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การดำ�เนินคดีและการประนีประนอมคดีครอบครัว
ประคอง เตกฉัตร 1

ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนในโลกปั จ จุ บั น นี้ ไม่ ว่ า เชื้ อ ชาติ ศ าสนาใดก็ ต าม
เมื่อถึงวัยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็ต้องออกจากครอบครัวเดิม มีความเป็นตัวของ
ตั ว เอง ต้ อ งการความเป็ น อิ ส ระในด้ า นต่ า ง ๆ แม้ จ ะยึ ด โยงกั บ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติหรือเผ่าพันธุ์ของตนเองอยู่บ้างก็ตาม มักจะมีการ
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ กับบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานบุคคลที่มีภูมิลำ�เนา
ใกล้เคียง เพื่อนร่วมอาชีพ หรือบุคคลที่อยู่แวดล้อม และเป็นโอกาสที่จะสร้างสถานะ
ทางการเงิ น ทรั พ ย์ สิ น และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน หลั ง จากนั้ น
ชี วิ ต ก็ จ ะเข้ า สู่ ก ารสร้ า งครอบครั ว ใหม่ โ ดยการสมรส อุ ทิ ศ ตนเองให้ ค รอบครั ว
สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคู่สมรส ปรับความสัมพันธ์ที่มีกับครอบครัวเดิมและ
เพื่ อ นฝู ง ให้ ชี วิ ต สมรสอยู่ ใ นสถานภาพที่ มั่ น คงและดำ � รงอยู่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
พร้ อ มจะต้ อ นรั บ สมาชิ ก ใหม่ คู่ ส มรสทั้ ง สองต้ อ งปรั บ วิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ เลี้ ย งดู ส มาชิ ก
ของครอบครัวคนใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น และพยายามปฏิบัติหน้าที่ของคุณพ่อ คุณแม่
1

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
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ให้เพียบพร้อมและเหมาะสม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติกับบุตรของตน
ตลอดจนเพื่อนบ้านและบุคคลที่ตนเองคบหาสมาคมอยู่ด้วย หลังจากมีบุตรและบุตร
เข้าสูว่ ยั รุน่ แล้ว บุคคลทีเ่ ป็นบิดามารดาก็ยงั มีหน้าทีแ่ ละภารกิจในการส่งเสริมให้บตุ รมี
ความรูค้ วามสามารถในด้านต่าง ๆ ทัง้ ต้องปรับความสัมพันธ์ของตนเองให้เข้ากับบุตร
ต้องทำ�งานหนักขึน้ เพราะมีภาระและค่าใช้จา่ ยมากขึน้ จากนัน้ ก็เข้าสูว่ ยั ชรา ซึง่ ต้องปรับ
ตัวเองอีกมาก โดยเฉพาะเมื่อบุตรเริ่มเป็นผู้ใหญ่และแยกครอบครัวออกไป บั้นปลาย
ชีวติ ต้องจำ�ยอมรับการเปลีย่ นแปลงในบทบาทหน้าทีก่ ารงาน การแสวงหาบทบาทใหม่
ในฐานะผูช้ รา และพยายามคงไว้ซงึ่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานและความกระตือรือร้น
ในชีวติ หันมามีบทบาทในการสนับสนุนลูกหลาน พร้อมทีจ่ ะจัดการความสูญเสียไม่วา่ คู่
สมรส ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นฝูง และขณะเดียวกันก็เตรียมใจสำ�หรับวาระสุดท้ายของตนเอง
เห็นได้ว่าการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวล้วนมีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น
พฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่งย่อมจะต้องมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย การทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวคน
หนึ่งไม่อาจทำ�ได้ โดยลำ�พัง จำ�ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับ
ครอบครัวทั้งระบบ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ และการจัดองค์กรในครอบครัวจึงเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่กำ�หนดพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนั้น ๆ
“คดีครอบครัว” หมายความว่า คดีแพ่งทีฟ่ อ้ งหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำ�
การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ดังนั้น คดีครอบครัวจึงแบ่งออกได้ดังนี้ คือ
คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำ�การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับ
ผู้ เ ยาว์ ห รื อ ครอบครั ว ซึ่ ง จะต้ อ งบั ง คั บ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
หมายความว่ า คดี ที่ เ กี่ ย วด้ ว ยการสมรส รวมทั้ ง พิ พ าทกั น ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
ตาม ป.พ.พ. บรรพ 5 ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล
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) โจทก์ซึ่งเป็นมารดาฟ้องเรียกบุตรผู้เยาว์คืนจากจำ�เลยซึ่งเป็นผู้ที่โจทก์
กับสามีตกลงกันเองให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของจำ�เลย โดยอ้างว่าโจทก์เป็น
ผู้ใช้อำ�นาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว เป็นการฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับครอบครัวหรือผู้เยาว์
(ยช.1/2540) เป็นคดีครอบครัว
ส่วนคดีแพ่งที่มารดาฟ้องเรียกมรดกแทนบุตรผู้เยาว์ ไม่ใช่คดีครอบครัวตาม
มาตรา 11 (3) ไม่อยู่ในอำ�นาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
(เทียบ ฎ.306/2507) หรือคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนรับโอน
มรดกของจำ�เลย และให้ใส่ชื่อโจทก์ในโฉนดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยครึ่งหนึ่งนั้น
ถึงแม้จำ�เลยบางคนจะเป็นผู้เยาว์ ก็มิใช่คดีครอบครัว (เทียบ ฎ.2786/2523) เป็นต้น

คดีที่ถือว่าเป็นคดีครอบครัว
1. คดีเกี่ยวด้วยการสมรส รวมทั้งกรณีคู่หมั้น สามีภริยา บิดามารดากับบุตร
พิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่กันตาม ป.พ.พ. บรรพ 5 ทั้งหมด
1.1 คดีฟอ้ งเรียกสินสอดคืนตามบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับกรณีไม่มกี ารสมรส
เป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. มาตรา 24372
เมือ่ เป็นคดีครอบครัว แม้มกี ารฟ้องบุคคลอืน่ มาด้วย เช่น ชายทีไ่ ด้รว่ มประเวณี
กับหญิงคู่หมั้นโดยรู้อยู่ว่าหญิงได้หมั้นกับชายคู่หมั้นแล้ว ให้ร่วมรับผิดใช้ค่าทดแทน
ก็ถือว่าเป็นคดีที่ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437, 1440, 1444 และ 1445
จึงเป็นคดีครอบครัว3
คดีที่ได้ความว่าไม่ได้มีการมอบของหมั้นให้แก่กัน (เทียบ ยช.66/2553) หรือ
โจทก์จำ�เลยไม่มีเจตนาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แม้มีการให้สินสอดแก่กัน
และภายหลังมีการเรียกร้องขอสินสอดคืน คดีก็ไม่อยู่ในอำ�นาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว4
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.10/2542, ยช.26/2544
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.14/2540
4
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.18/2553
2
3
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1.2 คำ�ฟ้องที่อ้างว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับสามีเป็นการสมรสซ้อนตก
เป็นโมฆะขอให้พิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ และขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่สามี
โจทก์ยินยอมให้จำ�เลยถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์
อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสตามมาตรา 14805
1.3 การที่ โจทก์ ซึ่ ง จดทะเบี ย นสมรสกั บ จำ � เลยยื่ น ฟ้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอน
การจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์จ�ำ เลย โดยอ้างว่าการสมรสระหว่างโจทก์และจำ�เลย
ขาดเจตนาในการจดทะเบียนสมรสกันจริง แต่กระทำ�เพื่อเป็นนิติกรรมอำ�พรางญาติ
ผู้ใหญ่ เป็นกรณีอ้างว่าการสมรสฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ชายหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภริยา
กันตาม ป.พ.พ. มาตรา 1458 อันเป็นบทบัญญัติในบรรพ 5 จึงเป็นคดีครอบครัวตาม
มาตรา 10(3)6
1.4 คดีทฟี่ อ้ งขอให้บงั คับถึงความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยา
(เทียบ ยช.24/2544, ยช.32/2540) เช่น คดีทสี่ ามีหรือภริยาฟ้องอีกฝ่ายขอให้ใส่ชอื่ ตนใน
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ยช.10/2543) คดีที่ฟ้องกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายจัดการสินสมรส
เป็นที่เสียหายและมีพฤติการณ์จะทำ�ความหายนะแก่สินสมรส ขอให้ตนมีอำ�นาจจัด
การสินสมรสแต่ผู้เดียว (ยช.2/2543) หรือแยกสินสมรส (ยช.7/2554) หรือคดีที่
คู่สมรสฟ้องผู้มีชื่อเป็นจำ�เลยอ้างว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งของตนนำ�เงินที่เป็นสินสมรส
ไปซื้อที่ดิน ใส่ชื่อจำ�เลยเป็นเจ้าของ ขอให้เพิกถอนชื่อหรือให้ใช้ราคา (ยช.14/2541)
หรือฟ้องขอแบ่งทรัพย์สิน โดยอ้างว่ามีบันทึกข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินระหว่างที่เป็น
สามีภริยากัน ถือว่าเป็นคดีฟ้องในเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับสินสมรสระหว่างสามีภริยา
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1465 และมาตรา 1469 จึงเป็นคดีครอบครัว7
1.5 คดีที่สามีหรือภริยาฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายขอให้เพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับ
สินสมรสที่กระทำ�ไปในระหว่างสมรสโดยมิได้รับความยินยอมของตน8
1.6 คดีที่สามีและภริยาฟ้องอีกฝ่าย อ้างว่าการหย่าไม่มีผลสมบูรณ์เพราะ
การหย่าเกิดจากการข่มขู9่
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.10/2539
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.5/2545
7
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.16/2541
8
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.8/2554, ยช.23/2544, ยช.1/2544, ยช.26/2553
9
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.5/2541
5
6
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1.7 คดีท่ีสามีและภริยาฟ้องอีกฝ่ายตามบันทึกหลังทะเบียนหย่าหรือ
สัญญาประนีประนอมยอมความ เช่น คำ�ฟ้องทีบ่ งั คับให้ผซู้ ง่ึ เคยเป็นสามีหรือภริยาจ่ายค่า
อุปการะเลีย้ งดูตามสัญญาทีท่ �ำ กันภายหลังหย่าขาดจากกันแล้ว (ยช.25/2551, ยช.17/2544)
ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า (ยช.25/2554, ยช.6/2553)
เป็นคดีครอบครัว
1.8 คดี ฟ้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอนชื่ อ ผู้ จ ดทะเบี ย นว่ า เด็ ก ผู้ เ ยาว์ เ ป็ น บุ ต ร
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1555 (ยช.5/2539) หรือคดีที่ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร10
1.9 คดีทฟ่ี อ้ งเรียกค่าทดแทน ความเสียหายจากชายชูอ้ า้ งว่าร่วมประเวณีกบั
ภริยาโจทก์ เป็นคดีครอบครัว (ยช.2/2544) หรือที่หญิงแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความ
สัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำ�นองชู้สาว11
1.10 คดีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายแล้วทายาทฟ้องแบ่งทรัพย์สินกัน
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสของคู่สมรสอีกฝ่ายที่ตาย ซึ่งอยู่ในบังคับของ
มาตรา 1625 ที่ให้ทำ�บทบัญญัติ บรรพ 5 มาตรา 1432 ถึงมาตรา 1535 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม คดีเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีครอบครัว12
1.11 คดีครอบครัวระหว่างอิสลามศาสนิกเป็นคู่ความทั้งสองฝ่ายใน
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
บังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นคดีครอบครัวขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว
		
1.12 คดีแพ่งที่สามีหรือภริยาฟ้องผู้อื่นเป็นจำ�เลย แม้จำ�เลยให้การต่อสู้
คดีมีประเด็นพิพาทว่าทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นเป็นสินสมรสของโจทก์กับคู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ถือว่าเป็นคดีครอบครัว13

เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.14/2536
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.22/2542, ยช.1/2553, ยช.38/2554
12
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.20/2542
13
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.10/2544
10
11
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2. คดีทเี่ กีย่ วด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกีย่ วกับครอบครัว
หรือส่วนได้เสียของผูเ้ ยาว์ ซึง่ พิพาทกันตาม ป.พ.พ. ในบรรพ 1 มาตรา 21, 28, 32, 43
และ 44 และในบรรพ 6 มาตรา 1610, 1611,1687 และ 1692
2.1 คดีขอทำ�นิติกรรมแทนผู้เยาว์14
2.2 คดีที่ทำ�สัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ใน
ศาลธรรมดาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำ�นาจ15
2.3 คดีขอตั้งผู้อนุบาลซึ่งบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 2816
คดีที่ผู้อนุบาลฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกออกจากที่ดินของผู้ไร้ความสามารถ
ไม่ใช่คดีเกีย่ วด้วยสถานะหรือความสามารถของบุคคล ไม่อยูใ่ นอำ�นาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว (ยช.9/2555)
2.4 คดีที่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันร้องขอให้มีคำ�สั่งว่าเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถและตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์ 17
คดี ที่ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ร้ อ งขออนุ ญ าตขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องคนเสมื อ น
ไร้ความสามารถที่ตนเป็นผู้พิทักษ์ที่ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/15 โดย
อนุโลม ถือว่าเป็นคดีครอบครัว (ยช.12/2538)

