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เจ้าของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    

 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 โทร.  0 2954 7300  (อัตโนมัติ 30 หมายเลข)  ต่อ 271 

 Dhurakij Pundit University   

 110/1-4 Prachachuen Road Laksi, Bangkok 10210 

 Telephone 0 2954 7300  (Automatic 30 Number)  # 271 
  

คณะท่ีปรึกษา 

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

บรรณาธิการ   

อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักด์ิ รอดจันทร์ นักวิชาการอิสระ 
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กองบรรณาธิการบุคคลภายใน 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  เล่ือนฉวี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์  ป.บรรจงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา  ชูตินันทน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชดาพรร  ทองสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.น่ิมนวล  ผิวทองงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์นคร  วัลลิภากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

กองการจัดการ นางสาวกานต์พิชชา  ศรีเจริญ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 นางสาวจิราณี  ชัยสมิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ออกแบบรูปเล่มและจัดหน้า DPU Cool print  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สาขาท่ีรับตีพิมพ์  นิติศาสตร์ 

กำหนดออก  ราย 6 เดือน ฉบับท่ี  1 สิงหาคม - มกราคม 

  ฉบับท่ี  2 กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 

จัดจำหน่าย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พิมพ์ท่ี DPU Cool print   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  อยู่สถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความภายใน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

Pridi Banomyong Faculty of Law 
  

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื ่อผลิตบัณฑิต

ทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 46 ปี ที่หลักสูตร

ของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 

พ.ศ. 2552 มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ใช้นาม “ปรีดี พนมยงค์” ต่อท้ายช่ือสถาบันเป็น “คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์” 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงความผูกพันระหว่างศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับ ศาสตราจารย์ 

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยและเป็นอธิการบดีคนแรก 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร

นิติศาสตร์ ท้ัง 3 ระดับ คือ  

ระดับปริญญาตรี (น.บ.)  

ระดับปริญญาโท (น.ม.)  

ระดับปริญญาเอก (น.ด.) 
  

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  

http://law.dpu.ac.th e-mail:   lawpridi@dpu.ac.th  

fb:   lawpridi.dpu Line:  @ikv6932L  IG:  lawpridi.dpu 

โทร. 02 954 7300 #271, 283, 279 
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วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ 
  

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวารสาร วิชาการ

ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ ่งตีพิมพ์บทความ 

ทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนโยบายการจัดพิมพ์

ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 สิงหาคม – มกราคม และ ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ของทุกปี 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้

ทางด้านกฎหมายไปสู่นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

2.  เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของคณะอ่านและค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งน้ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้นอกจากท่ีได้รับในช้ันเรียน 

3.  เพื ่อเผยแพร่บทความที่เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 

ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

4.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน 

เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 
  

นโยบายการจัดพิมพ์ 
  

1.  วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเป็นสื่อกลาง

ในการเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านกฎหมาย 

2.  บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ในระหว่าง

การขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอ่ืน ๆ  

3.  บทความวิชาการมุ่งเน้นบทความที่เสนอแนวทางความคิดทฤษฎีใหม่ หรือ

บทความที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหรือกระตุ้นการวิจัยต่อเนื่องในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ

ต่าง ๆ  
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4.  บทความวิจัยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ช่วยทดสอบทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่ช่วยขยาย

ความในแง่มุมสำคัญต่าง ๆ ของทฤษฎีเหล่านั ้นเพื ่อทำให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจ หรือ 

สามารถนำไปทำวิจัยต่อเน่ืองได้ 

5.  วารสารยินดีตีพิมพ์งานวิจัยที ่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีทดลองทดสอบ 

ในหลากหลายรูปแบบที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อสังคมวิชาการ 

ในวงกว้าง 
  

กระบวนการคัดเลือกบทความ 
  

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้มีกระบวนการ 

ในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพตามวิธี Double – Blinded Peer Review Process 

ซ่ึงมีกระบวนการดังต่อไปน้ี  

-  บทความที่ส่งเข้ามาจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Review) 

เพ่ือเป็นผู้อ่านประเมินบทความ อย่างน้อย 2 คน 

-  ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนำว่าบทความนั้น ๆ จะได้รับการ

ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข ซึ่งจะต้องส่งบทความอีกคร้ัง 

และต้องทำการแก้ไขให้เสร็จภายใน 10 – 15 วันหลังจากได้รับผลการประเมิน 

-  ในกรณีบทความได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้อ่านประเมินบทความจะต้องพิจารณา 

อีกคร้ังหน่ึงว่า บทความท่ีแก้ไขแล้วดังกล่าวเป็นท่ียอมรับเพ่ือการตีพิมพ์ได้ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของมูลเหตุจูงใจในทางกฎหมาย

อาญาต่อการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ ซึ่งในปัจจุบันการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ

ของศาลยังปราศจากหลักเกณฑ์ที ่มีลักษณะเป็นการทั่วไปที่จะเป็นแนวทางให้ศาลใช้

ดุลพินิจในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดอย่างมีขอบเขต มีเพียง “ยี่ต๊อก” 

(Sentencing Guideline) ที่ศาลนำมาเป็นแนวทางสำหรับการใช้ดุลพินิจในการกำหนด

โทษโดยศาลแต่ละแห่งจะกำหนดขึ้นมาใช้กับคดีบางประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ของ

ศาลน้ัน ๆ เพ่ือให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะมีการกำหนด “ยี่ต๊อก” (Sentencing Guideline) ขึ้นมา

ใช้เพื่อทำให้คำพิพากษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ “ยี่ต๊อก” (Sentencing Guideline) 

ก็เป็นเพียงแนวทางที่ทำให้ศาลพิจารณาแค่ในส่วนลักษณะของการกระทำความผิดแต่มิได้

พิจารณาถึงตัวผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจใน

การกระทำความผิดซึ่งผู้กระทำแต่ละคนย่อมมีมูลเหตุจูงใจที่ดีและร้ายแตกต่างกันออกไป 

อันจะส่งผลให้การลงโทษนั้นขาดความได้สัดส่วนและความเหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิด 

และนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงโทษตามกฎหมายอาญา โดยในที่น้ี 

จะศึกษาเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในทางกฎหมายอาญาและการกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจ

ในการกำหนดโทษเปรียบเทียบของไทยและต่างประเทศ 

บทความฉบับนี ้ผ ู ้ เข ียนได้เสนอแนะให้ม ีการแก้ไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัต ิใน 

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็นมาตราใหม่ขึ ้นในภาคหนึ่ง ส่วนที่ 3 เรื ่องวิธีการ 

เพิ ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ โดยนำหลักกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ 

เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจ

ในการกำหนดโทษมาเป็นแนวทางเพื ่อปรับแก้ไขกฎหมายอาญาของไทย เพื ่อให้เกิด 

แนวทางการใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เกิดความเท่าเทียม ได้สัดส่วน เกิดความเหมาะสม

และเป็นธรรมต่อไป 
 

คำสำคัญ: มูลเหตุจูงใจ  เจตนาพิเศษ  ดุลพินิจ 
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Abstract 
 

This article aims to study the underlying motivation behind the 

discretion in imposing penalties of the criminal law. As of now, the imposition 

of penalties lack a distinguishable, general characteristic in order to aids the 

court of law to impose penalties to those conduct mild illegitimate act. 

What’s only being constituted by the judges is “Yi-Tok” (Sentencing Guideline) 

to impose the penalties to those offended. The imposition of penalties differs 

by the types of crime and the frequency of occurrence a given region of court 

of law, in order for court of laws to punish a perpetrator in an equivalent and 

a fair manner.  

