตัว

ว่าเป็นการเรียกประโยชน์เป็นการตอบแทนการทีจ่ะจงูใจเจ้าพนักงานโดยผิดกฎหมาย	

ครบองค์ประกอบตามมาตรา	143”
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 4)  ตวัอย่�งคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ต�มม�ตร� 167 คว�มผดิฐ�นให ้ 

ขอให้ หรือรับว่�จะให้ทรัพย์สินแก่เจ้�พนักง�นในก�รยุติธรรม

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 8181/2547	วินิจฉัยว่า	คำาว่า	“พนักงานสอบสวน”	 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	167	มีความหมายว่า	ต้องเป็นพนักงานสอบสวน 

ผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเท่านั้น	 ดังนั้น	 การให้เงินแก่เจ้าพนักงานตำารวจซ่ึงไม่ได้เป็น

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเพื่อให้ช่วยเหลือไม่ดำาเนินคดี	 จึงมิใช่เป็น 

การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานสอบสวนตามความหมายของ

บทบญัญตัดิงักลา่ว	จงึไมมี่ความผดิตามมาตรานี	้คงมคีวามผดิตามมาตรา	144	เทา่นัน้

 คำ�พพิ�กษ�ศ�ลฎกี�ที ่3700/2529 วนิจิฉยัว่า	ขอ้ความในจดหมายทีจ่ำาเลย

เขียนถึง	บ.	พนักงานสอบสวน	มีลักษณะขอร้องให้	บ.	ช่วยเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา

ให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปในชั้นสถานีตำารวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น	 เพ่ือท้ังฝ่าย 

ผู้ต้องหาและฝ่ายเจ้าพนักงานตำารวจจะได้ไม่เสียเวลาและเป็นการประหยัด	 เพราะ

จำาเลยมีความเห็นว่าไม่ว่าจะชั้นศาลหรือชั้นสถานีตำารวจก็ถูกลงโทษปรับเหมือนกัน	 

จงึไมพ่อแปลความหมายไดว้า่จำาเลยขอใหห้รอืรบัวา่จะใหเ้งนิ	ทรพัยส์นิ	หรอืประโยชน์

อื่นใดแก่	 บ.	 เพื่อจูงใจไม่ให้ดำาเนินคดีแก่ผู้ต้องหาดังกล่าว	 อันจะเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	144,	167

 5 ตัวอย่�งคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ต�มม�ตร� 201 คว�มผิดฐ�น

เจ้�พนักง�นในก�รยุติธรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

 คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 931/2532	วินิจฉัยว่า	จำาเลยเป็นพนักงานสอบสวน	

บอกให้	ล.	ลงลายมือชื่อแทน	ท.	ได้	ล.	จึงปลอมลายมือชื่อ	ท.	ลงในคำาร้องขอประกัน	

แล้วจำาเลยร่วมกับ	ล.	ขอประกันตัว	อ.	ผู้ต้องหาในคดีอาญา	โดยใช้โฉนดที่ดินของ	ท.	

เป็นหลักทรัพย์	เสนอต่อพันตำารวจตรี	ช.	จนพันตำารวจตรี	ช.	อนุญาตให้ประกันตัว	อ.	

ได	้การกระทำาของจำาเลยจึงเปน็ความผดิฐานรว่มกนัทำาเอกสารปลอมกระทงหนึง่	และ

ฐานใช้เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่ง	 และการที่จำาเลยเป็นพนักงานสอบสวน	 มีหน้าที่

เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกัน	อ.	ทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่า	ล.	
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ปลอมลายมือชื่อ	ท.	ผู้ขอประกัน	จำาเลยก็ยังเสนอความเห็นว่าควรให้ประกัน	อ.	ทั้ง

จำาเลยยงัรบัทรพัยส์นิสำาหรบัตนเองโดยมชิอบเพือ่กระทำาการให	้อ.	ไดร้บัประกนัตวัไป	

การกระทำาของจำาเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 157	 และ

มาตรา	201	ด้วย
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