คดีที่มิใช่เป็นคดีครอบครัว
1. คดีชายหรือหญิงมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ฟ้องขอแบ่ง
ทรัพย์สินระหว่างกัน จึงมิได้มีความสัมพันธ์กันในทางกฎหมายครอบครัว ไม่เป็น
คดีครอบครัว18
2. คดีที่บุคคลภายนอกฟ้องว่าได้มาซึ่งที่ดินพิพาท แม้จำ�เลยให้การต่อสู้
เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทว่าเป็นผู้เยาว์ ก็ไม่ใช่กรณีที่จะต้องนำ�  ป.พ.พ. บรรพ 5 มาใช้
บังคับ จึงไม่เป็นคดีครอบครัว19
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.32/2542
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.ฎ.3376/2516
16
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.4/2542, ฎ.4513/2542
17
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.27/2540
18
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.15/2543/ ยช.3/2551, ยช.3/2555
19
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.32/2555
14
15
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คดีที่โจทก์ฟ้องจำ�เลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมก็ดี (ยช.23/2541)
หรือคดีฟอ้ งขอแบ่งกรรมสิทธิร์ วมแล้วมีประเด็นพิพาทว่าทรัพย์สนิ เป็นสินส่วนตัวหรือ
สินส่วนตัวของบุคคลอื่นที่ตกได้มายังโจทก์หรือจำ�เลยหรือไม่ (ยช.13/2543) ไม่ถือ
เป็นคดีครอบครัว
3. คดีร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญตาม ป.พ.พ. มาตรา 61 ถึงมาตรา 64
(ยช.7/2543) หรือขอให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ (ยช.1/2543) ถือว่าไม่ใช่
คดีครอบครัว
4. คดีละเมิดที่ผู้เยาว์กระทำ�ละเมิดซึ่งบิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 429 (ยช.4/2535/ยช.3/2538) หรือคดีละเมิด แม้มกี รณี
ที่ศาลต้องมีคำ�สั่งให้แก้ไขในเรื่องข้อบกพร่องเกี่ยวกับความสามารถในการดำ�เนิน
คดีก็ดี (ฎ.7195/2539) หรือคดีร้องขอให้เพิกถอนการโอนในคดีล้มละลายซึ่งผู้เยาว์
เป็นผู้รับโอนก็ดี (ฎ.9269/2539) เหล่านี้ไม่ใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล
หรื อ กระทำ � การใดๆ ในทางศาลเกี่ ย วกั บ ผู้ เ ยาว์ ห รื อ ครอบครั ว ซึ่ ง จะต้ อ งบั ง คั บ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เป็นคดีครอบครัวตามมาตรา 10(3)
5. คดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามหลักทั่วไป20
6. คดีฟ้องขับไล่เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ ไม่เป็นคดีครอบครัว21
7. คดีที่ผู้เยาว์ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ไม่เป็นคดีครอบครัว22
8. การที่โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. ยื่นฟ้องจำ�เลยซึ่ง
เคยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. แต่หย่าขาดจากกันแล้ว โดยจำ�เลยฝ่าฝืน
ใช้นามสกุลของ ส. ทำ�ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นกรณีโต้แย้งสิทธิและหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 12, มาตรา 13 และ ป.พ.พ. มาตรา 18
จึงมิใช่คดีครอบครัวตามมาตรา 10(3)23
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.16/2544
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.6/2541
22
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.10/2537
23
เทียบคำ�วินิจฉัย ยช.2/2545
20
21
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9. คดีที่ผู้ร้องยื่นคำ�ร้องขอให้ผู้อำ�นวยการสถานพินิจคืนเงินค่าขายที่ดินที่
บิดามารดา ผู้ร้องยกให้ ส. ผู้เยาว์ให้แก่ผู้ร้องบางส่วน ไม่เป็นคดีครอบครัวตาม
มาตรา 10(3) (เทียบ ยช.9/2539)
10. คดีทไี่ ม่ใช่คดีครอบครัวไม่อยูใ่ นอำ�นาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชน
และครอบครัว

ข้อสังเกตบางประการของคดีครอบครัว
1. คดีโจทก์ฟ้องจำ�เลยต่อศาลธรรมดาและจำ�เลยฟ้องแยกเป็นคดีครอบครัว
ศาลทีม่ อี �ำ นาจพิจารณาธรรมดาจะรับฟ้องแยกไว้พจิ ารณาไม่ได้ (เทียบ ฎ.2141/2516)
2. คดีทอี่ ยูใ่ นอำ�นาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว จำ�เลย
ให้การและฟ้องแย้ง เป็นคดีที่อยู่ในอำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลนั้น
รับฟ้องแย้งของจำ�เลยไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมของโจทก์ได้ เพราะฟ้องเดิมและ
ฟ้องแย้งเป็นคดีที่อยู่ในอำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน24
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 หมวด 13 ว่าด้วยการพิจารณาคดีครอบครัว จึงได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 146 ว่าการพิจารณาคดีครอบครัวนั้น ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ดำ�เนิน
ไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คคู่ วามได้ตกลงกันหรือประนีประนอม
กันในข้อพิพาท โดยคำ�นึงถึงความสงบสุขและการอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว เพือ่ การ
นี้ให้ศาลคำ�นึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบดุลยพินิจด้วย คือ
1. การสงวนและคุม้ ครองสถานภาพของการสมรสในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์รวมของ
ชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพ
ของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดย
คำ�นึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสำ�คัญ
2. การคุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในขณะที่
ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
24
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3. การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร และ
4. หามาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร
บทบั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 154 บัญญัติว่า ในการยื่น
คำ�ฟ้องหรือคำ�ร้อง ตลอดจนการดำ�เนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในคดีครอบครัว
เพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำ�ระค่า
ขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งต่างจากในคดีแพ่งทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีแพ่งต้องชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคือ ร้อยละ 2
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และต้องชำ�ระค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีอื่นๆ อีกไม่ได้
รั บ การยกเว้ น ดั ง เช่ น ในสองกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ อี ก ทั้ ง การฟ้ อ งคดี ค รอบครั ว
ที่ ผู้ เ ยาว์ มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ฟ้ อ งเรี ย กค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู โจทก์
หรื อ ผู้ ร้ อ งอาจยื่ น คำ � ฟ้ อ งหรื อ คำ � ร้ อ งเป็ น หนั ง สื อ หรื อ มาแถลงข้ อ หาด้ ว ยวาจา
ต่ อ หน้ า ศาลก็ ไ ด้ ซึ่ ง ต่ า งจากคดี แ พ่ ง ทั่ ว ไปที่ ต้ อ งยื่ น คำ � ฟ้ อ งเป็ น หนั ง สื อ เท่ า นั้ น
การตัง้ ทนายความโดยทัว่ ไปตามกฎหมายศาลจะตัง้ ทนายความให้แก่จ�ำ เลยในคดีอาญา
เท่านั้น เพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดหาทนายความให้กับพลเมืองของตนที่
ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทำ � ความผิ ด ทางอาญา แต่ ใ นคดี แ พ่ ง นั้ น ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คู่ความที่มีการโต้แย้งสิทธิกัน จะต้องปกปักรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยการ
ว่าจ้างทนายความมาเองรัฐจะไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง แต่ตามบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
มาตรา 158 ได้บัญญัติว่า ในกรณีคู่ความไม่มีทนายความ จะขอให้ศาลแต่งตั้ง
ให้กไ็ ด้ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการชำ�ระให้ทนายความนัน้ รัฐบาลจะเป็นผูอ้ อกให้
การดำ�เนินคดีครอบครัวต้องใช้ระยะเวลา บางครั้งคู่ความที่ไม่สุจริตอาจ
จำ�หน่ายจ่ายแจกทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเองออกไปเพื่อไม่ให้ฝ่ายที่ชนะคดีสามารถ
บังคับคดีได้ กฎหมายจึงบัญญัติว่าในระหว่างดำ�เนินคดีครอบครัว ให้ศาลมีอำ�นาจ
กำ�หนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องสินสมรส ค่าทดแทน ที่พักอาศัย
การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา และการพิทักษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือวิธีการใด ๆ
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือประโยชน์ของคูค่ วามหรือบุตรได้ตามความจำ�เป็นและสมควรแก่
พฤติการณ์แห่งคดี
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ในการพิพากษาคดี เมื่อมีคำ�สั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ
ถ้ า ศาลเห็ น สมควรจะสั่ ง ให้ ลู ก หนี้ ต ามคำ � พิ พ ากษานำ � เงิ น มาวางศาลตามเงื่ อ นไข
หรือระยะเวลาทีศ่ าลกำ�หนด ในกรณีลกู หนีต้ ามคำ�พิพากษามีรายได้ประจำ�  ศาลอาจสัง่
ให้อายัดเงินเท่าจำ�นวนที่จะชำ�ระเป็นค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
แล้วให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าวนำ�เงินมาวางศาลแทนลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาก็ได้
ถ้าลูกหนี้ไม่ทำ�ตามอาจเรียกมาตักเตือน ถ้าไม่ฟังคำ�ตักเตือนจะสั่งขังก็ได้ แต่ละครั้ง
ไม่เกิน 15 วัน
ในการดำ � เนิ น คดี ค รอบครั ว ที่ ผู้ เ ยาว์ มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ผู้อำ�นวยการสถานพินิจ ยังมีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ทั้งกฎหมาย
ยังกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ที่ศาลต้องแจ้งผู้อำ�นวยการสถานพินิจทราบถ้ามีคดีครอบครัว
ที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งก่อนพิพากษาศาลต้องฟังความเห็นของ
ผู้อำ�นวยการสถานพินิจด้วย ศาลยังมีอำ�นาจตั้งผู้อำ�นวยการสถานพินิจเป็นผู้กำ�กับ
การปกครอง มีอำ�นาจสอดส่องบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ให้ได้ใช้อำ�นาจ
ปกครองเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้เยาว์ด้วย
เห็นได้วา่ กฎหมายคำ�นึงถึงสถานภาพของการสมรสและบุตรผูเ้ ยาว์ และมุง่ ต่อ
การปรับปรุงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคู่ ส มรสและบุ ต ร ทั้ ง กฎหมายยั ง กำ � หนดเรื่ อ ง
องค์คณะไว้ในมาตรา 14 ว่า ถ้าคดีที่ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ก่อนเริ่มพิจารณาคดีให้ศาลสอบถามคูค่ วามว่าประสงค์จะให้มผี พ
ู้ พ
ิ ากษาสมทบ
เป็นองค์คณะด้วยหรือไม่ ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะให้
ผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะ ให้ผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นองค์คณะได้
ในพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 23 บัญญัติว่าต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 2 คน และ
มีผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คน ซึ่งองค์คณะอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี เหตุที่
กฎหมายได้วางหลักให้ผพู้ พิ ากษาสมทบซึง่ กำ�หนดว่าต้องเป็นสตรีอย่างน้อย  1 คนนัน้
เพราะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเห็นว่าท่านผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นบุคคล
ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ย่อมเข้าใจสถานภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ ได้ดี ทั้งคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใน มาตรา 25(2) ต้องมีหรือเคยมีบุตรหรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก
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หรือเคยทำ�งานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือ
ครอบครัวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเฉพาะผู้พิพากษาสมทบที่เป็นสตรีนั้น
ท่านเป็นเพศแม่ มีความอ่อนโยนและเข้าใจถึงสถานภาพของบุตรผู้เยาว์ได้ดีกว่าท่าน
ผู้พิพากษาประจำ� เพราะผู้พิพากษาประจำ�บางคณะเป็นเพศชายทั้งหมด หรือไม่เคยมี
ครอบครัวหรือไม่เคยมีบุตรมาก่อน
การพิจารณาหรือการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
ต้ อ งแยกประเด็ น ปั ญ หาให้ ชั ด เจน สื่ อ สารให้ เข้ า ใจกั น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
การวางแผนในการแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลายหรือไปกระทบกระเทือนกับองค์กรหรือ
บุคคลอืน่ ๆ ในสังคม การตัดสินใจเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมในแต่ละกรณีจงึ จำ�เป็น
ปัญหาครอบครัวทีข่ น้ึ สูศ่ าลไม่วา่ คดีครอบครัวในทางแพ่งหรือคดีอาญาทีเ่ ด็ก
หรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิด เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
สมาชิกของครอบครัวที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน
ครอบครัวทีม่ พี อ่ หรือแม่คนเดียว ครอบครัวทีส่ ามีหรือภริยาทำ�งานหนักทัง้ คู่ ครอบครัว
ที่ ปู่ ย่า ตา ยายเลี้ยงดูลูกหลาน ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง ครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้วย
โรคติดต่ออย่างร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคเรื้อน ฯลฯ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ
จึงบัญญัติไว้ในมาตรา 147 วรรคสาม ในเรื่องการพิจารณาคดีครอบครัวว่า ในกรณี
จำ�เป็นต้องฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา
และนำ�การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ศาล
อาจเรียกบุคคลดังกล่าวมาร่วมปรึกษาหารือ หรือให้ความเห็นตามมาตรา 31 นี้ก็ได้
พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 148 บัญญัติว่า คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท
ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลตัง้ ผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวเพือ่ ไกล่เกลีย่ ให้คคู่ วาม
ในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกันทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารไกล่เกลีย่ และรายงาน
ผลให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ที่ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว กลางจั ด การอบรม ฝึ ก การปฏิ บั ติ จ นสามารถผ่ า น
การทดสอบในเรือ่ งเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว การพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวและวิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวแล้ว ผู้อำ�นวยการของศาลนั้น ๆ
จะนำ � รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานไกล่ เ กลี่ ย
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ประจำ�ศาลเยาวชนและครอบครัวนัน้ ๆ กลัน่ กรองและทำ�ความเห็นเสนอผูร้ บั ผิดชอบ
ราชการศาลเพือ่ พิจารณาจดทะเบียน ฉะนัน้ ผูท้ �ำ หน้าทีด่ งั กล่าวจึงต้องผ่านการฝึกอบรม
และปฏิบัติ อย่างน้อยให้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยพื้นความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลายชื่อออกจากทะเบียน
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2554 ข้อที่ 7 อัน ประกอบด้วยบทบาทของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว หลักการพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว เทคนิคและวิธีการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว จิตวิทยาใน
การปรึ ก ษาคดี ค รอบครั ว สาเหตุ แ ห่ ง ความรุ น แรงในครอบครั ว การปรั บ ปรุ ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และจริยธรรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ผู้ ป ระนี ป ระนอมคดี ค รอบครั ว ต้ อ งค้ น หาสาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง
ในครอบครัวให้ได้ เช่น เกิดจากการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ความคิดเห็นหรือ
ความเชื่อต่างกัน ความต้องการหรือความคาดหวังต่างกัน บุคลิกภาพแตกต่างกัน
การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบางสิ่งบางเรื่องอคติ เลือกมองเฉพาะส่วน
หรื อ การขาดทั ก ษะที่ เ หมาะสมในบางเรื่ อ ง บางงาน บางโอกาสบรรยากาศใน
การไกล่ เ กลี่ ย ต้ อ งผ่ อ นคลายความเครี ย ด เข้ า ใจความแตกต่ า ง เปิ ด การเจรจา
เพื่อให้มีการปรับความเข้าใจกัน สื่อสารแบบขอร้อง ไม่ใช่การเรียกร้อง กำ�หนด
เป้าหมายทีท่ งั้ สองฝ่ายรับได้ และคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดของแต่ละฝ่าย ทัง้ ต้องทำ�ความตกลง
อย่างจริงใจและเข้าใจกัน
การประนีประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว คือการที่คู่ความที่พิพาทยอม
ให้บคุ คลทีส่ ามคือผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวซึง่ เป็นกลางทีไ่ ม่มอี �ำ นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด
ข้อพิพาท เพียงแต่เข้าไปช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ทั้งสองฝ่าย
ยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กันจนกระทั่งสามารถตกลงกันได้ โดยทำ�สัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน
การประนี ป ระนอมต้ อ งกระทำ � เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การต่ อ รอง เพื่ อ นำ � ไปสู่
การเจรจาและประนี ป ระนอมที่ จุ ด กึ่ ง กลางระหว่ า งความต้ อ งการของคู่ ค วาม
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจึงมีบทบาทในการกำ�หนดความต้องการขั้นต่ำ�ของ
คู่พิพาท ด้วยเหตุนี้เองผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจะต้องมีความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง รักษาความลับของคู่ความได้ ทั้งต้องอดทนอดกลั้น มีความซี่อสัตย์สุจริต
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ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการประนีประนอม
คดีครอบครัว มีความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร ทั้งเข้าใจเนื้อหาและ
ความรู้ในเรื่องที่พิพาท สิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำ�คัญมากของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
คือต้องมีความเมตตากรุณาและมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ในคดีครอบครัว
ก่อนการไกล่เกลี่ยนั้น ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องเตรียมตัว เตรียม
คดีและเตรียมพบคู่กรณี เหตุที่ต้องเตรียมตัวเพราะผู้ประนีประนอมต้องมีข้อมูลที่
เพียบพร้อม จะได้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจะได้วางแผนการทำ�งานได้ถูกต้อง
ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวผู้ประนีประนอมนับเป็นความสำ�คัญมาก ฉะนั้น
การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าตา ทรงผม จึงเป็นสิ่งสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมคดี
การเริม่ ประชุมนัน้ ผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวต้องเป็นประธานในทีป่ ระชุม ต้องทำ�ตัว
ให้เป็นกันเอง เสมือนการปรึกษาหารือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
ต้องพยายามยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี ถ้าจะมีตลกบ้างก็ไม่น่าเกลียด แต่อย่าเกินงาม
เมือ่ เริม่ ประชุมต้องทักทายทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ขอบคุณทุกฝ่ายทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ต้องอธิบายสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ขิ ณะไกล่เกลีย่ เช่น ให้ใครพูดก่อนหลัง ขณะอีกฝ่ายหนึง่ พูด
ขอให้อกี ฝ่ายหนึง่ เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี กรุณาอย่าโต้เถียงออกไปทันทีทนั ใด บางครัง้ ต้องพูดลับ
หลังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง เป็นต้น
เมื่อเริ่มเข้าสู่ประเด็นการเจรจา ต้องให้แต่ละฝ่ายอธิบายเหตุผล โดยให้เล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้ประนีประนอมฟัง ผู้ประนีประนอมต้องตั้งใจฟังและพยายาม
ค้นหาปัญหาและกำ�หนดประเด็นในการเจรจา ควรเปิดโอกาสให้ท้ังสองฝ่ายพูดได้
อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าจำ�เป็นที่จะโต้แย้งก็ให้โต้แย้งอย่างนุ่มนวล อย่ารีบร้อนที่จะ
รู้ปัญหา แต่ต้องฟังให้สิ้นกระแสความก่อน ต้องตระหนักเสมอว่าธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างไร และพยายามเข้าใจและหาทางแก้ไข เพราะทุกคนไม่มอง
จุดบกพร่องของตนเอง ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด แต่พยายามให้สูญเสียน้อยที่สุด การปรับ
ความเข้าใจ ประสานความคิด และแสวงหาจุดร่วมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ พยายามค้นหา
และชี้แนะทางเลือกอื่น ๆ ทั้งต้องควบคุมประเด็นการเจรจาให้อยู่ในกรอบมิให้บาน
ปลายขยายความออกไป
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การตกลงกันได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็นบั ว่ามีประโยชน์มากพอ คูค่ วาม
ทุกฝ่ายได้เข้าใจมุมมองและเหตุผลของอีกฝ่าย การยุติความขัดแย้งบางประเด็นไปได้
หรือทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ ไม่ติดใจเรียกร้อง ควรทำ�บันทึกเป็นหลักฐานไว้ ฉะนั้น
การหากรอบข้อตกลงและการเขียนข้อตกลงร่วมกัน และการตรวจสอบว่าตรงกับความ
พึงพอใจของทัง้ สองฝ่ายหรือไม่จงึ เป็นข้อสำ�คัญ ฉากจบจะจบด้วยการแสดงความยินดี
หรือการสร้างสัมพันธภาพต่อกัน เช่น การไหว้พระร่วมกัน การไหว้ผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่าย
ให้ความเคารพด้วยกันก็สามารถทำ�ได้
จากการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การพิ จ ารณาคดี ค รอบครั ว ก็ ดี
การประนีประนอมคดีครอบครัวก็ดี มิใช่การเยียวยาเรื่องค่าเสียหายในเรื่องของ
ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่คดีครอบครัวลงลึกไปถึงจิตวิญญาณของแต่ละฝ่าย
ความคับข้องใจ ความน้อยเนื้อต่ำ�ใจ ความสลดหดหู่ อารมณ์ความรู้สึก ไม่ว่ารัก โกรธ
เกลียด จึงต้องบัญญัตริ ายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างไปจากการพิจารณาพิพากษาหรือ
ประนีประนอมต่างจากคดีแพ่งอื่น ๆ โดยเฉพาะความรับผิดชอบในอนาคตที่ส่งผล
ต่อเด็กหรือเยาวชน เพราะมิฉะนั้นอาจจะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก แนวคิดของ
บุตรเยาว์ในอนาคตได้
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การจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าน้ำ�มันของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พรสมพล คำ�มณี1