Nonetheless, even though several courts of law adopted “Yi-Tok” so 

that the punishments their punishment goes hand in hand, but “ Yi- Tok” 

(Sentencing Guideline) approach only takes a glimpse of an illegitimate action 

into account which is the type.  “ Yi- Tok”  ( Sentencing Guideline)  does not 

prioritize the perpetrator’ s character, especially him/  her underlying 

motivation.  In all honesty, the underlying motivation varies; it may be 

triggered by both good and bad intentions. This may result in the perpetrator 

receiving punishments that are disproportion to his/ her action. Moreover, this 

may lead to incompliance among the purpose of the criminal law 

punishments. That being said, this article will study the underlying motivation 

behind a perpetrator illegitimate action, the criminal law, and compare 

Thailand’s discretion of imposing penalties boundaries to other countries.  

In this article, the authors proposes that the provisions of the Thai 

Penal Code should be revised and reconsidered as a new section in Division 

3 on the method of increasing penalties, reducing penalties and putting 

penalties on pause, referring heavily to foreign law principles, including 
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Germany, France, England and the United States.  The mentioned countries 

discretion of imposing penalties boundaries will be idealistic guidelines for 

amending the Thai criminal law.  In a hopeful manner, Thailand’ s discretion 

of imposing penalties will be fair, equal, proportionate, and moral.  
 

Keywords: Motive, Specific intent, Discretion 

 

1.  บทนำ 

โดยปกติแล้วหากมีการอธิบายเกี ่ยวกับกระทำของมนุษย์ตามความหมายของ

กฎหมายอาญาคือการคิด ตกลงใจ และกระทำตามท่ีคิดและตกลงใจไว้ ซ่ึงกระบวนการคิดและ

การตกลงใจในการลงมือกระทำความผิดนั้นย่อมมีเบื้องหลังมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกัน 

เช่น การกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ผู้กระทำความผิดแต่ละคนย่อมมีมูลเหตุจูงใจในการ

กระทำความผิดท่ีแตกต่างกันไป โดยผู้กระทำความผิดคนหน่ึงอาจจะฆ่าผู้อ่ืนด้วยความโกรธ

แค้นเกลียดชังผู้ท่ีตนฆ่า ส่วนผู้กระทำความผิดอีกคนอาจฆ่าผู้อื่นด้วยความสงสารเนื่องจาก

ต้องการให้ผู้นั้นพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขานั้นเป็นอยู่ ซึ่งถ้าพิจารณาถึงความน่าตำหนิ

หรือความชั่ว (Schuld)1 ของผู้กระทำความผิดแต่ละคน จะพบว่ามีความน่าตำหนิแตกต่าง

กันแต่ตามกฎหมายอาญาของไทยไม่ได้กำหนดให้ศาลต้องพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจของ

ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ซ่ึงการไม่พิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจน้ีย่อมส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ

ในการลงโทษให้เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสภาพของสังคมปัจจุบันที่คนในสังคมกำลังประสบกับ

ปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศที่แสดงให้เห็นถึง

สภาพของความเหลื ่อมล้ำระหว่างผ ู ้ท ี ่ม ีฐานะร ่ำรวยกับผู ้ท ี ่ม ีฐานะยากจน และ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การดำรงชีวิตของคนในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจกระทำการซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายซึ่งส่วนมากเป็นการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และการกระทำความผิดเกี่ยวกับกับชีวิตร่างกาย โดยการ

กระทำความผิดเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากมูลเหตุจูงใจที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อได้มีการกระทำ

 
1  คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2563), น. 293. 
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ความผิดครบองค์ประกอบของความผิดแล้วบุคคคลนั้นก็ย่อมถูกลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึง

โทษตามกฎหมายอาญานั้นมีอยู่ทั้งหมด 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และ

ริบทรัพย์ โดยโทษแต่ละสถานนั้นจะถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา โดยบทบัญญัติ

บางมาตรากฎหมายไม่ได้เปิดช่องไว้ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษ เช่น ความผิดตาม

มาตรา 289 (1) ถึง (7) อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกับฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ แต่เม่ือ

พิจารณาแล้วจะพบว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาส่วนมากนั้นเปิดช่องให้ศาล

สามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษได้ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334  

ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้น้ัน

กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่กินหกหม่ืน

บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” โดยบทบัญญัติดังกล่าวศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ 

ได้ว่าจะจำคุกจำเลยเป็นเวลาเท่าใดซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำคุกสูงสุดได้ 

ไม่เกินสามปีแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าให้ลงโทษจำคุกขั้นต่ำไว้เท่าใด เช่นเดียวกับในส่วน

ของโทษปรับที่กำหนดไว้เพียงจำนวนค่าปรับขั้นสูงแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนค่าปรับขั้นต่ำ

เอาไว้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิด

หรือจำเลยต่อไป 

การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดทางอาญาของศาลไทย 

ได้มีการกำหนดเป็นบัญชีมาตรฐานการกำหนดโทษหรือที่เรียกว่า “ยี่ต๊อก” (Sentencing 

Guideline) ซ่ึงเป็นแนวทางในการกำหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระทำความผิดในแต่ละประเภท

ของคดีเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่บัญชี

ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นบทบังคับเด็ดขาดที่ให้ศาลต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเสมอไป2 

ดังนั้นแม้ศาลจะใช้หรือไม่ใช้บัญชีมาตรฐานดังกล่าวในการกำหนดโทษก็อาจก่อให้เกิดผล

ดังนี้ เช่น ในกรณีที่ศาลเลือกที่จะไม่ใช้บัญชีดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดโทษอาจ

ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีและนำไปสู่ความไม่เสมอภาค

กันตามกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  

 
2  จตุพร จันบุรี, “มูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดกับดุลพินิจในการกำหนดโทษคดีอาญา,” (รายงานผล 

ส่วนบุคคล สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสาลยุติธรรม, 2553), น. 13. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

18 

มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”3 และขัดต่อกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 144 อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลงโทษโดยใช้บัญชีมาตรฐานในการ

กำหนดโทษ หรือ “ยี่ต๊อก” เป็นแนวทางในการกำหนดโทษก็อาจก่อให้เกิดความไม่ได้

สัดส่วนในการลงโทษ เนื่องจากศาลไม่ได้พิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดโดยดูพฤติการณ์

การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลอันนำไปสู่การลงโทษที่ไม่เหมาะสม

กับผู้กระทำความผิดซึ่งขัดกับหลักความได้สัดส่วนของการลงโทษซึ่ง Cesare Beccaria  

ได้กล่าวไว้ว่า “ขนาดที่แท้จริงของอาชญากรรมคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม” (The 

true measure of crimes is…the harm done to society)5 อีกทั้งการกำหนดโทษโดย

ใช้บัญชีมาตฐานดังกล่าวนั้นเป็นหลักอาจนำไปสู่การขาดความละเอียดอ่อนในการลงโทษ

เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงภูมิหลังของผู้กระทำความผิด อาทิเช่น มูลเหตุจูงใจ บุคลิกภาพ 

พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของผู้กระทำความผิดมาประกอบในการกำหนดโทษทำให้การ

ลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่แท้จริงได้ ซ่ึง 

ในปัจจุบันการลงโทษน้ันจะมีวัตถุประสงค์ต่างจากในอดีตท่ีการลงโทษมีความมุ่งหมายเพียง

เพื่อการแก้แค้นทดแทน แต่ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษยังต้องคำนึงถึงการ

ป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการคุ้มครองสังคมด้วย

ไปในคราวเดียวกัน นอกจากนี้การลงโทษยังมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระทำ

ความผิดเพ่ือให้กลับตัวเป็นคนดีและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เม่ือพ้นโทษ 

ด้วยเหตุนี้หากปล่อยให้มีการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน 

ก็จะนำมาสู่ปัญหาความเคลือบแคลงสงสัยต่อความเป็นธรรมของคำพิพากษาได้ ซึ่งใน

ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law หรือ Common Law ก็ได้มีการ

พัฒนากฎหมายอาญาโดยกำหนดขอบเขตในการใช้ดุลพินิจซึ่งต้องคำนึงถึงเหตุต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำความผิดแต่ละคนมาประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ

 
3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 27, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 134 

ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 2560), น. 8. 
4  International Convention on Civil and Political Right: ICCPR 1966 Article 14. 
5  ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2563), น. 197. 
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มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นสิ่งที่มีการกล่าวถึงในตำราในทางกฎหมายอาญา

ของไทยหลาย ๆ เล่ม และถึงแม้ว่ากฎหมายไทยและศาลไทยจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับ

มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิดมากนัก แต่โดยหลักแล้วมูลเหตุจูงใจนั้นมีความสำคัญ

เพราะแสดงให้เห็นถึงจิตใจและเหตุผลของการตัดสินใจที่จะกระทำความผิด ซึ่งจะบ่งบอก

ถึงจิตใจที่ดีหรือจิตใจที่ชั ่วร้ายของผู้กระทำได้อันส่งผลต่อการลงโทษผู้กระทำความผิด 

ให้เหมาะสมต่อไปในภายภาคหน้า เพราฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงมูลเหตุจูง

ใจโดยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะในส่วนของบทมูลเหตุจูงใจต่อการใช้ดุลพินิจในการ

กำหนดโทษเท่าน้ัน 
 

2.  มูลเหตุจูงใจในทางกฎหมายอาญากับการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ 

มูลเหตุจูงใจเป็นสิ่งที่ที่มิใช่เรื่องเดียวกับเจตนา โดย “มูลเหตุชักจูงใจ” (Motive) 

ได้แก่ เหตุผลส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ในท้ายที่สุด (Ulterior goal) ของผู้กระทำความผิด 

ซึ่งมูลเหตุจูงใจมิใช่เจตนา หากแต่บางครั้งยากที่จะแยกให้เห็นชัด อย่างไรก็ตามในทาง

กฎหมายอาญาอาจกล่าวได้ว่า มูลเหตุจูงใจคือจุดมุ่งหมายที่ซ่อนไว้หลังเจตนาแห่งการ

กระทำ6 แต่ในบางครั้งมูลเหตุจูงใจกับเจตนาพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ 

กล่าวไว้ให้หัวข้อของคำอธิบายในตำราคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่า ความผิดบางมาตรา 

นอกจากผู้กระทำต้องประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลหรือเจตนาโดยผลของกฎหมาย (มาตรา 60) 

ซึ่งถือว่าเป็น “เจตนาธรรมดา” แล้ว ผู้กระทำจะต้องมี “เจตนาพิเศษ” ด้วย จึงจะถือว่า

ครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเร่ืองน้ัน ๆ เจตนาพิเศษ คือ “มูลเหตุจูงใจ” ในการ

กระทำ7 

อย่างไรก็ตามมีนักกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งมองว่ามูลเหตุจูงใจกับเจตนาพิเศษมิใช่

เรื่องเดียวกัน โดยมีการให้ความเห็นว่า มูลเหตุจูงใจที่ถูกกำหนดเป็นเจตนาพิเศษจะเรียกว่า 

“มูลเหตุชักจูงใจพิเศษ” ซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจที่กฎหมายรับรองให้ ซึ่งได้แก่ มูลเหตุจูงใจ 

ถูกบัญญัติไว้ให้เป็นองค์ประกอบของความรับผิด กล่าวคือ ในบางกรณีการวินิจฉัยความรับผิด

 
6  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน), 

2554, น. 77. 
7  เกียรขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามพับลิชชิ่ง), 

2562, น. 243. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

20 

ของผู้กระนั้นจะไม่เพียงแค่ดูเจตนาของผู้กระทำเท่านั้น แต่ต้องดูมูลเหตุชักจูงใจในการ

กระทำความผิดด้วย หากผู้นั ้นกระทำโดยปราศจากมูลเหตุจูงใจในกรณีที ่กฎหมายได้

กำหนดให้มูลเหตุจูงใจเป็นองค์ประกอบของความรับผิดแล้ว ผู้นั้นก็ไม่มีความผิดเนื่องจาก

การกระทำนั้นขาดองค์ประกอบตามโครงสร้างความรับผิด โดยมาตราที่มีการบัญญัติ

เกี่ยวกับมูลเหตุชักจูงใจจะปรากฏคำว่า “โดยทุจริต” หรือ “เพื่อ” อยู่ในมาตรานั้น ๆ โดย

มูลเหตุจูงใจกับมูลเหตุจูงใจพิเศษนั้น อาจอยู่ในความผิดฐานเดียวกันก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

การลักนมเพื่อนำไปให้ลูกกิน มูลเหตุจูงใจพิเศษ คือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย

ชอบ ส่วนมูลเหตุจูงใจธรรมดาคือการนำนมไปให้ลูกกิน ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุจูงใจที่ดี แต่หาก

เป็นการลักทรัพย์ไปเพื่อก่อกบฏ แม้ลักษณะของการกระทำจะคล้ายกันแต่มูลเหตุชักจูงใจ

พิเศษต่างกันก็จะทำให้ความรับผิดแตกต่างกันออกไปด้วย8 

ในการวินิจฉัยความรับผิดตามกฎหมายอาญามิได้มีการคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจว่า

ผู้กระทำได้กระทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจที่ดีหรือชั่วร้าย แต่บางครั้งมูลเหตุจูงใจอาจมีผล

เก่ียวกับความผิดอาญาได้ดังกรณีต่อไปน้ี 

1.  เป็นองค์ความผิดในกรณีที่กฎมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องพิจารณาจาก

ถ้อยคำในตัวบทน้ัน ๆ  

2.  เป็นเหตุทำให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

เช่นมาตรา 115, 289(6) (7), 318 วรรค 2 วรรค 3, 320 วรรค 2, พระราชบัญญัติยาเสพ

ติดให้โทษ พ.ศ. 2465, มาตรา 20 ทวิ จำเลยรับฝากเฮโรอีนไว้จากผู้ที่มีไว้เพื่อขาย จำเลย

ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายเอง ไม่ต้องรับโทษหนักข้ึน) ฎีกาท่ี 901/2517 ฎ.ธ. 565) 

3.  เป็นข้อแก้ตัวยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ เช่น มาตรา 68, 116, 305, 329, 

หรือ 67 

4.  เป็นเหตุลดโทษ เช่น มาตรา 72, 78, 335 วรรคท้าย 

5.  เป็นเหตุท ี ่ควรพิจารณาในการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ (ฎีกาท่ี 

989/2480 21 ธส. 1012, ท่ี 655/2488 ฎ. 610) 

 
8 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2554), น. 77. 
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อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในการลงโทษของศาลไทยก็มิได้มีการบัญญัติ

หลักเกณฑ์ไว้แน่นอน โดยเฉพาะในกรณีของการนำเอามูลเหตุจูงใจมาประกอบการใช้

ดุลพินิจในการกำหนดโทษ แต่เมื่อพิจารณาตามแนวคำพิพากษาจะพบว่าศาลฎีกาไทยมอง

ว่า มูลเหตุจูงใจก็คือเจตนาพิเศษ ซึ่งเมื่อมองว่าเป็นเจตนาพิเศษแล้วมูลเหตุจูงใจก็จะเป็น