บทนำ�
โดยเจตนารมณ์ แ ละหลั ก การของการปกครองท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จึงมีอำ�นาจหน้าที่ใน
การจั ด บริ ก ารสาธารณะพื้ น ฐานเพื่ อ ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัด โดยสามารถกำ�หนดนโยบายและบริหาร
งานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ว่าด้วยอำ�นาจสูงสุดของประเทศ และมีองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
จังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1

นิติกร 7ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นิติศาสตรบัณฑิต.
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ดังนั้นความสามารถในการจัดหารายได้เพื่อเป็นงบประมาณใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งที่มีผลกระทบ
ต่อการปกครองและดำ�เนินการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน

ความเป็นอิสระในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การทีท่ อ้ งถิน่ มีความเป็นอิสระในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้เอง
ถือเป็นมิติใหม่ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศตามรูปแบบสากลในเรื่องการกระจายอำ�นาจ
การคลัง เพราะหากราชการส่วนกลางกระจายอำ�นาจทางปกครองแต่เพียงอย่างเดียว
โดยไม่ให้ความเป็นอิสระด้านการคลังแก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การกระจายอำ�นาจแก่ท้องถิ่นที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
วิธีการกำ�หนดที่มาของรายได้ของท้องถิ่น อาจทำ�ได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกกำ�หนด
จากรายได้ โ ดยตรง โดยยึดหลักการที่ชัดเจนในเรื่อ งภารกิ จ หน้ า ที่ และวิ ธี ที่ สอง
กำ�หนดจากการแบ่งรายได้ คือรัฐบาลกับท้องถิ่นแบ่งภาษีที่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดเก็บ
ร่วมกัน ภาษีที่อยู่ในแนวทางนี้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษียานยนต์
ล้อเลือ่ น ภาษีเหล่านีร้ ฐั บาลเป็นผูเ้ ก็บให้แล้วท้องถิน่ ไปขอแบ่ง ไม่วา่ จะขอแบ่งทัง้ หมด
หรือบางส่วน แต่ทสี่ �ำ คัญคือแบ่งแล้วต้องสะท้อนทีม่ าของรายได้และฐานของภาษีนนั้ ๆ
การดำ�เนินการบริหารจัดการรายได้ของท้องถิ่นจะต้องคำ�นึงถึงคุณสมบัติ
ในการกำ�หนดรายได้ดังต่อไปนี้ 1. ความแน่นอนและความสม่ำ�เสมอของรายได้
2. ต้นทุนในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นต้องไม่สูงเกินไป 3. ต้องเป็นรายได้ที่ท้องถิ่น
สามารถกำ�หนดอัตราการจัดเก็บการประเมินภาษี ฐานภาษี รูปแบบการจัดเก็บโดยท้องถิน่
และ 4. ต้องเป็นภาษีที่ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับ
ความเป็นอิสระในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้มีเพียงใด ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักการปกครองท้องถิน่ และหลักการกระจายอำ�นาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เพียงแต่การกระจายอำ�นาจทางการปกครองเท่านั้น ต้องรวมถึง
การพิจารณาถึงขอบเขตของการกระจายอำ�นาจทางการคลังแก่ท้องถิ่นด้วย เนื่องจาก
เหตุผลสำ�คัญสองประการคือ ประการแรก การที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นจะสามารถปฏิบัติ
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หน้าทีข่ องตนได้มากน้อยแค่ไหน ประการทีส่ องข้อบ่งชีถ้ งึ ความเป็นอิสระในการตัดสิน
ใจเลือกผลิตบริการสาธารณะประเภทต่างๆ ในท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยรัฐบาลหรือประชาชน
ในท้องถิ่น

แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น
ภาษีทอ้ งถิน่ เป็นภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับประชาชนทีก่ ระจัดกระจายอยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ทั้งที่อยู่ใกล้หรือไกลความเจริญ ที่มาของรายได้ท้องถิ่นจากภาษีอากรมี 2 แหล่ง คือ
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ�รุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น และ
ส่วนกลางจัดเก็บให้ คือภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ตลอดจนภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
เนือ่ งจากภาษีอากรท้องถิน่ เป็นเรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งเป็นหน้าทีข่ อง
ประชาชนทุกคนในลักษณะบังคับ จึงจำ�เป็นต้องมีหลักการเก็บภาษีทดี่ ี เพือ่ ให้สามารถ
บังคับจัดเก็บได้ และผู้จ่ายเต็มใจที่จะจ่ายตามหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความเป็น
ธรรมในสังคม ซึ่งหลักการเก็บภาษีโดยทั่วไปมักยึดถือตามแนวคิดของอดัม สมิธ
(Adam Smith) หรือที่เรียกว่า Adam Smith’s Canons สรุปดังนี้ ต้องให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยมีหลักว่าควรจ่ายตามกำ�ลังความสามารถในการชำ�ระภาษี
(Ability to Pay) ของแต่ละคน ต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุม
และแน่นอน ต้องอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีมากที่สุด ควรใช้วิธีการที่ง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่ำ�แต่เก็บได้มากและทั่วถึง
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกฉบับและหลักการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากรของไทย หลักการจัดเก็บภาษีมีดังนี้ มีความเป็นธรรม (Equity)
มีความแน่นอนและชัดเจน (Certainty) มีความสะดวก (Simplicity) มีประสิทธิภาพ
(Economy) มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (Economic Neutrality) อำ�นวยรายได้
(Productivity) จัดเก็บในอัตราก้าวหน้าและมีความยืดหยุ่น (Flexibility)
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อำ�นาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าน้ำ�มันของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การจั ด เก็ บ ภาษี จ ากสถานการค้ า น้ำ � มั น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สงขลา ปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 มาตรา 64 คือ
มาตรา 64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำ นาจออกข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีบ�ำ รุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ต่อไปนี้
(1) น้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันที่คล้ายกัน
หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน
ลิตรละสิบสตางค์ส�ำ หรับน้�ำ มัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส�ำ หรับก๊าซปิโตรเลียม
(2) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
ราคาจำ�หน่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามวรรคหนึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด
จากบทบัญญัตขิ า้ งต้นมีผลให้ภาษีจากสถานการค้าน้�ำ มันถือเป็นภาษีทอ้ งถิน่
ประเภทหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ จากผู้ ค้ า น้ำ � มั น ในเขต
จังหวัด โดยภาษีที่จัดเก็บอาศัยการจำ�แนกฐานภาษี คือเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภค
(Taxes on Commodities) ของประชาชนในเขตจังหวัดนั้น
ในทางปฏิบตั ิ การจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าน้�ำ มัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น คือ ข้อบัญญัติภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากสถานการค้ า น้ำ �มั น จึ ง จะสามารถจั ด เก็ บ ภาษี น้ำ � มั น จากสถานการค้ า น้ำ � มั น
ซึง่ โดยข้อบัญญัตดิ งั กล่าวได้มอบให้กรมสรรพสามิตเป็นผูจ้ ดั เก็บแทน โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง
มีผลให้กรมสรรพสามิตเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามผลของกฎหมาย
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โครงสร้างของภาษีจากสถานการค้าน้�ำ มันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในเรือ่ งโครงสร้างของภาษีจากสถานการค้าน้�ำ มันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีประเด็นพิจารณาดังนี้
1. ฐานภาษีและอัตราการจัดเก็บ ฐานภาษีของภาษีจากสถานการค้าน้�ำ มัน
ในปัจจุบันได้ถูกกำ�หนดไว้ตามมาตรา 64(1) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 กำ�หนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ�นาจออก
ข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีบ�ำ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดจากน้�ำ มัน
เบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียม
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำ�หรับ
น้ำ�มัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สำ�หรับก๊าซปิโตรเลียมทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพื่อให้มีอำ�นาจเรียกเก็บ การกำ�หนด
ฐานภาษี และอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสถานการค้าน้ำ�มันในเขตจังหวัด
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี สถานการค้าน้ำ�มันในเขตจังหวัด ซึ่งได้แก่
(1) สถานีบริการค้าน้ำ�มันที่จำ�หน่ายน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน
น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์
(2) คลังน้ำ�มัน เฉพาะกรณีจำ�หน่ายน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน
น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการขนส่งที่มีสถานีบริการน้ำ�มัน
ของตนเอง หรือผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้บริโภคน้ำ�มันปลายทาง

กรณีศกึ ษาปัญหาการจัดเก็บภาษีน�้ำ มันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
6.1 ข้ อ หารื อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขเสร็ จ 527/2544
เรื่องการออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้ว่า
พระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายที่กำ�หนดที่มาของรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และกำ�หนดอัตราสูงสุดของรายได้จากภาษีแต่ละชนิดทีจ่ ะยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บได้ แต่ไม่ได้ทำ�ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจกำ�หนดภาษีอากร
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ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ เองได้ เว้นแต่ในพระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บภาษีบ�ำ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิม่ ขึ้น
ได้สำ�หรับสิ่งใดและในอัตราใดนั้น จึงต้องพิจารณาจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
6.2 คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.45/2552 ผู้ถูกฟ้อง (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี) ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่องการเก็บ
ภาษีบ�ำ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้าปลีกน้�ำ มันและยาสูบ พ.ศ.2543
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ตามข้อบัญญัติดังกล่าวข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
กำ�หนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บภาษีน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน น้ำ�มันดีเซล
และน้ำ�มันที่คล้ายกัน ในอัตราลิตรละ 4.45 สตางค์ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีเสียภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้าปลีก
น้ำ�มันตามข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าภาษีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บเป็นภาษี
ที่ซ้ำ�ซ้อนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ พื้นที่ประกอบกิจการค้าขายน้ำ�มันของผู้ฟ้องคดีอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บลซึ่งอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลมิได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องจึงไม่มี
อำ�นาจในการจัดเก็บ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการเก็บ
ภาษีน้ำ�มันจากสถานค้าปลีกดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 บัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นราชการส่วนท้องถิ่น และมีอำ�นาจบริหารกิจการในเขตจังหวัด ดังนั้น
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงครอบคลุมทับซ้อนกับเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในเขตจังหวัด ซึ่งมาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มีกฎหมายกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
เพื่อกำ�หนดการแบ่งอำ�นาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้วยกันเอง และให้มกี ฎหมายรายได้ทอ้ งถิน่ เพือ่ กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีใ่ นการจัด
เก็บภาษีและรายได้อนื่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยไม่มพี ระราชบัญญัตกิ �ำ หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีแ่ ละการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลไว้ รวมทั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ�นาจ
จัดเก็บภาษีบ�ำ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำ�หรับน้�ำ มันเบนซินและน้�ำ มันทีค่ ล้ายกัน
น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์
ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด และมาตรา 45(1) มาตรา 51 มาตรา 53 และ
มาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ได้บัญญัติให้อำ�นาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ให้อำ�นาจองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันที่คล้ายกัน น้ำ�มันดีเซล
และน้ำ�มันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์ ที่เป็น
การค้าในเขตจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับใน
การตราข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีน้ำ�มันจากสถานค้าปลีก ดังนั้น การตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากสถานค้าปลีกน้ำ�มันและยาสูบ พุทธศักราช 2543 จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว และไม่แย้งหรือขัดหรือเก็บภาษีซ้ำ�ซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บ้านกล้วย อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี
6.3 การศึกษาการจัดเก็บภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากสถานค้าปลีกน้ำ�มันและยาสูบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2542 มีความชัดเจนในเรื่องของหลักการกระจายอำ�นาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.2540 แต่มีข้อสังเกตที่ควรทบทวนหรือปรับปรุง ดังนี้ 1) ความไม่เสมอภาคใน
การจัดเก็บภาษี อันสืบเนือ่ งมาจากกรุงเทพมหานครซึง่ เป็นราชการส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
หนึ่งไม่มีการออกข้อบัญญัติ จึงเป็นช่องว่างที่ทำ�ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทั้ง
ในส่วนผู้ประกอบการด้วยกันและความเหลื่อมล้ำ�ในภาระภาษีที่ตกอยู่แก่ผู้บริโภคใน
ท้องถิน่ ทีถ่ กู จัดเก็บ เป็นผลต่อเนือ่ งให้ราคาขายปลีกน้�ำ มันและยาสูบในเขตจังหวัดทีม่ ี
การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด เก็ บ ภาษี บำ � รุ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สู ง กว่ า ราคา
ขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 2) การจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบให้
สรรพสามิตเป็นผูจ้ ดั เก็บตามข้อบัญญัติ แต่ขอ้ บัญญัตดิ งั กล่าวกำ�หนดให้อ�ำ นาจหน้าที่
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ในการประเมินเรียกเก็บภาษีเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ จากผูค้ า้ ปลีก เป็นอำ�นาจของพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ นส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำ�ให้การจัดเก็บภาษีโดยเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด
6.4 การจัดเก็บภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ำ�มัน
ปัญหาอุปสรรคต่อการใช้บังคับกฎหมายมีดังนี้ 1) โครงสร้างภาษีที่มีอัตราภาษีแบบ
เพดาน ทำ�ให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และไม่มี
การกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�เพื่อเป็นบรรทัดฐานแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำ�ให้มี
เรื่ อ งของผลประโยชน์ แ ละการเมื อ งทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ อ งถิ่ น เข้ า มา
เกีย่ วข้องได้ 2) ขาดความเป็นระบบของบทบัญญัตกิ ฎหมาย ไม่วา่ จะเป็นกรมสรรพสามิต
ซึง่ เป็นผูร้ บั มอบหมายจากรัฐบาลให้ด�ำ เนินการจัดเก็บ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เองมีความยุง่ ยากในการอ้างอิง ประกอบกับจุดอ่อนในเนือ้ หาของบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ทำ�ให้เกิดช่องว่างในการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีได้งา่ ย 3) พืน้ ทีซ่ �้ำ ซ้อน ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำ�บล ซึ่งควรได้มีการกำ�หนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวเป็นผู้จัดเก็บภาษีประเภทหนึ่งๆ เพื่อทำ�ให้
เกิดความชัดเจนในเรื่องการจัดระบบภาษีท้องถิ่น และ 4) ความคาบเกี่ยวของภาษี
จากสถานการค้าปลีกน้ำ�มัน กับภาษีประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความสับสน
ในการเสียภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
6.5 โครงการส่งเสริมการเพิม่ ขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการจัดเก็บภาษีน�้ำ มันของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเข้าร่วม 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทั้ง 4 แห่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติที่ใช้ไปใน
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือจากข้อบัญญัติที่เดิมมีหลักการสำ�คัญกรมสรรพสามิต
จัดเก็บให้ เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง อีกทั้งแก้ไขวิธีการเรียกเก็บและ
ยืน่ ชำ�ระภาษี ตลอดจนอำ�นาจเปรียบเทียบคดี ให้เอือ้ ต่อการดำ�เนินการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง มีผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดเก็บภาษีน้ำ�มันได้เพิ่มขึ้น
และจากการรวบรวมงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในเรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำ�มัน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พอสรุปสภาพปัญหาที่สำ�คัญได้ 4 ประการ ได้แก่
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ปัญหาด้านกฎหมาย
1. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้บังคับใช้กำ�หนดการจัดเก็บ
ภาษียงั ไม่ครบถ้วน ไม่เรียกเก็บภาษีจากก๊าซปิโตรเลียมทีใ่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับรถยนต์
ทั้งที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้ ทำ�ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสูญเสียรายได้บางส่วนไป
2. การจัดเก็บภาษียงั ไม่ครอบคลุมการค้าในเขตจังหวัดทัง้ หมด ซึง่ มีการจัดเก็บ
เพียงสถานีบริการน้�ำ มันและคลังน้�ำ มันซึง่ จำ�หน่ายปลีกเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถึงการค้า
ของคลังน้ำ�มัน ตัวแทนจำ�หน่ายน้ำ�มันที่ไม่มีสถานการค้าเป็นหลักแหล่ง (jobber)
3. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่และได้รับเงินภาษีไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย อันเป็นปัญหาที่เกิดจากการมอบอำ�นาจให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน
ทำ�ให้ในการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตเท่านั้น คือ สำ�นักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีจ่ ะรับชำ�ระภาษีแทนเท่าทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจตน ซึง่ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีส่ �ำ นักงาน
สรรพสามิตไม่มีอำ�นาจเปรียบเทียบคดีและบังคับการค้างชำ�ระภาษี ในขณะที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ตดิ ตามตรวจสอบการชำ�ระภาษีให้ถกู ต้องสมบูรณ์ และต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการจัดเก็บร้อยละ 3 ของภาษีที่จัดเก็บได้
ปัญหาด้านการบริหารงานการจัดเก็บภาษีน้ำ�มันและภาษียาสูบ
การขาดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะทำ�ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้ามาอยู่ใน
ระบบและเสียภาษีอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขาดการติดตามตรวจสอบผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งฐานข้อมูลผู้ที่
มีหน้าทีเ่ สียภาษี และขาดการลงโทษผูห้ ลีกเลีย่ งภาษีอย่างจริงจัง ส่วนหนึง่ มีสาเหตุจาก
ผลทางการเมือง
ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีน้ำ�มันและภาษียาสูบ
เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ดั เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในกระบวนการดำ�เนินการจัดเก็บภาษี การติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างครบวงจร อีกทัง้ จำ�นวนบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอกับปริมาณงานในการจัดเก็บ
ภาษีน�ำ้ มัน โดยในการเร่งรัดและบริหารการจัดเก็บภาษีน�ำ้ มันนัน้ เป็นหน้าทีข่ องฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้กองคลัง ซึง่ มีจ�ำ นวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่มาก อีกทัง้ เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวไม่เพียงแต่
ต้องจัดเก็บภาษีน�้ำ มันเท่านัน้ แต่ยงั จะต้องจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทอืน่ ๆ
เช่น ภาษีจากผู้เข้าพักโรงแรมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ อีก เป็นต้น
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ปัญหาด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้ำ�มันและภาษียาสูบ
สาเหตุหลักที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการเสีย
ภาษีเนื่องจากขาดความเข้าใจในหลักการจัดเก็บภาษี ต้องรับภาระในเรื่องการจัด
ทำ�เอกสาร ไม่ได้รับความสะดวกในการชำ�ระภาษี และที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษีอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ทำ�ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจำ�นวนมากขาดความเกรงกลัวและไม่ประสงค์
เข้ามาอยู่ในระบบ กรณีเช่นนี้ยิ่งทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ที่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ
ภาษีน้ำ�มัน เป็นภาษีที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นประเภท
ภาษีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง และในการจัดเก็บต้องตราเป็น
ข้อบัญญัติ โดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 64(1) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถเรียกเก็บภาษีน้ำ�มันจากการค้าในเขตจังหวัด แม้ว่าผู้ค้า
มีสถานการค้าอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม ไม่ถือเป็น
การซ้ำ�ซ้อนแต่อย่างใด ดังคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด แต่การออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บภาษีบำ�รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นได้ สำ�หรับสิ่งใดและในอัตราใดนั้น
ต้องพิจารณาจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ด้วย
ที่ ผ่ า นมาจากการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หลายแห่ ง ได้ มี ก ารออก
ข้อบัญญัตจิ ดั เก็บภาษีน�้ำ มันและมีการจัดเก็บภาษีตามข้อบัญญัตทิ ผี่ า่ นมา พบว่าทุกแห่ง
ประสบปัญหาในการบังคับใช้ ไม่สามารถจะจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อบัญญัติได้ ทั้งนี้
มีสาเหตุหลายประการทีเ่ ป็นปัญหาอุปสรรค สาเหตุทสี่ �ำ คัญคือตัวข้อบัญญัติ การบริหาร
จัดการในการจัดเก็บภาษีน้ำ�มัน และตัวผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งแนวทางใน
การเพิ่ ม ความพยายามและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี น้ำ � มั น ขององค์
การบริหารส่วนจังหวัด สามารถดำ�เนินการโดยควรดำ�เนินนโยบายควบคู่กันไปทั้ง
นโยบายทางกฎหมายและนโยบายทางการบริหาร กล่าวคือ
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การแก้ไขเชิงกฎหมาย

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีการแก้ไขให้ชัดเจนในเรื่อง
ภาษีนำ้�มันที่จัดเก็บทั้งฐานภาษี อัตราภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเรื่องการบริหาร
จัดการในการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ โดยประกอบด้วยหลักการสำ�คัญดังนี้คือ 1) ฐานภาษี
เก็บจากการจำ�หน่ายน้ำ�มันทั้งค้าส่งและค้าปลีก 2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ต้องครอบคลุม
ทั้งคลังน้ำ�มัน คลังก๊าซ สถานีบริการน้ำ�มัน สถานีบริการก๊าซ และผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีก 3) อัตราภาษี กำ�หนดให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น ขณะเดียวกันสอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใกล้เคียง 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บเอง 5) วิธีการยื่นชำ�ระภาษี
ต้องชัดเจนและมีขั้นตอนที่เอื้อและก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 6) อำ�นาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชัดเจน มีเพียงพอที่จะทำ�ให้การดำ�เนินการเรียกเก็บภาษีจาก
ผู้เสียภาษีมีประสิทธิภาพ 7) การบังคับภาษีอากรค้างชำ�ระ รวมตลอดถึงอำ�นาจใน
การเปรียบเทียบคดีผู้ละเมิดข้อบัญญัติ 8) ออกประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำ�เป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเอง
2. แนวทางการบริหารการจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงนำ�เสนอ
ตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำ�ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
คือการจัดเก็บภาษีน้ำ�มันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปเครือข่าย โดยการ
ร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นเครือข่าย ซึ่งใน
เครื อ ข่ า ยนั้ น มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง มี ค ลั ง น้ำ � มั น ของผู้ ป ระกอบ
การค้าน้ำ�มันตั้งอยู่ในเขตจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นในเครือข่ายออก
ข้อบัญญัติมอบอำ�นาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคลังน้ำ�มันจัดเก็บให้
จากผู้ค้าน้ำ�มันที่รับน้ำ�มันมาจำ�หน่ายในเขตจังหวัด และจัดเก็บเองจากผู้ค้าน้ำ�มันที่ไม่
ได้รับน้ำ�มันจากคลังน้ำ�มันที่จำ�หน่ายในเขตจังหวัด โดยกำ�หนดอัตราจัดเก็บเดียวกัน
ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเครือข่าย เพื่อให้การจัดเก็บโดยเท่าเทียมกัน และ
ในการดำ�เนินการดังกล่าวให้มกี ารทำ�บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคลังน้ำ�มันหรือคลังก๊าซจัดเก็บภาษี
น้�ำ มันแทนโดยหักค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการแล้วส่งมอบภาษีทจี่ ดั เก็บได้ทเี่ ป็นปริมาณ
น้ำ�มันจากการบริโภคภายในเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดจากฐานข้อมูลการส่งจ่ายน้ำ�มัน
ของคลังน้ำ�มันไปในแต่ละจังหวัด ซึ่งแนวทางนี้จะทำ�  ให้สามารถจัดเก็บภาษีน้ำ�มัน
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม - ธันวาคม 2556



ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถแก้ไขปัญหาสำ�คัญคือการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
น้ำ�มัน โดยเฉพาะการค้าของคลังน้ำ�มัน ตัวแทนจำ�หน่ายน้ำ�มันที่ไม่มีสถานการค้าเป็น
หลักแหล่ง (Jobber) และสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจการค้าน้ำ�มันในประเทศ

การแก้ไขเชิงการบริการ
ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการ
ได้มาซึง่ ข้อมูลและการออกข้อบัญญัตขิ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือ่ ให้ผมู้ หี น้าที่
เสียภาษียอมรับและยินยอมเสียภาษีน้ำ�มัน การบริหารงานการเงินการคลังที่โปร่งใส
ได้รบั การยอมรับจากประชาชนการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงานและตรวจ
สอบการบริหารงาน โดยเฉพาะการใช้จา่ ยเงินจากเม็ดเงินภาษีทจี่ ดั เก็บได้ การเผยแพร่
ให้ข้อมูลประโยชน์สาธารณะอันเกิดจากการใช้จ่ายเงินภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนและ
การดำ�เนินมาตรการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารการจัดเก็บภาษี
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จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : โรงพิมพ์โจเซฟ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (2553). การจัดเก็บภาษีน้ำ�มันจากสถาน
การค้า. เอกสารประกอบการสัมมนาตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปความเห็นแนวทางการจัดเก็บภาษีน้ำ�มันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในเขตจังหวัดภาคใต้ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแกรนด์เสาวลักษณ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
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สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่
(Status of individuals in the Context of Modern
International Law)
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ 1

บทคัดย่อ
แม้ว่าในปัจจุบันปัจเจกชนจะยังไม่ได้รับการยอมรับว่ามี “สภาพบุคคล”
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาท
ในทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของสังคม
ระหว่างประเทศ ประกอบกับการขยายขอบเขตในทางเนื้อหาของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ทำ�ให้การพิจารณาปัญหาในเรือ่ งสถานะของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ
มีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