องค์ประกอบความรับผิดที ่ศาลจะต้องพิจารณาอันมีผลต่อความรับผิดทางอาญาของ

ผู้กระทำ ยกตัวอย่างเช่น โจทก์บรรยายฟ้องข้อเท็จจริงที ่อ้างว่าจำเลยทั้งสองกระทำ

ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิว่าจำเลยที่ 1 และหรือจำเลยที่ 2 รู้เห็นเป็นใจและร่วมกัน

เติมหรือกรอกข้อความลงในสัญญากู้ซึ่งเป็นเอกสารที่แท้จริงและมีลายมือชื่อของโจทก์โดย

ไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 โจทก์

กู้ยืมและรับเงินจากจำเลยที่ 1 ไปครบถ้วนในวันทำสัญญาจำนวน 300,000 บาท และจะ

ชำระคืนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ซึ่งไม่เป็นความจริงโดยประการที่น่าจะเกิดความ

เสียหายแก่โจทก์ ผู้อื ่นหรือประชาชนอันเป็นการบรรยายฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสอง

ร่วมกันกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคสอง 

ซึ่งโจทก์อยู่ในบังคับต้องบรรยายฟ้องระบุองค์ประกอบภายในส่วนของเจตนาพิเศษด้วยว่า

จำเลยทั้งสองกระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

หรือประชาชนด้วย แต่ฟ้องโจทก์หาได้บรรยายระบุองค์ประกอบภายใน ในส่วนของมูลเหตุ

จูงใจเช่นว่านี้ไว้ด้วยแต่อย่างใด ฟ้องโจทก์จึงบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยทั้งสอง

กระทำความผิดไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 

วรรคสอง อันเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) 

(คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 17579/2555) 

ส่วนการบัญญัติหลักเกณฑ์อันเป็นขอบเขตและแนวทางสำหรับศาลในการใช้

ดุลพินิจกำหนดโทษตามกฎหมายของต่างประเทศ 1. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์สำหรับเป็นแนวทางให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษโดยให้ศาล

คำนึงถึงมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิดไว้ในมาตรา 46 (2) ว่า “ในการพิจารณาคดีของ

ศาลต้องชั ่งน้ำหนักความเหมาะสมตามพฤติการณ์และความผิดของผู ้กระทำความผิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณา มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิด” 2. ประเทศฝรั่งเศส  

ได้ม ีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ด ุลพินิจในการลงโทษผู ้กระทำความผิดไว้ใน 
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มาตรา 131-2 วรรคสองและวรรคสาม ว่า “โทษทางอาญาทุกสถานที่กำหนดโดยศาล

จะต้องถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับผู้กระทำความผิดแต่ละราย 

ภายใต้บังคับของกฎหมาย ศาลพิจารณาลักษณะความรุนแรง และรูปแบบการลงโทษ

โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของความผิด เช่นเดียวกับสถานการณ์ทางกายภาพ ทางครอบครัว 

ทางสังคมของผู ้กระทำความผิดเพื ่อให้การลงโทษผู ้กระทำความผิดนั ้นสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการลงโทษตามาตรา 130-1”9 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐวิสคอนซิน 

มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยี่ต๊อกท่ี

ศาลไทยได้กำหนดขึ้นมาใช้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่บัญญัติถึงฐานความผิดอยู่ 11 ฐาน 

1. การชิงทรัพย์ 2. การปล้นทรัพย์ 3. การลักทรัพย์ 4. การปลอมแปลง 5. การกระทำ

ความผิดทางเพศระดับที ่ 1 6. การกระทำความผิดทางเพศระดับที ่ 2 7. การกระทำ

ความผิดทางเพศต่อเด็กระดับที่ 1 8. การกระทำความผิดทางเพศต่อเด็กในระดับที่สอง  

9. ความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด (โคเคน มากกว่า 1 กรัม) 10. ความเกี่ยวกับยาเสพติด  

200-1,000 กรัม 11. การลักทรัพย์น้อยกว่า 10,000 ดอลลาโดยแฟ้มข้อมูลจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ความรุนแรงของการกระทำความผิด (Offense Severity)  

(2) เหตุอันตราย (Risk Assessment) (3) รากฐานของการพิจารณาคดี (The Sentencing 

Matrix) (4) ปัจจัยการแก้ไข (Adjustment Factors)10 4. ประเทศอังกฤษ การจัดทำ

แนวทางในการลงโทษตามประเภทของความผิดเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน เช่น ในความผิดฐานลักทรัพย์ ข่มขืน หรือการฆาตกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะใช้

สำหรับผู้กระทำความผิดอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งขั้นตอนแรกจะมีการกำหนดให้ศาลระบุ

ประเภทของความผิดและระดับความสามารถในการกระทำความผิดของผู้กระทำซึ่งจะมีอยู่

ทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1: ความผิดที่เป็นอันตรายและมีความน่าตำหนิสูง 

(Greater harm and higher culpability) ประเภทที่ 2: ความผิดที่อันตรายมากและมี

 
9  ปกป้อง ศรีสนิท, “การกำหนดโทษทางอาญา กับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2563, จาก http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c09.pdf, น. 13. 
10 Andrew Wiseman, Michael Connelly “ Judicial discretion & Sentencing outcomes: 

Incorporating Data from the Courtroom,”  September 2008,  Retrieved November 6, 2020, from 

https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/223974.pdf, p. 5-7. 
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ความน่าตำหนิต่ำ หรือ เป็นความผิดที่อันตรายน้อยแต่มีความน่าตำหนิสูง (Greater harm 

and lower culpability or lesser harm and higher culpability) ประเภทท่ี 3: มีความ

เป็นอันตรายน้อยและน่าตำหนิน ้อย (Lesser harm and lower culpability) ทั ้งน้ี 

ศาลต้องพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทใด จากนั้นศาลจึงตัดสิน 

ไปตามประเภทของผู้กระทำความผิด แต่อย่างไรก็ตามศาลก็ต้องพิจารณาถึงเหตุทาง 

ภาววิสัยประกอบเหตุทางอัตวิสัยโดยคำนึงถึง “ความเสียหาย” (harm) และ “ความผิด”

(culpability) ของผู้กระทำความผิดแต่ละคนประกอบด้วย11 
 

3.  ปัญหาในการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลอาญาไทย 

ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้จะมีปรากฎให้เห็น

ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคำสอนทางศาสนา หรือเป็นบทบัญญัติของ

กฎหมายแยกต่างหาก ก็จะปรากฏหลักเกณฑ์ให้ผู้มีอำนาจตัดสินคดีในเวลานั้นสามารถใช้

ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทำความผิดได้ แต่ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการใช้ดุพินิจนั้นจะ

ไม่มีปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

อาญาแม้จะบัญญัติเปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำ

ความผิดได้ แต่ก็ยังปราศจากหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปที่เป็นแนวทางให้ศาลใช้

กับคดีทุกประเภท มีแต่เพียงหลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางให้ศาลในการใช้ดุลพินิจในเฉพาะ 

บางเร่ืองเท่าน้ัน เช่น ในเร่ืองการการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5612 

ท่ีบัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุก 

ไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้น้ัน 

  (1)  ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือ 

 (2)  เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 

 
11 ปกป้อง ศรีสนิท “การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบศาล: การจัดทำและการเปิดเผยยี่ต๊อกในคดีอาญา,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคาม 2563, จาก https://www.the101.world/sentencing-guideline-in-criminal-case/. 
12 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับอ้างอิง), พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน), 

2547, น. 88-89. 
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 (3)  เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทำ

ความผิดอีก โดยความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 

สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั ้น หรือสภาพความผิด หรือ 

การรู้สึกความผิด และความพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว 

ศาลจะพิพากษาว่าผู้น้ันมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ 

ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาส 

กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลได้กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา  

โดยจะกำหนดเง่ือนไขเพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไม่ก็ได้...” 