1
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ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะพิจารณาถึงสถานะของปัจเจกชนภายใต้ระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยจะได้ศึกษาถึงพัฒนาการทางความคิด ตลอดจนสถานะ
ของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ ซึ่งสรุปได้ว่า สถานะของ
ปัจเจกชนยังมีความไม่ชัดเจนในทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่กฎหมาย
ระหว่างประเทศก็ได้ให้สทิ ธิ กำ�หนดหน้าที่ รวมทัง้ ความรับผิดให้แก่ปจั เจกชน ถึงแม้จะ
ไม่เท่ากับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศซึง่ เป็นบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม

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 หน้าที่ตลอดจนความรับผิดอันเกิดจากการกระทำ�ที่มีลักษณะ
เป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณีของตน (state responsibility) จนกระทัง่ ในปี 1949 การยอมรับ
สถานะขององค์การระหว่างประเทศ (international organization) ในฐานะที่เป็นผู้ทรง
สิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้รบั การยอมรับโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
(International Court of Justice : ICJ) ในความเห็นแนะนำ� (advisory opinion)
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ในกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดกับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
สหประชาชาติ (Reparation Case)2 โดยในคดีนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
ให้ ค วามเห็ น ว่ า “องค์ ก ารสหประชาชาติ เ ป็ น บุ ค คลในทางระหว่ า งประเทศ
(international persons) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ในทางระหว่างประเทศ”3 ส่งผลให้
องค์การสหประชาชาติ มีความสามารถที่จะเรียกร้องต่อรัฐซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การสหประชาชาติได้ จากคำ�วินจิ ฉัยของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศในคดีนเี้ อง
ส่งผลให้องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้รับการยอมรับว่ามีสภาพบุคคลตามไปด้วย
ในส่วนของปัจเจกชน “Individuals” (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) นั้น
แม้จะได้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไปถึงสถานะของปัจเจกชนว่ามีสภาพบุคคลภายใต้ระบบ
กฎหมายภายในของรัฐก็ตาม แต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ สถานะของปัจเจกชน
ยังคงมีความไม่ชัดเจนเมื่อเทียบระบบกฎหมายภายใน และเมื่อคำ�นึงว่าในปัจจุบัน
ปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น4 ประกอบ
กับการขยายขอบเขตในทางเนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศ5 จึงทำ�ให้ปัญหา
ในเรื่องการพิจารณาสถานะของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีความ
ซับซ้อนและยากมากยิ่งขึ้น
โดยในบทความนี้ ผูเ้ ขียนมุง่ ทีจ่ ะพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของปัจเจกชน
ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ แต่ก่อนที่จะได้ก้าวไปสู่ประเด็น
ดั ง กล่ า ว ผู้ เขี ย นจะได้ ศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการทางความคิ ด ในเรื่ อ งปั จ เจกชนภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศเสียก่อนเพื่อเป็นการทำ�ความเข้าใจในเบื้องต้นถึงแนวคิดใน
เรื่องปัจเจกชนภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วจึงจะได้พิจารณา
ถึงสถานะของปัจเจกชนภายใต้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน ก่อนที่
จะนำ�ไปสู่บทสรุปต่อไป
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.
2
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พั ฒ นาการทางความคิ ด ในเรื่ อ งปั จ เจกชนภายใต้ ก ฎหมาย
ระหว่างประเทศ
สำ�หรับพัฒนาการทางความคิดในเรื่องปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศนั้นเดิมทีตามทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรับว่าปัจเจกชนเป็น
บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าสิทธิ
หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศจะต้องแสดงออก
โดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนนัน้ ๆ 6 ตามนัยนีป้ จั เจกชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทำ�ของรัฐอืน่ จึงไม่อาจเรียกร้องในทางระหว่างประเทศให้รฐั ทีก่ อ่ ให้
เกิดความเสียหายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำ�ของรัฐได้โดยตรง แต่จะ
ต้องกระทำ�โดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติ 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
ได้วา่ แม้ศาลสถิตยุตธิ รรมระหว่างประเทศจะได้ให้ การยอมรับถึงสิทธิของปัจเจกชนใน
อันที่จะเรียกร้องให้รัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
แก่ปัจเจกชน ได้ก็ตาม หากแต่การที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวก็จำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องทำ�โดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติ ซึง่ ทำ�ในนามของปัจเจกชนผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ศาลสถิตยุตธิ รรมระหว่างประเทศไม่ยอมรับสถานะของปัจเจกชน
ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
จุมพต สายสุนทร. (2549). กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1. หน้า 210.
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.
6
7
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อย่ า งไรก็ ดี นั บ ตั้ ง แต่ ภ ายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง แนวโน้ ม ในเรื่ อ ง
การยอมรับสถานะของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยได้ มี ก ารพยายามหาเหตุ ผ ลของนั ก นิ ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ
สนับสนุนการมีสถานะ “บุคคล” ของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ9
ตัวอย่างเช่น Hans Kelsen แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว Kelsen จะให้การยอมรับว่ามี
เพียงรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศ10 แต่อย่างไรก็ดี
เขาได้ให้การยอมรับต่อไปว่า มีกรณีซึ่งกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ได้กอ่ ให้เกิดพันธกรณีกบั ปัจเจกชนโดยตรง ในกรณีเช่นนีป้ จั เจกชนจึงอยูใ่ นฐานะผูท้ รง
สิทธิโดยตรงในทางกฎหมายระหว่างประเทศ (directly as subject international law)11
หรือ Wolfgang Friedmann โดยเขาเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างปัจเจกชน
ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิในอันที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในทางระหว่างประเทศ
กับปัจเจกชนในฐานะผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในนามของปัจเจกชนนั้น12
นอกจากแนวความคิดเห็นของนักกฎหมายระหว่างประเทศทีไ่ ด้ให้การยอมรับ
ถึ ง สิ ท ธิ ข องปั จ เจกชนในทางกฎหมายระหว่ า งประเทศแล้ ว แนวคำ � วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลระหว่างประเทศเองก็ได้ให้การยอมรับว่าปัจเจกชนสามารถมีและใช้บังคับสิทธิ
ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญาได้ โ ดยตรงตั ว อย่ า ง เช่ น ในความเห็ น แนะนำ � 
(advisory opinion) ของศาลสถิ ต ยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศในคดี Jurisdiction
of the Court of Danzig โดยในคดีนี้ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศได้วินิจฉัย
ว่ า “ตามหลั ก กฎหมายระหว่ า งประเทศอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปนั้ น
Beamtenab kommen ในฐานะที่เ ป็น ความตกลงระหว่ า งประเทศ ย่ อมไม่ อาจ
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่โดยตรงแก่ปัจเจกชนได้ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
ว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นความตกลงระหว่ า งประเทศตามเจตนารมณ์ ข องภาคี แ ห่ ง
ความตกลงดังกล่าวอาจกำ�หนดกฎเกณฑ์ทแี่ น่นอนระหว่างคูภ่ าคี เพือ่ กำ�หนดสิทธิและ
หน้าที่ของปัจเจกชนซึ่งสามารถใช้บังคับได้ในศาลภายในของรัฐภาคีอื่น”13
Alexander Orakhelashvili. Supra note. P. 244.
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.
9
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นอกจากนี้ ใ น Draft Article on the Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายระหว่ า งประเทศ
(International Law Commission: ILC) เองก็ได้ให้การยอมรับถึงสิทธิของปัจเจกชน
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ในอันที่จะเรียกร้องให้รัฐที่กระทำ�ความผิดให้ชดใช้
ค่าเสียหายในผลที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อปัจเจกชน หรือองค์ภาวะอื่น ๆ (entity)
นอกจากรัฐได้14
กล่าวโดยสรุป แม้ว่าในอดีตการยอมรับสถานะ, สภาพบุคคล, ตลอดจน
สิทธิของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะมีอยู่อย่างจำ�กัด โดยเฉพาะ
การบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของปัจเจกชนในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่แม้
โดยสารัตถะแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศจะได้ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกชนใน
อันที่จะเรียกร้องให้รัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ปัจเจก
ชนได้กต็ าม แต่การทีจ่ ะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิดงั กล่าวได้จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องกระทำ�
โดยผ่านรัฐเจ้าของสัญชาติ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ (อย่างบริบูรณ์) ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ต่อมาเมือ่ พัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปในแนวทางที่ ปั จ เจกชนได้ เข้ า มามี บ ทบาทในทางระหว่ า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จึงทำ�ให้ปจั เจกชนมิ
อาจถูกจำ�กัดสถานะอยู่แต่เฉพาะการเป็นวัตถุแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ (object
of internationallaw) ได้อีกต่อไป

สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบนั
หลังจากที่ได้ทำ�ความเข้าใจถึงพัฒนาการทางความคิดของเรื่องปัจเจกชนใน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้ว ในส่วนนี้จะได้พิจารณาถึงสถานะของปัจเจกชน
ที่มีอยู่ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งอาจพอที่จะแบ่งการ
พิจารณาได้ดังนี้

Giorgio Gaja. (2010). “The Position of Individuals in International Law : An ILC Perspective,”
  European Journal of International Law. P.11.
14
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1. ปัจเจกชนในฐานะผู้ทรงสิทธิในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบันการยอมรับสถานะของปัจเจกชนในฐานะที่
เป็น “ผู้ทรงสิทธิ” ในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
จากทั้งนักนิติศาสตร์, ศาลระหว่างประเทศ หรือแม้แต่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการ
ประมวลหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (International Law Commission : ILC) ดังนี้จึงส่งผลให้ปัจเจกชน
สามารถเข้ามามีสิทธิและบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของตนในขอบเขตของกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมในทางระหว่าง
ประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีอนุสัญญาหลายฉบับให้การรับรองไว้ เช่น อนุสัญญาจัดตั้ง
ศาลยุติธรรมแห่งอเมริกากลาง “Convention for Establishment of Central American
Court of Justice” ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1907 โดยใน Article 2 แห่ง
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว ได้กำ�หนดให้ปัจเจกชนมีสิทธินำ�คดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาที่ไม่ใช่รัฐเจ้าของสัญชาติของผู้ฟ้องได้ แต่ทั้งนี้ปัจเจกชนที่ได้รับความ
เสียหายจะต้องใช้วิธีการเยียวยาภายใน (exhaustive local remeidies) จนถึงที่สุดแล้ว
และปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธความยุติธรรม (denial of justice) โดยไม่คำ�นึงว่ารัฐ
เจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนจะยินดีเรียกร้องรัฐภาคีอื่นแห่งอนุสัญญาในนามของ
ปัจเจกชนนั้นหรือไม่15
แต่อย่างไรก็ดี มีข้อที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีของการจัดตั้งศาล
ดังกล่าวปรากฏว่ามีกรณีซึ่งปัจเจกชนนำ�คดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
จำ�นวน 5 คดี แต่ไม่มีคดีใดเลยที่ปัจเจกชนเป็นฝ่ายชนะคดี 16

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 said claim or not, and provided 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
15

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม - ธันวาคม 2556



   Broadening of the Traditional Doctrine,” Journal of Transnational Law & Policy. P.159.

นอกจากนี้ ในบริบทของเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International
Human Rights) กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้การยอมรับและคุ้มครองในสิทธิ
ของปัจเจกชนด้วยการสร้างพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีทั้งที่อยู่ในรูป
ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ “International Customary Law” และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ “Treaties” ซึ่งรัฐต่าง ๆ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีเช่นว่านั้น ตามนัยนี้ในแง่หนึ่งปัจเจกชนจึงอยู่ในฐานะผู้รับประโยชน์จาก
การที่รัฐจะต้องกระทำ�หรืองดเว้นการกระทำ�ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้รับรองไว้
อย่างไรก็ดี หากมีการฝ่าฝืนพันธกรณีที่เกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา
ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนก็ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องปั จ เจกชนในการนำ �
ข้อพิพาทขึ้นสู่หน่วยงานหรือองค์กรตามที่อนุสัญญาได้กำ�หนด ตัวอย่าง เช่น ใน
Article 19 ของอนุสัญญาแห่งยุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedom” ค.ศ.1950 ได้กำ�หนดให้สิทธิแก่ปัจเจกชนสัญชาติแห่งรัฐภาคสามารถ
นำ�คำ�ร้องขึ้นสู่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้ ในกรณีที่ปัจเจกชนได้
รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิของตนตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ในอนุสญ
ั ญา ทัง้ นีโ้ ดยมี
เงื่อนไขว่ารัฐภาคีที่ถูกร้องเรียนนั้น ต้องรับรองถึงความสามารถของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในการรับคำ�ร้องดังกล่าวด้วย17
2. ปัจเจกชนในฐานะเป็นผู้ต้องรับผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ในทำ�นองเดียวกับรัฐและองค์การระหว่างประเทศทีต่ อ้ งมีความรับผิดในทาง
ระหว่างประเทศ หากรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นได้กระทำ�การหรืองดเว้น
กระทำ�การใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณีในทางระหว่างประเทศทีต่ นมีอยู่
กฎหมายระหว่างประเทศเองก็ได้ก�ำ หนดให้ปจั เจกชนต้องมีความรับผิดในทางระหว่าง
ต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ ปัจเจกชนสามารถถูกดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศได้โดยตรง ทัง้ นีโ้ ดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงกฎหมายภายในของรัฐ ประเทศด้วยเช่นกัน
หากการกระทำ � ของปั จ เจกชนนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น การฝ่ า ฝื น แห่ ง สั ญ ชาติ ข อง
ปัจเจกชนนั้น18 ตัวอย่างเช่น การกระทำ�ความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “genocide”
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17
18

จุมพต สายสุนทร. เล่มเดิม. หน้า 227.
Alexander Orakhelashvili. supra note. P. 269.

โดยในอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันและการลงโทษการกระทำ�ความ
ผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide” ค.ศ.1948 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้กระทำ�ความผิดฐานฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์และความผิดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาต้องถูกลงโทษ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้
ปกครองของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐ หรือปัจเจกชนก็ตาม19
นอกจากนี้การกระทำ�ความผิดฐานกระทำ� การอั น เป็ น โจรสลั ด (piracy)
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของปัจเจกชนที่ต้องมีความรับผิดใน
ทางระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อม รั บ กั น โดยจารี ต ประเพณี ร ะหว่ า งประเทศ
(international customary law) ว่ า ปั จ เจกชนซึ่ ง กระทำ � การอั น เป็ น โจรสลั ด ใน
ทะเลหลวง (high sea) ย่อมสามารถถูกลงโทษโดยรัฐที่จับกุม (apprehending state) ได้
ซึง่ ในปัจจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายทะเล
“United Nations Convention on the Law of the sea” ค.ศ.198220
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลอาญาระหว่ า งประเทศ
(International Criminal Court : ICC) ขึ้นในปี ค.ศ.2002 โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วย
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)
ส่งผลให้การดำ�เนินคดีอาญาในทางระหว่างประเทศ ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายต่อปัจเจกชนที่ได้ก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรง (most serious crime)
ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจศาล อันได้แก่ อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมรุกราน21 มีความชัดเจนและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
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 officials 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 ;
19
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(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crimes of aggression.

ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่กฎหมายระหว่างประเทศจะ
ได้กำ�หนดให้การกระทำ�ความผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศมีลักษณะที่
ทุกรัฐสามารถมีเขตอำ�นาจในการจับกุมลงโทษปัจเจกชนที่กระทำ�ความผิดได้เท่านั้น
(universal jurisdiction) แต่ในปัญหาความรับผิดของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่ า งประเทศยั ง ไม่ คำ � นึ ง ถึ ง สถานะของปั จ เจกชนในทางกฎหมาย
ภายในแห่งรัฐเจ้าของสัญชาติของปัจเจกชนนั้นด้วย
3. ปัจเจกชนในฐานะทีม่ สี ว่ นช่วยในการสร้างหลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ว่า ในปัจจุบัน ปัจเจกชนได้เข้ า มามี บทบาทที่ สำ� คั ญ ต่ อ
การพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ใ นทางกฎหมายระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล “private international law”
ซึ่งมีพื้นฐานที่สำ�คัญมาจากฃการรับรองชีวิตของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ
และกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ “International Commercial Law” เนื่องจาก
ในปัจจุบนั โลกได้เริม่ เข้าสูย่ คุ แห่งความไร้พรมแดน อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การสือ่ สาร การคมนาคมขนส่ง ซึง่ นับว่าเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการขยายตัวของนิติสัมพันธ์ ทั้งในระดับรัฐกับรัฐ รัฐกับปัจเจกชน
หรือแม้แต่ในระหว่างปัจเจกชนด้วยกันเอง อันมีลักษณะเป็น “นิติสัมพันธ์ข้ามชาติ”
ซึ่งจากสภาพการณ์ดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การพัฒนากฎเกณฑ์
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายระหว่าง
ประเทศสามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมและตอบสนองกับพัฒนาการทางสังคม
ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นความมุ่งหมาย
ที่สำ�คัญประการหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าในระยะแรกบทบาทของ
ปัจเจกชนในการสร้างกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะอยู่ในรูปของ
ทางปฏิบัติเป็นสำ�คัญ ซึ่งไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย หากแต่เมื่อได้มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนือ่ ง ทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวก็เริม่ มีสภาพบังคับแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ เป็นกฎหมายหรือที่
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เรียกว่า “Soft Law” และเมื่อได้มีการนำ�ทางปฏิบัติที่เกิดจากการพัฒนาของปัจเจกชน
มาจัดทำ�ให้อยู่ในรูปของกฎหมาย ก็จะทำ�ให้ทางปฏิบัติของปัจเจกชนเช่นว่านั้นกลาย
เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับ หรือที่เรียกว่า “Hard Law” ในที่สุด
ดังที่จะเห็นได้จากมีการจัดทำ�อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับ
กับปัจเจกชนโดยตรงหลายฉบับ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากทางปฏิบัติของปัจเจกชน ตัวอย่างเช่น
อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ “UN Convention
on Contracts for International Sale of Goods” ค.ศ.1988 โดยอนุ สั ญ ญา
ฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งประเทศที่ คู่ สั ญ ญา
มี ส ถานประกอบกิ จ การอยู่ ค นละประเทศ แต่ จ ะต้ อ งเป็ น ประเทศแห่ ง รั ฐ ภาคี
หรือกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลได้ชี้ให้ใช้กฎหมาย
แห่งรัฐคู่ภาคีนั้น22
จากอนุสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้สัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศจะเป็นประเด็นปัญหาที่อยู่ในขอบเขตของนิติสัมพันธ์ในระหว่างปัจเจกชน
โดยแท้ หากแต่กฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ให้การรับรองหลักเกณฑ์ดงั กล่าว อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากการกระทำ�ของปัจเจกชนในทางระหว่างประเทศ ตามนัยนีป้ จั เจกชน
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
ระหว่างประเทศจะไม่ได้รบั การยอมรับว่ามีสภาพบุคคลตามทัศนะของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยกฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับว่ามีแต่เพียงรัฐและองค์การ
ระหว่างประเทศเท่านั้นที่มีสิทธิอย่างบริบูรณ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่
พั ฒ นาการของสั ง คมระหว่ า งประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายหลั ง สงครามโลก
ครั้งที่สอง บทบาทและสถานะของปัจเจกชนก็ได้รับการยอมรับจากทั้งนักนิติศาสตร์,
ศาลระหว่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น หากแต่ก็ยังคงมี
ความไม่ชัดเจนว่าปัจเจกชนจะถือว่ามีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เหมือนอย่างรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยหรือไม่
แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้กฎหมายระหว่างประเทศสามารถเป็นกลไกในการ
ควบคุม ตลอดจนคุม้ ครองการกระทำ�ของปัจเจกชนภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจึงจำ�เป็นที่จะต้องให้
สิทธิ กำ�หนดหน้าที่ และความรับผิดบางประการให้กับปัจเจกชน ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับ
รัฐและองค์การระหว่างประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าปัจเจกชนจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่ามี
สถานะเป็น “บุคคล” ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเสียทีเดียว เพราะเมื่อคำ�นึง
ว่าในปัจจุบันปัจเจกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ไม่แน่วา่ ในอนาคตอันใกล้ ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศอาจให้การยอมรับว่าปัจเจกชน
มีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนเช่นที่เคยได้ให้การยอมรับว่า
องค์การระหว่างประเทศมีสภาพบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้
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บทเรียนของบรรษัทภิบาล การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
จากวิกฤติทางการเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540
ศาสตรา แก้วแพง1

บทคัดย่อ
ในช่วง พ.ศ.2531 - 2538 เศรษฐกิจไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนมากมายเข้ามา
จากนักลงทุนต่างชาติอนั เนือ่ งมาจากนโยบายเอือ้ ด้านเศรษฐกิจ สภาพคล่อง ค่าแรงงานถูก
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการหยุดชะงักของ
เศรษฐกิจญีป่ นุ่ สนับสนุนด้วยข้อมูลจากธนาคารโลกทีว่ า่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
(Real GDP) ระหว่างพ.ศ.2533 - 2543 เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 7.6% และเพิ่มขึ้นเป็น 8.4%
ในปี พ.ศ.2533 - 2538 ขณะที่ปีถัดมาการเติบโตลดลงไปที่ 6% แต่ก็ยังมากกว่า
หลายประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
โดยการส่งออกของประเทศไทยขึน้ อยูก่ บั กลุม่ อุตสาหกรรมต่อไปนี้ คือ อุตสาหกรรมการ
ผลิต, อุตสาหกรรมเกษตร, ท่องเทีย่ วและทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งอย่างบริการทางด้านการเงิน
1

นิติศาสตรบัตฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีเ้ หมือนจะเป็นเรือ่ งดี แต่กลับมีบางอย่างทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
อย่างวิธีปฏิบัติในหน่วยงานทางการเงิน และรวมถึงการเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน
อย่างรวดเร็วสินเชือ่ ต่างประเทศทีเ่ ข้ามามาก ความไว้วางใจบนเครือข่ายไม่เป็นทางการ
เพื่อทำ�ธุรกิจมีมากการไม่ค่อยสนใจต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ และการมีอยู่ของนโยบาย
การเงิน ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของวิกฤติทางการเงินดังกล่าว ถูกแจกแจงไว้ดังนี้
1) จุ ด อ่ อ นเรื่ อ งพื้ น ฐานเศรษฐศาสตร์ ม หภาคในประเทศ (Domestic
Macroeconomic) ที่ก่อให้เกิดบัญชีขาดดุลในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบภาวะบัญชีขาดดุลอย่างต่อเนือ่ งอยูใ่ นช่วงระหว่าง -5.08%
ถึง -8.10% ของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (GDP) ซึ่งเหตุผลหลัก คือ การประเมินค่า
ของเงินบาทไทยเกินจริง การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสม และอุปสงค์ที่ถูก
กระตุ้นโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ประชากรได้ค่าจ้างสูงขึ้นมาก ขณะที่เงินเฟ้อ
ยั ง คงต่ำ � อยู่ วิ ธี คำ �นวณอัต ราแลกเปลี่ยนของรัฐ บาลไทยก่ อนเกิ ด วิ ก ฤติ นั้ น ยึ ดเอา
การแปลงจากเงินบาทไทยไปเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทผันผวนน้อยมาก
ระหว่าง 24.91 ถึง 25.59 บาทต่อดอลลาร์ แต่เมื่อรัฐบาลเปิดให้มีการกู้ยืมเงินสกุล
ต่างชาติ โดยออก Bangkok   Interntional Banking Facility (BIBF) ซึ่งบริษัทและ
สถาบันการเงินของไทยนำ�ไปใช้บรรเทาในระยะสั้น การที่ไม่ปล่อยให้เงินบาทปรับ
ตามกลไกธรรมชาติจากสกุลเงินต่างชาติทเ่ี ข้ามา ทำ�ให้คา่ ของเงินบาทยังคงอยูใ่ นระดับสูง
อย่างหลอก ๆ
2) การประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์
สิ น เชื่ อ ต่ า งประเทศมากมายถู ก นำ � เสนอต่ อ ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ประเทศไทย นักเก็งกำ�ไรซื้ออสังหาริมทรัพย์จำ�นวนมากไว้ขึ้นโครงการซึ่งคาดว่าราคา
จะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ทีส่ งู ขึน้ โดยอุปสงค์ของเหล่านักเก็งกำ�ไรเองนำ�พวกเขาไปสูค่ วามเชือ่ ทีว่ า่ ตลาดกำ�ลังโต
อย่างผิด ๆ เมื่อในความเป็นจริง ตลาดไม่ได้โตขึ้นเลยนักลงทุนจึงเริ่มเทขายและทำ�ให้
ราคาของอสังหาริมทรัพย์ดิ่งลง ซึ่งเงินกู้ที่เกิดขึ้นกลับยังต้องชดใช้ และเจ้าหนี้ของ
เงินกู้นี้ก็คือบริษัทการเงินนั่นเอง
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3) ผลกระทบของการเก็งกำ�ไรและการลอยตัวค่าเงินบาท
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540 นักเก็งกำ�ไรชาวต่างชาติได้ตระหนักว่า ฟองสบู่
กำ�ลังจะแตกซึง่ มีผลกระทบต่อเงินบาท รัฐบาลไทยจึงใช้ 90% ของเงินคลังต่างประเทศ
มาช่วยเงินบาททำ�ให้ค่าเงินบาทร่วงลงไป 25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ หรือ 1 ดอลลาร์
มีค่าเท่ากับ 52 บาท อันนำ�ไปสู่ผลร้ายแรงต่อต้นทุนที่ต้องจ่ายคืนจากที่บริษัทและ
สถาบันทางการเงินของไทยได้ไปกู้ยืมต่างชาติมา ทำ�ให้สถาบันทางการเงินมีหนี้สิน
มากมายและหลายบริษัทประกาศล้มละลาย เนื่องจากยอดกู้ที่ทะยานสูงขึ้น ความ
ตระหนกต่อเศรษฐกิจไทยทีแ่ พร่กระจายในหมูน่ กั ลงทุนทำ�ให้มกี ารเทขายสกุลเงินไทย
และหุ้ น บนตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส่ ง ผลให้ ต ลาดหุ้ น (SET) ตกจาก
ระดับ 787 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2540 ไปยัง 337 ปลายเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน
นั้นเอง
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2540 รัฐบาลไทยเปลี่ยนวิธีคิดอัตราแลกเปลี่ยนจาก
คงที่เป็นลอยตัวเพื่อแก้วิกฤตินี้ และยังขอความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical
Assistance) จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึง่ ต่อมาประเทศไทยได้รบั เงินกู้
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
volumes of capital in-flow from overseas investors due to its
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
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม - ธันวาคม 2556



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.
Thailand 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 shortterm 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
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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
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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 subsidiaries 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
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม - ธันวาคม 2556