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษ

ให้แก่ผู ้กระทำความผิดได้ ซึ ่งการรอการลงโทษนั ้นกฎหมายกำหนดให้ศาลคำนึงถึง

พฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดแต่ละคนประกอบ แต่อย่างไรก็ตามถ้า

พิจารณแล้วจะพบว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษน้ัน 

จะมีเฉพาะในส่วนที่ศาลจะรอการลงโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดเท่านั้น แต่ในกรณีอื่น ๆ 

เช่น การเพิ่มโทษหรือการลดโทษ หรือการพิพากษาลงโทษจำเลยในกรณีทั่วไปที่มิใช่การ

ลงโทษกลับปราศจากหลักเกณฑ์ในการในการวางแนวทางว่าควรจะลดโทษ เพิ่มโทษหรือ

ลงโทษในอัตราโทษเท่าใดให้แก่จำเลยหรือผู้กระทำความผิด ที่อาจนำมาซึ่งความเคลือบ

แคลงสงสัยต่อการพิพากษาคดีของศาลได้ว่าการกำหนดสัดส่วนของอัตราโทษนั้นมีความ

เป็นมาอย่างไร หรืออาจทำให้เกิดความแตกต่างในการลงโทษได้ว่าทำไมผู้กระทำความผิด 

ที่ได้กระทำความผิดเช่นเดียวกันถึงถูกลงโทษแตกต่างกัน และเหตุใดศาลจึงกำหนดสัดส่วน

อัตราโทษไว้เท่านี ้ ซึ ่งโดยหลักแล้ว กำหนดอัตราโทษที ่จะลงแก่ผู ้กระทำความผิด 

ตามหลักการลงของศาลน้ันจะต้องพิจารณาถึงหลักการดังน้ี 

1. การลงโทษจะต้องคำนึงถึงหลักการลงโทษตามภาววิสัย กล่าวคือ การลงโทษ

จะต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนส่วนของการลงโทษ แม้ว่าผู้กระทำจะได้กระทำการอันเป็น

การฝ่าฝ ืนกฎหมายแต่การลงโทษก็ต ้องคำนึงถ ึงส ัดส ่วนของการกระทำความผิด

ประกอบด้วย โดยความผิดที่มีความรุนแรงเท่ากันก็ต้องได้รับโทษในระดับความร้ายแรง 

ที่เหมือนกัน ส่วนความผิดที ่มีความร้ายแรงน้อยกว่าก็ต้องกำหนดโทษให้เบาลงกว่า 
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การกระทำที่มีลักษณะร้ายแรง ซึ่งความร้ายแรงจะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดข้ึน

รวมถึงคุณธรรมทางกฎหมายท่ีกฎหมายน้ันมุ่งคุ้มครองด้วย  

2.  การลงโทษจะต้องคำนึงถึงหลักการลงโทษตามอัตวิสัย กล่าวคือ ในเรื่องอัตวิสัย

เป็นเรื่องของความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละคน ซึ่งหลักการลงโทษตามอัตวิสัยนี้จะเป็น

การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงโทษ โดยหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักเกณฑ์อันเป็นสากล

ในการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อให้การลงโทษนั้นเกิดความยุติธรรมต่อตัวผู ้กระทำ

ความผิดเองด้วย ซึ่งแต่เดิมในอดีตการลงโทษมิได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการลงโทษ

เพราะการลงโทษจะเน้นที่การแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก ต่อมาเมื่อสังคมมีการพัฒนามากข้ึน

ได้มีการสร้างหลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้กระทำความผิดในทางอาญาขึ้นมา โดยคำนึงถึง

ความเหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำความผิด (Individualization of punishment)13 ซ่ึง

หลักนี้จะมีการพิจารณาถึงความผิดและการลงโทษว่าเหมาะสมหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การ

ลงโทษผู้กระทำความผิดที่ได้เป็นเด็กและเยาวชนจะต้องดำเนินการลงโทษด้วยวิธีการ

สำหรับเด็กมากกว่าที่จะเลือกลงโทษด้วยวิธีการเดียวกับผู้ใหญ่เพราะเด็กและเยาวชนอาจมี

ความรอบครอบและความคิดวิเคราะห์การตัดสินใจที่มีโอกาสผิดพลาดมากกว่าผู ้ใหญ่

ประกอบกับเด็กและเยาวชนยังต้องมีชีวิตอยู ่ในสังคมอีกยาวนาน การลงโทษจึงต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิดแต่ละคนประกอบด้วย เพื่อให้การลงโทษ

เกิดความยุติธรรมท้ังต่อสังคมและตัวผู้กระทำความผิดเอง 
 

4.  ข้อเสนอแนะ 

1.  เนื่องจากมูลเหตุจูงใจมีความสำคัญเพราะเหตุผลเบื้องลึกที่ผู้นั้นกระทำความผิด 

ซึ่งเมื ่อรู ้เหตุผลที่ผู ้นั ้นกระทำความผิดแล้วก็ย่อมส่งผลต่อการลงโทษให้เหมาะสมและ 

ได้สัดส่วนของความผิดที่ผู้นั้นได้กระทำ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการ

ใช้ดุลพินิจให้แก่ศาล โดยนำมูลเหตุจูงใจมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการใช้ดุลพินิจ 

ในการลงโทษ โดยการกำหนดให้ศาลพิจารณาในมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิดด้วย 

เนื่องจากมูลเหตุจูงใจมีความสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลเบื้องลึกที่ผู้นั้นได้กระทำ

 
13 ธานี วรภัทร์, “พื้นฐานของมาตรการบังคับในทางอาญากับมนุษย์,” วารสารศาลยุติธรรม (กรกฎาคม-

กันยายน 2558), น. 49. 
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ความผิด เพราะเมื่อรู้สาเหตุที่ผู้นั้นกระทำความผิดแล้ว ก็จะทำให้ลงโทษได้อย่างถูกต้อง

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ทำให้การลงโทษสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ได้อย่างแท้จริงโดยบัญญัติไว้ในส่วนของภาค 1 ส่วน ที่ 3 ในเรื่องของ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ 

และการรอการลงโทษ ที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปเพื่อให้ศาลนำมาปรับใช้กับทุกคดีอย่างเท่าเทียม 

ไม่ใช่ให้ใช้แต่เฉพาะคดีใดคดีหน่ึงหรือใช้เฉพาะคดีน้ันแต่ใช้แค่บางศาลเท่าน้ัน โดยมีใจความ

สำคัญดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 3 

วิธีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ การรอการลงโทษ และหลักเกณฑ์ในการลงโทษ 

“มาตรา 58/1 ในการกำหนดอัตราโทษที ่จะลงแก่ผู ้กระทำความผิดให้ศาล

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิด โดยคำนึงถึงความเสียหาย 

ความผิดท่ีผู้น้ันได้กระทำข้ึน และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

(1)  มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิด 

(2)  อายุ ประวัติ สุขภาพ สภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดล้อมของผู้น้ัน 

(3)  ความพยายามในการบรรเทาผลร้ายท่ีเกิดข้ึน หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานี” 

2.  นอกจากจะมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับเป็นแนวทาง

ให้ศาลใช้ดุลพินิจ ผู้เขียนเห็นว่าย่ีต๊อกของไทยท่ีศาลใช้เป็นแนวทางลงโทษผู้กระทำความผิด

ในปัจจุบันยังขาดการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการกำหนดให้ศาลต้องคำนึงถึง 

เมื่อต้องพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งอาจนำมาสู่ความไม่ยืดหยุ่นในการ

ลงโทษผู้กระทำความผิด เพราะผู้กระทำความผิดแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งอายุ นิสัย 

ความประพฤติ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ประกอบการสร้างยี่ต๊อกขึ้นมาโดยศาล

แต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองนั้นส่งผลให้ยี ่ต๊อกขาดความเป็นเอกภาพและมีความ 

ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี ้จึงเห็นควรให้มีการกำหนดองค์กรที ่มีหน้าที ่เฉพาะเพื ่อกำหนด

หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับยี่ต๊อกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและใช้เป็นไปในรูปแบบ

เดียวกันทุกศาลเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษที่ได้มี “คณะกรรมการกำหนดแนวทางการ

ลงโทษ” เพื ่อให้ศาลแต่ละศาลมียี ่ต๊อกสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาลงโทษ

ผู้กระทำความผิดให้เป็นในทิศทางเดียวกันและควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงโทษไว้ใน 
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ยี่ต๊อกโดยเฉพาะข้อมูลของผู้กระทำความผิดแต่ละรายเพื่อให้ศาลพิจารณาประกอบการ

ลงโทษผู้กระทำความผิดให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายอาญาสามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ
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บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้บทกฎหมาย 

ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่ผู้กระทำได้กระทำไปเพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน 

และทรัพย์มีราคาเล็กน้อย ท่ีกฎหมายอาญากำหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน โดยศึกษา

ถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำความผิด ประวัติความเป็นมา คุณธรรมทางกฎหมาย 

ในความผิดฐานลักทรัพย์ที ่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองอย่างแท้จริง หลักเกณฑ์และ

ผลกระทบที่เกิดจากบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวต่อตัวผู้กระทำผิด ผู้เสียหาย และสังคม โดย

ศึกษาเปรียบเทียบการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระทำโดยความจำใจหรือยากจน

เหลือทนทาน และทรัพย์ม ีราคาเล็กน้อยตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมาย

ต่างประเทศ 

โดยท่ีความผิดฐานลักทรัพย์ท่ีได้กระทำไปโดยความจำใจ หรือยากจนเหลือทนทาน

และทรัพย์มีราคาเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรค 5 กฎหมาย

กำหนดว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้โดยผู้เสียหาย แต่ให้ศาลใช้

ดุลพินิจในการกลับไปใช้บทลงโทษตามมาตรา 334 ซึ่งเป็นโทษสถานเบากว่าแทน จึงทำให้

คดีลักษณะดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่ชั้นศาลอันจะก่อให้เกิดผลเสียเป็นการสร้างภาระให้แก่งาน

ยุติธรรม เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาญา เมื่อเทียบกับความร้ายแรงของ

อาชญากรรมและความเสียหายที่เล็กน้อย อีกทั้งการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำผิด เช่น

โทษจำคุกและปรับ ตามมาตรา 334 จะก่อให้เกิดผลแก่เสียผู้กระทำผิดเองเพราะการลงโทษ

น้ันไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด 

บทความนี้ผู้เขียนได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา

ภาคความผิด ในลักษณะท่ี 12 ว่าด้วยความผิดเก่ียวทรัพย์ มาตรา 335/1 ว่า ถ้าการกระทำ

ความผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 334 มิได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการ

กระทำโดยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์มีราคาเล็กน้อย ให้เป็นความผิด

อันยอมความได้ อันจะทำให้ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระทำโดยความจำใจหรือ

ยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์มีราคาเล็กน้อยมีโอกาสได้เจรจาระงับข้อพิพาทได้อย่างเช่น

ความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก อันเป็นการเบี่ยงเบนคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดต้อง
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ถูกพิพากษาจำคุกเพราะความผิดเล็กน้อย หรือมีประวัติต้องคำพิพากษาคดีอาญาติดตัว 

โดยศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ฟินแลนด์ หรือ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มาเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่ผู ้กระทำความผิดดังกล่าว และสอดคล้องกับ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
 

คำสำคัญ: ความผิดยอมความได้ ลักทรัพย์ราคาเล็กน้อย 

 

Abstract 
 

The underlying purpose of this paper is to scrutinize and study the 

problem that orientates around the act of stealing. Whether an act of stealing 

is encouraged by pure intention of a perpetrator or the perpetrator’s 

intolerance to poverty, and no matter how greatly is the monetary value of 

the stolen property or asset, the criminal law consider an act of stealing a 

public offense. This paper studies the theories and motivations behind this 

illegitimate act, the history, the morality of the law to protect those that their 

properties got stolen, the criteria and consequences of those convicted, 

affected, and the society in direct correlation to the law. All the 

aforementioned will be discussed through the comparison of an act of 

stealing that is encouraged by pure intention and an act of stealing that is 

encourage by the perpetrator intolerance to poverty.  

The perpetrator’s punishment cannot by, be any means, reduced, 

whether an act of stealing is encouraged by pure intention of a perpetrator 

or the perpetrator’s intolerance to poverty, it is considered to be a public 

offense. Bring this notion to the court of law will bring about several negative 

consequences. First and foremost, it puts a burden on the juridical system. 

Secondly, it is a waste of the national budget in order to conduct a criminal 
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case. On top of that, the punishment adopted by the criminal law is not 

worthy of the act because the punishments are not in proportion to the act. 

Move over, the perpetrator is to be fined as well as imprisoned according to 

Section 334. 

In this paper, the author proposes an additional provision in the 

Criminal Code Section 12 on offense relating to the property. Section 335/1 

proposed punishments according to Section 334 if the act is not violate public 

interest, and committed against the will or on account of unbearable poverty, 

and the property stolen is of little value is compoundable offense. This will 

permit a stealing act that is encouraged by pure intention of a perpetrator or 

the perpetrator’s intolerance to poverty, However, a negotiable one, for 

example, an offense by fraud, oftentimes, does not reach the court of law, in 

order to protect the perpetrator from being sentenced or being attached with 

a criminal record, as a result of the act being mildly severe. The countries in 

which this paper will delve into and uses an ideal comparison are Germany, 

Finland, and the United States. The enforcing laws should be moral, 

appropriate, meanwhile coherence with the changing society. 
 

Keywords: Compoundable offense, property stolen is little value 

 

1.  บทนำ 

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่อัตราการจ้างงานกลับลดลงไม่สอดคล้องกับ

จำนวนประชากรเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ทั่วถึง ประกอบกับได้มีการคิดค้น

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ

อุตสาหกรรม มีการคิดค้นเครื่องจักรขึ้นมาและมีบทบาทสำคัญแทนแรงงานมนุษย์ส่งผลให้

แรงงานมนุษย์เกิดการว่างงานและขาดรายได้ อันนำไปสู ่สาเหตุการก่ออาชญากรรม

สอดคล้องกับแนวคิดของนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อว่า วิลเลี่ยม บองเช (William Bonger) ซ่ึง
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ศึกษาพบว่าในสังคมที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในการประกอบธุรกิจโดย

มุ่งแต่หวังผลกำไรจะขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สถิติคดีอาชญากรรมก็จะ

เพิ่มมากขึ้น และจะพบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดเสถียรภาพในการ

ประกอบอาชีพ หรือกล่าวได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน คือสาเหตุสำคัญประการ

หนึ่งที่ทำให้เกิดอาชญากรรมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ คอร์ล มาร์กซ (Carl 