(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
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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
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จำ�เลยเรียกและรับเงินไปจากผูเ้ สียหายเพือ่ เป็นการตอบแทนในการทีจ่ ะจูงใจ
เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งพนักงานอัยการโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมาย เพื่อให้กระทำ�
การในหน้าที่โดยการช่วยเหลือในทางคดีให้สั่งไม่ฟ้องในคดีที่ ร. ถูกดำ�เนินคดีอาญา
แม้ ธ. จะมิได้เป็นพนักงานอัยการเจ้าของสำ�นวนในคดีนั้นและจำ�เลยยังมิได้ให้เงินกัน
ก็ตาม ก็ถือว่า ธ. เป็นเจ้าพนักงานที่จำ�เลยจะจูงใจให้กระทำ�การในหน้าที่อันเป็น
คุณแก่ ร. แล้ว การกระทำ�ของจำ�เลยจึงครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 143
ความผิดฐานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ เพือ่ ให้เจ้าพนักงานกระทำ�ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 ไม่ใช่ความผิดต่อสาธารณชน แต่เป็นความผิด
เกีย่ วกับรัฐโดยตรงโจทก์รว่ มจึงมิใช่ผเู้ สียหายตามกฎหมาย ไม่อาจเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้
___________________________
โจทก์ ฟ้ อ งว่ า เมื่ อ ระหว่ า งปลายเดื อ นกั น ยายน 2554 เวลากลางวั น
วันใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำ�เลยกับ
พวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้กระทำ�ความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
จำ�เลยกับพวกได้รว่ มกันเรียกและรับเงินอันเป็นทรัพย์สนิ ของนาย ส. ผูเ้ สียหายที่ 1 และ
นาง ค. ผูเ้ สียหายที่ 2 จำ�นวนเงิน 312,000 บาท เป็นการตอบแทนในการจูงใจพนักงาน
สอบสวนสถานีตำ�รวจภูธรตำ�บลทุ่งตำ�เสา ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสอบสวนดำ�เนินคดีอาญาในคดีที่นาย ร. ญาติผู้เสียหายที่ 2 ถูกดำ�เนินคดีใน
ความผิดฐานชิงทรัพย์ ให้พน้ ผิดโดยการสัง่ ไม่ฟอ้ งนาย ร. อันเป็นคุณแก่จ�ำ เลยกับพวก
ดังกล่าวโดยผิดกฎหมาย หลังจากนัน้ จำ�เลยกับพวกได้รว่ มกันเรียกเงินอีก 150,000 บาท
จากผู้เสียหายทั้งสองเพื่อตอบแทนในการจูงใจพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาให้สั่ง
ไม่ ฟ้ อ ง นาย ร. ซึ่ ง ถู ก ดำ � เนิ น คดี อ าญา อั น เป็ น คุ ณ แก่ จำ � เลยกั บ พวกดั ง กล่ า ว
โดยผิดกฎหมาย ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 143
จำ�เลยให้การปฏิเสธ
ระหว่างพิจารณา นาย ส. และนาง ค. ผู้เสียหายทั้งสองยื่นคำ�ร้องขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต
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ศาลชัน้ ต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำ�เลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำ�ความผิดหลายกรรม ลงโทษทุก
กรรม เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 3 กระทง
จำ�คุกกระทงละ 4 ปี รวมจำ�คุก 12 ปี
จำ�เลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำ�คุกจำ�เลยกระทงละ 2 ปี
รวม 2 กระทงจำ�คุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ�พิพากษาศาลชั้นต้น
จำ�เลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำ�คุกจำ�เลยกระทง
ละ 4 ปี รวม 3 กระทง จำ�คุก 12 ปี และศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่าจำ�คุก
จำ�เลยกระทงละ 2 ปี รวม 2 กระทง จำ�คุก 4 ปี นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็นไปตามคำ�พิพากษา
ศาลชั้นต้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 9 ลงโทษจำ�คุกจำ�เลย
แต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำ�เลยฎีกาว่าพยานโจทก์ขัดแย้งกัน
ไม่ เ พี ย งพอฟั ง เพื่ อ ลงโทษจำ � เลยนั้ น เป็ น ฎี ก าในปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งห้ า มตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นรับฎีกาในปัญหาข้อนี้มาเป็นการไม่ชอบ
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้”
มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำ�เลยประการแรกว่า นาย ธ.
ไม่ใช่พนักงานอัยการเจ้าของสำ�นวนในคดีทนี่ าย ร. ถูกดำ�เนินคดีในข้อหาฐานชิงทรัพย์
จึงไม่มีอำ�นาจที่จะสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว และยังไม่ได้มีการให้เงินแก่กัน จึงไม่ครบ
องค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 นั้น เห็นว่า
การที่จำ�เลยเรียกและรับเงินไปจากผู้เสียหายทั้งสองเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จะ
จูงใจเจ้าพนักงานในตำ�แหน่งพนักงานอัยการโดยวิธอี นั ทุจริตผิดกฎหมายเพือ่ ให้กระทำ�
การในหน้าทีโ่ ดยการช่วยเหลือในทางคดีให้สงั่ ไม่ฟอ้ งในคดีทนี่ าย ร. ถูกดำ�เนินคดีอาญา
แม้นาย ธ. จะมิได้เป็นเจ้าของสำ�นวนในคดีนนั้ และจำ�เลยยังมิได้ให้เงินกันก็ตาม ก็ถอื ว่า
นาย ธ. เป็นเจ้าพนักงานที่จำ�เลยจะจูงใจให้กระทำ�การในหน้าที่อันเป็นคุณแก่นาย ร.
แล้ว การกระทำ�ของจำ�เลยจึงครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 แล้ว ฎีกาของจำ�เลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
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มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำ�เลยที่ว่า โจทก์ร่วมทั้งสอง
มิใช่ผเู้ สียหายจึงไม่อาจเข้าเป็นโจทก์รว่ มกับพนักงานอัยการได้นนั้ เห็นว่า ความผิดฐาน
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ เพือ่ ให้เจ้าพนักงานกระทำ�การตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 ไม่ใช่ความผิดต่อสาธารณชน แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐ โดยตรง
โจทก์ ร่ ว มทั้ ง สองจึ ง มิ ใช่ผู้เ สียหายตามกฎหมายจึง ไม่อาจเข้ า ร่ ว มเป็ น โจทก์ ในคดี
นี้ได้ ฎีกาของจำ�เลยข้อนี้ฟังขึ้น
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำ�ร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของผู้เสียหายทั้งสอง
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 9

1) ประเด็นข้อกฎหมาย
มาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการ
ที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด
หรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยอิทธิพลของตนให้
กระทำ�การหรือไม่กระทำ�การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”
ในความผิดฐานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อให้เจ้าพนักงานกระทำ�การในหน้าที่ หรือความผิดฐานเป็นคนกลางเรียก รับ
หรือยอมจะรับสินบนตามมาตรา 143 มีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบภายนอก
(1) ผู้ใด (ผู้กระทำ�)
(2) เรียก รับ หรือยอมจะรับ สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น (การกระทำ�)
(3) ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (วัตถุแห่งการกระทำ�)
(4) เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ
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(4.1) เจ้าพนักงาน
(4.2) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
(4.3) สมาชิกสภาจังหวัด
(4.4) หรือสมาชิกสภาเทศบาล
โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทำ�การหรือ
ไม่กระทำ�การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด (องค์ประกอบภายนอก
ซึ่ ง มิ ใช่ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ ป ระกอบการกระทำ � 4 หรื อ เงื่ อ นไขแห่ ง การ
ลงโทษทางภาวะวิสัย5 )
องค์ประกอบภายใน
เจตนาธรรมดา ซึง่ ผูก้ ระทำ�ประสงค์ตอ่ ผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำ�นัน้
ตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยมาตรานี้ผู้กระทำ�ไม่ต้องมีเจตนาพิเศษ หรือมูลเหตุจูงใจ
มาตรา 167 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ
ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำ�การ ไม่กระทำ�การ หรือประวิงการ
กระทำ�ใดอันมิชอบด้วยหน้าที่”
ในความผิดฐานให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ แก่เจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรมหรือความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา 167
มีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบภายนอก
(1) ผู้ใด (ผู้กระทำ�)
(2) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การกระทำ�)
(3) แก่เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผูว้ า่ คดี หรือพนักงาน
สอบสวน (วัตถุแห่งการกระทำ�)
4

5

จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1, (กรุงเทพฯ : สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543),
น.147-148.
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), น.300.
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องค์ประกอบภายใน
(1) เจตนาธรรมดา
(2) เจตนาพิเศษ เพื่อจูงใจให้กระทำ�การ ไม่กระทำ�การ หรือประวิงการกระ
ทำ�ใดอันมิชอบด้วยหน้าที่
มาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
ในตำ�แหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดสำ�หรับตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ เพือ่ กระทำ�
การหรือไม่กระทำ�การอย่างใดในตำ�แหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่”
ในความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรม เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สนิ หรือความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุตธิ รรมรับสินบนตามมาตรา 201
มีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบภายนอก
(1) เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน
สอบสวน (ผู้กระทำ�)
(2) เรียก รับ หรือยอมจะรับ โดยมิชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น (การกระทำ�)
(3) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (วัตถุแห่งการกระทำ�)
องค์ประกอบภายใน
(1) เจตนาธรรมดา
(2) เจตนาพิเศษ เพื่อกระทำ�การหรือไม่กระทำ�การอย่างใดในตำ�แหน่ง ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
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2) วิเคราะห์คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 661/2554
เมื่อนาย ร. ถูกดำ�เนินคดีในความผิดฐานชิงทรัพย์ จำ�เลยได้เรียกและรับเงิน
ไปแล้วจากนาย ส. และนาย ค. ซึ่งมีนาย ค. เป็นญาติของนาย ร. เป็นการตอบแทน
ในการที่จำ�เลยอ้างว่าจะจูงใจเจ้าพนักงานในตำ�แหน่งพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
คือนาย ธ. โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้กระทำ�การในหน้าที่โดยการ
ช่วยเหลือในทางคดีให้สั่งไม่ฟ้องในคดีที่นาย ร. ถูกดำ�เนินคดีอาญา แม้ปรากฏว่า
พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาที่จำ�เลยอ้างมิได้เป็นเจ้าของสำ�นวนในคดีที่นาย ร.
เป็นจำ�เลย เช่นนี้การกระทำ�ของจำ�เลยก็ครบองค์ประกอบแห่งความผิดฐานเรียก
และรับทรัพย์สินตามมาตรา 143 แล้ว ส่วนผู้ให้ไม่มีความผิด ทั้งจะไม่มีการนำ�
บทบัญญัติเกี่ยวกับตัวการ (มาตรา 83) ผู้ใช้ (มาตรา 84) และผู้สนับสนุน (มาตรา 86)
ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาลงโทษผู้ให้6
แม้ข้อเท็จจริงตามคำ�พิพากษาฎีกานี้จะปรากฏแต่เพียงว่าจำ�เลยยังไม่ได้
นำ�เงินไปให้พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำ�เลยได้ไปติดต่อ
พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาว่าจะให้เงินหรือไม่เพียงใด แต่หากสมมติข้อเท็จจริง
ต่อไปว่า จำ�เลยซึ่งเป็นราษฎรได้นำ�เงินสินบนที่ได้จากนาย ส. และนาย ค. ไปให้แก่
นาย ธ. พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา จำ�เลยก็จะมีความผิดฐานให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา 167 แห่ง ประมวล
กฎหมายอาญา7 ขณะเดียวกันหาก นาย ธ. รับเงินนั้น นาย ธ. ซึ่งเป็นพนักงานอัยการ
จังหวัดสงขลาก็จะต้องรับผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพย์สินตามมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา8
อนึง่ คำ�พิพากษาศาลฎีกานีว้ นิ จิ ฉัยตามแนวคำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 4586/2531
ซึ่งวินิจฉัยว่า การที่จำ�เลยเรียกและรับเงินจาก ท. กับพวก โดยอ้างว่าจะเอาไปให้
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิพากษายกฟ้องในคดีที่ ท. กับพวกเป็นจำ�เลย ดังนี้
ผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ทจี่ �ำ เลยอ้างดังกล่าวย่อมหมายถึงผูพ้ พิ ากษาผูม้ อี �ำ นาจพิจารณา
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 6, น.89-90.
มาตรา 167 นี้เป็นบทเฉพาะของความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 144 ซึ่งเป็นบททั่วไป
8
มาตรา 201 นี้เป็นบทเฉพาะของความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน ตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นบททั่วไป
6
7
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พิ พ ากษาคดี ใ นศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ ต ามกฎหมาย แม้ จ ะมิ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของสำ � นวนหรื อ
องค์คณะที่พิจารณพิพากษาคดีนั้น ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่จำ�เลยจะจูงใจให้กระทำ�
การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ ท. กับพวกแล้วการกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143
อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่คนกลางเรียกและรับเงินจากผู้ให้ ซึ่งผู้ให้มี
คดีอยู่ในศาลอุทธรณ์ โดยคนกลางอ้างกับผู้ให้ว่าจะติดต่อวิ่งเต้นให้ผู้พิพากษาคนหนึ่ง
ช่วยเหลือผูใ้ ห้นนั้ ชนะคดีในชัน้ ศาลอุทธรณ์ได้ แต่แท้จริงแล้วบุคคลทีค่ นกลางอ้างว่าจะ
ไปให้ชว่ ยวิง่ เต้นให้เป็นเพียงราษฎรมิได้เป็นผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ จึงไม่ใช่เจ้าพนักงาน
ที่คนกลางจะจูงใจให้พิพากษาในชั้นอุทธรณ์ ให้เป็นคุณแก่ผู้ให้ได้ ฉะนั้นคนกลางจึง
ไม่ตอ้ งรับผิดตามมาตรา 143 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา ทัง้ นี้ ตามคำ�พิพากษาศาล
ฎีกาที่ 5174/2533 วินิจฉัยว่า “จ. เป็นสามี ล. ที่จำ�เลยที่ 2 พา น. ไปติดต่อเพื่อจะ
ขอให้ชว่ ยวิง่ เต้นให้ น. ชนะคดีในชัน้ อุทธรณ์ ไม่ได้เป็นผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ จ. จึงไม่ใช่
เจ้าพนักงานที่ ล. หรือจำ�เลยคนหนึ่งคนใดจะพึงจูงใจให้กระทำ�การหรือไม่กระทำ�การ
ในหน้าทีโ่ ดยพิพากษาคดีในชัน้ อุทธรณ์ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บคุ คลใดอันเป็นองค์
ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 ได้”

3) ตัวอย่างคำ�พิพากษาศาลฎีกาตามมาตรา 143 ความผิด
ฐานเรี ย ก รั บ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
เพือ่ ให้เจ้าพนักงานกระทำ�การในหน้าที่
คำ � พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 988/2551 วิ นิ จ ฉั ย ว่ า โจทก์ บ รรยายฟ้ อ งว่ า
ร้อยตำ�รวจเอก ส. เป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่ ต. ถูกจับกุมดำ�เนินคดีอาญา
จำ�เลยเรียกและรับเงินจำ�นวน 5,000 บาท จาก ต. และ น. เพื่อเป็นการตอบแทนที่
จำ�เลยจะจูงใจร้อยตำ�รวจเอก ส. โดยวิธอี นั ทุจริตผิดกฎหมาย เพือ่ ให้รอ้ ยตำ�รวจเอก ส.
กระทำ�การในหน้าที่อันเป็นคุณแก่ ต. โดยการช่วยเหลือในทางคดี เพื่อทำ�ให้ ต.
หลุ ด พ้ น จากความผิ ด เป็น การบรรยายฟ้อ งให้เ ห็น ถึงการกระทำ � และเจตนาของ
จำ�เลยว่าจำ�เลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเป็นการตอบแทนในการที่จำ�เลย
อ้างว่าจะจูงใจเจ้าพนักงานไม่ให้ด�ำ เนินคดีแก่ ต. และปล่อยตัวให้หลุดพ้นจากคดีอาญา
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เป็นการบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 143 แล้วส่วนการที่จำ�เลยไปติดต่อหรือจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีใด หรือ
เจ้าพนักงานจะกระทำ�การใดอันเป็นการช่วยเหลือ ต. มิใช่องค์ประกอบแห่งความผิด
อันต้องบรรยายมาในฟ้องฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 158 (5) แล้ว
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 7695/2543 วินิจฉัยว่า การที่จำ�เลยที่ 2 ร่วมเรียก
และรับเงินไปจาก น. เป็นการตอบแทน โดยอ้างว่าจะนำ�ไปใช้จูงใจเจ้าพนักงาน
ในตำ�แหน่งผู้พิพากษาโดยวิธีการอันทุจริตให้กระทำ�การในหน้าที่พิพากษาคดีโดยรอ
การลงโทษจำ�คุกให้แก่ น. ในคดีอาญาที่ น. ถูกฟ้องนั้น ครบองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ว แม้จ�ำ เลยทัง้ สองไม่ได้ไปจูงใจผูพ้ พิ ากษา
ให้กระทำ�การในหน้าทีใ่ ห้เป็นคุณแก่ น. ก็ยงั ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 143
แม้คำ�เบิกความของ น. ไม่ได้ระบุชื่อผู้พิพากษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดีอาญาที่ น.
ถูกฟ้อง ก็ไม่ทำ�ให้การกระทำ�ของจำ�เลยที่ 2 ไม่เป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบ
ความผิดไปแต่อย่างใด
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 1332/2537 วินิจฉัยว่า โจทก์กล่าวหาว่าจำ�เลย
ทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจากผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจะนำ�ไปให้ ก. ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานผู้มีอำ�นาจออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแก่ผู้เสียหาย เพื่อจูงใจให้
เจ้าพนักงานกระทำ�การในหน้าที่อันเป็นคุณแก่ผู้เสียหายโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 นั้น มิได้อยู่ที่เจ้าพนักงานได้กระทำ�การ
ในหน้าทีแ่ ล้วหรือไม่ แม้จะออกใบอนุญาตแล้ว ก. ก็ยงั คงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
การออกใบอนุญาตไปแล้วมิได้ทำ�ให้ฟ้องโจทก์ขาดองค์ประกอบความผิดที่จำ�เลยฎีกา
โต้ แ ย้ ง มิ ใ ห้ ศ าลรั บ ฟั ง เทปบั น ทึ ก เสี ย งซึ่ ง ถอดเทปเป็ น ตั ว อั ก ษรไว้ แ ล้ ว เป็ น พยาน
หลักฐานลงโทษจำ�เลยนัน้ เป็นการโต้แย้งดุลพินจิ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2537 วินิจฉัยว่า จำ�เลยพูดขอเงินจากโจทก์
ร่วมจำ�นวน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันตัวบุตรของโจทก์ร่วม
และจำ�เลยจะหาทนายความให้โจทก์ร่วมต่อรองจำ�นวนเงินลงเหลือ 400,000 บาท
จำ�เลยตกลง ข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้เพียงว่าโจทก์ร่วมให้เงินจำ�เลยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
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ของจำ�เลยในการที่จะหาทนายความให้บุตรของโจทก์ร่วม และเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขอปล่อยชัว่ คราวบุตรของโจทก์รว่ มเท่านัน้ ยังฟังไม่ได้แน่ชดั ว่าโจทก์รว่ มให้เงินจำ�เลย
นำ�เงินไปให้เจ้าพนักงานผู้มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวเพื่อกระทำ�การ
หรือไม่กระทำ�การอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยทุจริต ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมกับจำ�เลย
จะนำ � สิ น บนไปให้ เจ้ า พนั ก งานอั น เป็ น การใช้ ใ ห้ จำ � เลยกระทำ � ผิ ด โจทก์ ร่ ว มย่ อ ม
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายความผิดอันยอมความกันได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์
ภายในกำ�หนดสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำ�ความผิดเป็น
อันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 โจทก์จึงไม่มีอำ�นาจฟ้อง
ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำ�นาจ
หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 4846/2536 วินิจฉัยว่า การที่จำ�เลยเรียกและ
รับเงินไปจาก ฉ. เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจ้าพนักงานในตำ�แหน่งผู้พิพากษา
ศาลฎีกาโดยวิธีอันทุจริตให้กระทำ�การในหน้าที่พิพากษาคดีอันเป็นคุณแก่ ฉ. ให้ ฉ.
ชนะคดีในชั้นศาลฎีกานั้นครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 143 แล้ว จำ�เลยจะได้ไปจูงใจ เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
ให้กระทำ�การในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่ ฉ. หรือไม่ หาใช่องค์ประกอบของความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 ไม่ ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะได้อ่านคำ�พิพากษา
ศาลฎีกาไปก่อนที่จำ�เลยจะได้เรียกและรับเงินจาก ฉ. จำ�เลยย่อมไม่สามารถจะจูงใจ
เจ้าพนักงานในตำ�แหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณแก่ ฉ. ได้ทัน
ก็ตามก็ไม่ท�ำ ให้การกระทำ�ของจำ�เลยไม่เป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบความผิด
ไปแต่อย่างใด
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 2631/2534 วินิจฉัยว่า การที่จำ�เลยเรียกรับเอาเงิน
จาก ม. และ น. สองครั้ง เพื่อช่วยเหลือให้ ส. และ พ. บุตรของบุคคลทั้งสองสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพลตำ�รวจได้ โดยจำ�เลยจะนำ�เงินไปเป็นค่าตอบแทน
เจ้าพนักงานและแพทย์ผมู้ หี น้าทีใ่ นการสอบคัดเลือกและตรวจรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
พลตำ�รวจดังกล่าว เป็นการกระทำ�ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 แล้ว ที่จำ�เลยไม่ได้เป็นกรรมการสอบคัดเลือก ไม่ได้แจ้ง ม. และ
น. ว่าจะช่วยเหลือบุตรของบุคคลทั้งสองให้เข้าเป็นนักเรียนพลตำ�รวจด้วยวิธีใด และ
ไม่ได้แจ้งแก่บุคคลทั้งสองว่าเจ้าพนักงานที่จำ�เลยจะไปจูงใจเป็นใครระดับใด หาใช่
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สาระสำ�คัญที่จะทำ�ให้การกระทำ�ของจำ�เลยกลายเป็นไม่ครบองค์ประกอบความผิดไม่
เมือ่ จำ�เลยรับเงินดังกล่าวไว้รวมสองครัง้ ต่างวาระกัน จึงเป็นการกระทำ�ความผิดสองกรรม
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 960/2534 วินจิ ฉัยว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชดั แจ้ง
ว่าจำ�เลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันเรียกเงิน จำ�นวน 30,000 บาท จากนางสาว ส.
ผู้เสียหายเป็นการตอบแทนในการที่จำ�เลยกับพวกจะจูงใจร้อยตำ�รวจโท น. พนักงาน
สอบสวนด้วยวิธีอันทุจริตให้ร้อยตำ�รวจโท น. กระทำ�การในหน้าที่พนักงานสอบสวน
ให้ไม่ดำ�เนินคดีกับนาย ณ. สามีผู้เสียหายเห็นว่าเป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นถึง
การกระทำ � และเจตนาของจำ�เลยว่าจำ�เลยเจตนาเรี ยกเอาเงิ น จากผู้ เ สี ยหายเป็ น
ค่าตอบแทนในการทีจ่ �ำ เลยอ้างว่าจะจูงใจเจ้าพนักงานไม่ให้ด�ำ เนินคดีกบั สามีผเู้ สียหาย
และปล่อยตัวให้หลุดพ้นจากคดีข้อหาลักทรัพย์ อันถือได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้อง
ครบองค์ ป ระกอบแห่ ง ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ ว
ส่วนการที่จำ�เลยจะได้ไปติดต่อหรือจูงใจเจ้าพนักงานหรือไม่ มิใช่องค์ประกอบแห่ง
ความผิดอันต้องบรรยายในฟ้องสำ�หรับการบรรยายฟ้องในตอนต้นที่ว่า จำ�เลยกับ
พวกบังอาจใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย โดยเอาความเท็จมากล่าวว่าจำ�เลยรู้จักกับ
เจ้ า พนั ก งานตำ � รวจ สามารถวิ่ ง เต้ น พนั ก งานสอบสวนให้ ส ามี ผู้ เ สี ย หายหลุ ด พ้ น
จากคดีได้นน้ั เป็นการกล่าวถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ�ผิดของจำ�เลยว่าได้เอาความเท็จ
มากล่าวเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้จ่ายเงินเป็นการตอบแทนจำ�เลยกับพวกในการ
จะจูงใจเจ้าพนักงาน จะถือว่าจำ�เลยไม่มเี จตนาในการกระทำ�ผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 143 หาได้ไม่
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 537/2523 วินิจฉัยว่า ปัญหาสุดท้ายที่จำ�เลยฎีกา
ว่าแม้จะฟังว่าจำ�เลยเรียกร้องเงินจากนาย อ. นาง ป. ทีส่ ดุ ก็ไม่มกี ารตอบแทนหรือจูงใจ
เจ้าพนักงาน เพราะเป็นแต่เพียงอุบายของจำ�เลยเท่านั้น จำ�เลยรับเงินแล้วไม่นำ�ไปให้
การกระทำ�ของจำ�เลยน่าจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งโจทก์มิได้ฟ้อง ไม่เป็นความผิด
ตามมาตรา 143 ตามฟ้องของโจทก์แต่อย่างใดนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำ�เลย
เรียกเงินจากนาย อ. นาง ป. เพื่อจะนำ�ไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพิพากษายกฟ้อง
ปล่อยนาย ห. บุตรของนาย อ. นาง ป. การกระทำ�ของจำ�เลยดังกล่าว แม้เป็นแต่เพียง
อุบายของจำ�เลยที่เรียกเอาทรัพย์สินของนาย อ. นาง ป. ไว้เป็นของจำ�เลยเสียเอง
โดยไม่ได้ตงั้ ใจจะเอาไปให้เจ้าพนักงานคนใดเลยดังทีจ่ �ำ เลยฎีกานัน้ ก็เป็นการกระทำ�ที่
ครบองค์ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ว
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คำ � พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 2354/2522 วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ศาลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ
กฎหมายฟังได้ว่าจำ�เลยทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจากนาย ห. นาง บ. โดยอ้างว่า
จะเอาไปให้นาย เพือ่ ช่วยให้นาย ห. พ้นจากคดีทตี่ อ้ งหาจริง ส่วนคำ�ว่า “นาย” ทีจ่ �ำ เลย
อ้างหมายถึงบุคคลใดนั้น โจทก์มีพันตำ�รวจตรี ก. เบิกความว่าในท้องถิ่นจังหวัดที่เกิด
เหตุเรียกข้าราชการสัญญาบัตรว่า “เจ้านาย” ร้อยตำ�รวจเอก ส. เบิกความว่า คำ�ว่า
“นาย” ที่ใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการสอบสวน คงหมายถึงพนักงานสอบสวน แต่อาจ
หมายถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือฝ่ายต่าง ๆ ด้วย และร้อยตำ�รวจตรี ว. พนักงาน
สอบสวนเบิกความว่า “นาย” ในคดีนี้หมายถึงพนักงานสอบสวนเพราะคดีอยู่ที่
พนักงานสอบสวน ดังนี้แม้คำ�ว่า “นาย” อาจหมายถึงข้าราชการทั่ว ๆ ไปด้วยก็ตาม
แต่คดีนี้จำ�เลยเรียกเงินไปให้นาย เพื่อช่วยให้นาย ห. พ้นจากคดีที่อยู่ในชั้นสอบสวน
และนาย ห. นาง บ. ยินยอมให้เงินไป จึงเป็นเข้าใจกันระหว่างจำ�เลยกับนาย ห. นาง บ.
ว่า “นาย” ทีจ่ �ำ เลยอ้างหมายถึงพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานผูม้ อี �ำ นาจดำ�เนินคดี
กับนาย ห. นัน่ เอง หาอาจหมายถึงบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องหรือไม่มอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นคดี
ทีน่ าย ห. ต้องหา อันจะทำ�ให้การกระทำ�ของจำ�เลยมิใช่กระทำ�ไปเพือ่ จูงใจเจ้าพนักงาน
ดังจำ�เลยฎีกาไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำ�เลยเรียกเงินเพื่อเป็นการตอบแทนในการ
จะจูงใจพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานผู้มีอำ�นาจดำ�เนินคดีกับนาย ห. โดยวิธีอัน
ทุจริตหรือผิดกฎหมายให้กระทำ�หรือไม่กระทำ�การในหน้าที่ ให้นาย ห. พ้นข้อกล่าวหา
และพิพากษาลงโทษจำ�เลยตามฟ้องศาล ฎีกาเห็นพ้องด้วย
ข้อสังเกต สำ�หรับคำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2522 ท่านศาสตราจารย์
จิตติ ติงศภัทิย์ หมายเหตุไว้ท้ายคำ�พิพากษาศาลฎีกาว่า “เพียงแต่ข้อเท็จจริงว่าจำ�เลย
รับเงินไปว่าจะเอาไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อช่วยให้พ้นคดีที่ต้องหา ก็แสดงอยู่ในตัว
ว่าเป็นการเรียกประโยชน์เป็นการตอบแทนการทีจ่ ะจูงใจเจ้าพนักงานโดยผิดกฎหมาย
ครบองค์ประกอบตามมาตรา 143”
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4) ตัวอย่างคำ�พิพากษาศาลฎีกาตามมาตรา 167 ความผิดฐานให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรม
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 8181/2547 วินิจฉัยว่า คำ�ว่า “พนักงานสอบสวน”
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 167 มีความหมายว่า ต้องเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเท่านั้น ดังนั้น การให้เงินแก่เจ้าพนักงานตำ�รวจซึ่งไม่ได้เป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเพื่อให้ช่วยเหลือไม่ดำ�เนินคดี จึงมิใช่เป็น
การให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดแก่ พ นั ก งานสอบสวนตามความหมายของ
บทบัญญัตดิ งั กล่าว จึงไม่มคี วามผิดตามมาตรานี้ คงมีความผิดตามมาตรา 144 เท่านัน้
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 3700/2529 วินจิ ฉัยว่า ข้อความในจดหมายทีจ่ �ำ เลย
เขียนถึง บ. พนักงานสอบสวน มีลักษณะขอร้องให้ บ. ช่วยเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา
ให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปในชั้นสถานีตำ�รวจโดยไม่ต้องให้คดีถึงศาลเท่านั้น เพื่อทั้งฝ่าย
ผู้ต้องหาและฝ่ายเจ้าพนักงานตำ�รวจจะได้ไม่เสียเวลาและเป็นการประหยัด เพราะ
จำ�เลยมีความเห็นว่าไม่ว่าจะชั้นศาลหรือชั้นสถานีตำ�รวจก็ถูกลงโทษปรับเหมือนกัน
จึงไม่พอแปลความหมายได้วา่ จำ�เลยขอให้หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดแก่ บ. เพื่อจูงใจไม่ให้ดำ�เนินคดีแก่ผู้ต้องหาดังกล่าว อันจะเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144, 167

5 ตัวอย่างคำ�พิพากษาศาลฎีกาตามมาตรา 201 ความผิดฐาน
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2532 วินิจฉัยว่า จำ�เลยเป็นพนักงานสอบสวน
บอกให้ ล. ลงลายมือชื่อแทน ท. ได้ ล. จึงปลอมลายมือชื่อ ท. ลงในคำ�ร้องขอประกัน
แล้วจำ�เลยร่วมกับ ล. ขอประกันตัว อ. ผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยใช้โฉนดที่ดินของ ท.
เป็นหลักทรัพย์ เสนอต่อพันตำ�รวจตรี ช. จนพันตำ�รวจตรี ช. อนุญาตให้ประกันตัว อ.
ได้ การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันทำ�เอกสารปลอมกระทงหนึง่ และ
ฐานใช้เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่ง และการที่จำ�เลยเป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกัน อ. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า ล.
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ปลอมลายมือชื่อ ท. ผู้ขอประกัน จำ�เลยก็ยังเสนอความเห็นว่าควรให้ประกัน อ. ทั้ง
จำ�เลยยังรับทรัพย์สนิ สำ�หรับตนเองโดยมิชอบเพือ่ กระทำ�การให้ อ. ได้รบั ประกันตัวไป
การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ
มาตรา 201 ด้วย
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