Marx) ที่กล่าวไว้ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดอาชญากรรม ซึ่งปัญหาความยากจน 

ที ่เกิดจากความเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจนี ้เองที ่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

อาชญากรรมประเภทความผิดเก่ียวกับทรัพย์อันเป็นปัญหาท่ีพบได้ท่ัวไปในทุกประเทศ1  

โดยท่ีความผิดฐานลักทรัพย์น้ันสามารถสร้างความเสียหายได้หลายระดับตามราคา

ของทรัพย์ที่ผู้กระทำความผิดลักเอาไป ซึ่งบางครั้งจะพบว่าผู้กระทำได้กระทำไปเพราะ

ความจำใจหรือยากจนเหลือทนทานเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากความอดอยาก มิได้กระทำไป

เพราะความเป็นอาชญากรโดยแท้ แต่เนื่องจากกฎหมายอาญาของประเทศไทยมิได้แบ่ง

ประเภทความรับผิดฐานลักทรัพย์ออกเป็นหลายระดับตามราคาทรัพย์ที่ลักไป กฎหมายถือว่า

ผู้กระทำผิดทุกคนจะต้องได้รับการพิจารณาถึงความผิดและโทษตามมาตรา 334 ประกอบ 

มาตรา 335 ทุกคน ส่วนการลักทรัพย์โดยกระทำไปโดยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน

และทรัพย์มีราคาเล็กน้อยนั้นกฎหมายให้ถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่บัญญัติให้เป็นเหตุลดโทษ

และให้มีการบังคับโทษตามมาตรา 334 แทนมาตรา 335 ซึ่งเป็นบทที่ต้องรับโทษหนักข้ึน

กว่าบทธรรมดา โดยในประเทศไทยนั้นความผิดฐานลักทรัพย์ถือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นมาก

ที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จากสถิติรายงานการรับแจ้งว่ามีการกระทำความผิดสูงที่สุด

ในประเทศไทยจากข้อมูลสถิติความผิดอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจับกุมผู้ต้องหามากถึง 17,519 ราย มากกว่าความผิด

ฐานฉ้อโกง ในอันดับ 2 เกือบ 3 เท่า (ในหมวดความผิดที่กระทำต่อทรัพย์) ซึ่งโทษทางอาญา

ของความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 คือ จำคุกไม่เกินสามปี 

และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท เป็นความผิดท่ีมีทั้งโทษจำคุกและปรับ และเป็นความผิดท่ี

 
1  อัจฉรียา ชูตินันทน,์ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหนคร: วิญญูชน, 2563), น. 50. 
2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง. “สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน ทั่วประเทศตลอดในช่วงปี 

2562, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563, จาก http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/crimes. 
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กฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินส่งผลให้ความผิดดังกล่าวไม่อาจมีการ 

ยอมความได้เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว แม้ทรัพย์ที่ผู้กระทำความผิดลักไป

จะได้กระทำไปด้วยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์มีราคาเล็กน้อยก็ตาม 

หรือถึงแม้ผู ้กระทำความผิดจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือคืนทรัพย์สินที่ลักมาให้แก่

ผู้เสียหายประกอบกับผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีโดยมีการถอนฟ้องหรือถอนคำร้อง

ทุกข์ ก็ไม่สามารถทำให้คดีระงับไปทั้งหมด เฉพาะแต่ในส่วนของผู้เสียหายเท่านั้นที่ระงับไป 

แต่พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความแผ่นดินยังมีหน้าที่ทำเรื่องส่งสำนวนขึ้นสู่ศาลเพื่อให้

ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไป หากแม้ศาลจะเห็นแก่ความจำใจหรือยากจนของจำเลยจึง

พิพากษารอลงอาญาแก่จำเลย แต่การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้ันย่อมทำให้รัฐและจำเลย

เสียงบประมาณค่าใช้จ่าย อีกทั้งจำเลยย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ต้องคำพิพากษามีคดีติดตัว ทำให้

จำเลยประสบความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ถูกสังคมรังเกียจไม่เป็นที่ต้อนรับ 

เม่ือถึงคราวท่ีต้องกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมอีกคร้ัง 
 

2.  การลักทรัพย์ที่ได้กระทำโดยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์มีราคา

เล็กน้อย 

ความผิดฐานลักทรัพย์ที ่ผู ้กระทำได้กระทำไปโดยความจำใจหรือยากจนเหลือ

ทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย ตามมาตรา 335 วรรค 5 เป็นการกระทำความผิดท่ี

มีพื้นฐานสำคัญคือการลักทรัพย์ ตามมาตรา 334 โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ 1. ผู้ใด  

2. เอาไป 3. ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่ด้วย และต้องเป็นการกระทำโดยมี

เจตนาทุจริต กล่าวคือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น หากมีการเอาทรัพย์ไปแต่มิได้มีเจตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เพื่อตนเองหรือผู้อื่น การกระทำนั้นจะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนคำว่า “เอาไป” 

นั้น หมายถึงการแย่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์ คำว่า “แย่ง” หมายถึงการเอา

ทรัพย์นั้นไปจากบุคคลอื่นโดยเจ้าของไม่ยินยอมอนุญาต หรือโดยไม่สมัครใจ เป็นการเอาไป

ในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของและทำให้เจ้าของไม่อาจได้รับประโยชน์จากทรัพย์น้ัน
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อีกต่อไป3 เช่น การลักเอารถยนต์ของนายเขียวไปเป็นของตนเอง ทำให้นายเขียวไม่สามารถ

ครอบครองและใช้ประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ได้ ส่วนการลักทรัพย์โดยความจำใจ

หรือยากจนเหลือทนทานและทรัพย์มีราคาเล็กน้อยนั้นเป็นพฤติการณ์ประกอบการกระทำ

ความผิด กล่าวคือผู้กระทำได้กระทำไปเพราะเหตุความจำใจ หรือพราะความยากจน เหลือ

ทนทาน และทรัพย์นั้นต้องมีราคาเล็กน้อย กฎหมายจึงเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะลดโทษ

ให้โดยบังคับโทษตามมาตรา 334 แทน  

อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการกระทำโดยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทานและ

ทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อยนั้น ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทร์หอม ได้อธิบายว่า การกระทำ

โดยความจำใจเหลือทนทานหมายถึง จำต้องกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์

นั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่น4 เช่น นายดำ ถูกคนร้ายดักตีศีรษะสลบข้างต้นกล้วยในสวนของ

นายขาว เมื่อฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่มีแรงลุกไปไหนจึงเก็บกล้วยที่นายขาววางไว้ข้างต้นกล้วยกิน

เพื่อบรรเทาความหิวและจะได้มีแรงลุกขึ้นยืนได้ นายดำมีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายขาว 

ผู้ซึ่งมีอาชีพกสิกรรมอันเป็นพืชผลที่ได้มาจากการประกอบกสิกรรม ตามมาตรา 355 (12) 

แต่เนื ่องจากนายเหลืองกระทำไปโดยจำใจเหลือทนทานและกล้วยนั้นมีราคาเล็กน้อย  

ศาลอาจใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษนายเหลืองได้ตามระวางโทษมาตรา 334 ส่วนทรัพย์ที่มีราคา

เล็กน้อยนั้น การที่จะพิจารณาว่าทรัพย์ใดมีราคาเล็กน้อยหรือไม่นั้นต้องอาศัยเกณฑ์ของ

วิญญูชนทั่วไปมาพิจารณา จะไม่นำเอาระดับความรู้สึกของผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิด

มาพิจารณา เพราะทรัพย์ชนิดใดจะมีราคามากหรือน้อยตามความรู้สึกของเศรษฐีหรือ 

คนยากจนย่อมไม่เหมือนกัน เช่นถ้าหากผู้เสียหายเป็นเศรษฐีมีเงินมาก ทรัพย์สิ่งของที่มี

ราคา 1 พันบาท ผู้เสียหายอาจมองว่าทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย แต่ถ้าผู้เสียหายเป็นคน

ยากจนหม้อหุงข้าวที่มีราคาไม่กี่ร้อยบาทก็อาจถือว่าเป็นสิ่งของที่ราคามากตามความรู้สึก

ของผู้เสียหายที่เป็นคนยากจน ดังนั้นศาลจึงต้องพิจารณาถึงระดับความรู้สึกของคนสามัญ

ธรรมดาทั่ว ๆ ไปว่าทรัพย์ดังกล่าวนั้นถือว่าเล็กน้อยหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากอัตรา

 
3  สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ ์วัฒนกุล, คำอธิบายความผิดเกี ่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั ้งที ่ 6 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), น. 28. 
4  คณพล จันทร์หอม, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2563), น. 133. 
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ค่าแรงขั้นต่ำ หรือเงินเดือนโดยเฉลี่ยของประชากรเป็นเกณฑ์ เช่นลักซาลาเปา 1 ลูก ราคา 

10 บาท ก็พอถือได้ว่าเป็นทรัพย์เล็กน้อย ตามความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป และที่ว่าราคา

เล็กน้อยนั้นต้องถือเอาขณะกระทำผิดเป็นเกณฑ์ เพราะของบางอย่างอาจมีราคาขึ้นลง 

ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังจะต้องถือเอาราคา ณ สถานที่ที ่มีการกระทำความผิดเกิดข้ึน 

เนื่องจากราคาของทรัพย์แต่ละท้องที่อาจมีราคาต่างกัน การที่จะวินิจฉัยว่าทรัพย์นั้นมีราคา

เล็กน้อยหรือไม่จึงต้องพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ ไป 

ความผิดฐานลักทรัพย์ที ่มีราคาเล็กน้อยในกฎหมายต่างประเทศ เช่นประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้กำหนดให้ความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระทำแก่ทรัพย์ที่มี

ราคาเล็กน้อยนั้นเป็นความผิดที่ต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์โดยฝ่ายผู้สียหายเอง เว้นแต่

ความผิดนั ้นจะเกี ่ยวกับประโยชน์สาธารณะกฎหมายจึงให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้ามา 

มีอำนาจในการดำเนินคดีได้5 หรือในประเทศฟินแลนด์ ก็ได้มีการบัญญัติความผิดฐานลักทรัพย์

ออกเป็นหลายระดับตามราคาของทรัพย์ท่ีผู้กระทำความผิดเอาไป เช่นถ้าผู้กระทำผิดลักเอา

ทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาก จะถือว่าผู้นั ้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีลักษณะร้ายแรง 

(Aggravated theft) ซึ่งจะมีโทษที่หนักกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ในระดับทั่วไป และหาก

ผู้กระทำผิดลักเอาทรัพย์ที่มีราคาเพียงเล็กน้อย (Petty theft) กฎหมายก็จะถือว่าผู้น้ัน

กระทำความผิดที่มีความรุนแรงน้อยกว่า ซึ่งโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดในข้อหาลักทรัพย์ที่มี

ราคาเล็กน้อยคือปรับ6 หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็มีการแบ่ง

ประเภทของการลักทรัพย์และโทษ โดยพิจารณาจากราคาของทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดลักเอาไป 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Grand theft คือการลักทรัพย์ที่ผู้กระทำลักเอาทรัพย์ที่มีราคาสูง 

และ 2. Petty theft คือการลักทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อย ซึ่งโทษสำหรับการลักทรัพย์ที่มี

ราคาเล็กน้อยนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าโทษที่ทรัพย์มีราคาสูง7 จากตัวอย่างการศึกษา

กฎหมายต่างประเทศข้างต้นที ่ว่าด้วยการลักทรัพย์ที ่มีราคาเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าใน

บทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานลักทรัพย์นั้นมีการแบ่งแยกระดับการลักทรัพย์ออกเป็น

ความผิดฐานลักทรัพย์โดยพิจารณาจากราคาของทรัพย์ที่ผู ้กระทำผิดลักเอาไป รวมถึง

 
5  Strafgesetzbuch – StGB. Section 248a. 
6  The Criminal code of Finland, Chapter 28 Section 2 and Section 3. 
7  Penal Code of California, Section 323. 
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กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน โดยความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อยนั้นกฎหมายล้วน

เห็นว่ามีความเป็นอาชญากรรมเล็กน้อย และกระทบต่อผู ้เสียหายเป็นส่วนตัวเท่าน้ัน  

จึงประสงค์ท่ีจะลงโทษผู้กระทำผิดในสถานเบาเท่าน้ัน 
 

3.  ปัญหาจากการที่กฎหมายกำหนดให้ความผิดฐานลักทรัพย์ที่ผู้กระทำได้กระทำไป

เพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทานและทรัพย์มีราคาเล็กน้อย เป็นความผิด

อาญาแผ่นดิน 

จากการศึกษาตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

ในความผิดฐานลักทรัพย์จะเห็นว่ากฎหมายมิได้แบ่งความผิดฐานลักทรัพย์ออกเป็นหลาย

ระดับตามราคาของทรัพย์ที่ลักไป แต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดฐานลักทรัพย์สามารถ 

ก่อความเสียหายได้หลายระดับ เช่น ผู้กระทำผิดอาจลักทรัพย์กันเป็นขบวนการตระเวน 

ลักทรัพย์ตามบ้านโดยอาศัยช่วงที ่เจ้าของไม่อยู ่บ้าน หรือผู ้กระทำผิดอาจลักทรัพย์ 

โดยกระทำไปเพราะความอดอยาก เช่น การลักอาหารเพื ่อประทังชีวิต จะเห็นได้ว่า

แรงจูงใจและความร้ายแรงของอาชญากรทั้ง 2 กรณีนั้นแตกต่างกัน ผู้กระทำความผิดฐาน

ลักทรัพย์ที ่ได้กระทำโดยมีจิตใจที่ชั ่วร้ายประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้อื ่นจะสร้างความ

เสียหายให้แก่เจ้าของมากกว่าผู้ที่ลักทรัพย์ไปเพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน 

และทรัพย์นั้นมีราคาเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจากความผิดฐานลักทรัพย์นั้นกฎหมายมิได้

บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้แม้ว่าการกระทำนั้นจะเข้าลักษณะตามมาตรา 335 

วรรค 5 ก็ตาม จึงทำให้มีผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระทำความผิดเพราะความจำใจ

หรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยจำนวนมากต้องถูกดำเนินคดีและ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาล เนื่องจากความผิดฐานลักทรัพย์นั้นเป็นคดีที่ไม่อาจยอม

ความได้ถึงแม้ผู้เสียหายไม่ติดใจประสงค์จะดำเนินคดีก็ตาม จึงทำให้มีคดีประเภทลักเล็ก

ขโมยน้อยเข้าสู่การพิจารณาของศาล ทำให้รัฐต้องเสียงบประมานในการดำเนินคดีอาญา

รวมถึงบุคคลากรในการท่ีจะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ท่ีมีราคาเล็กน้อย  

นอกจากนี้หากคำนึงถึงหลักนิติเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท8 

กล่าวว่า พฤติการณ์ใดสมควรที ่จะบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาหรือไม่นั ้นต้องคำนึง

 
8  ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2563), น. 28. 
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ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ และต้นทุนของสังคมเป็นสำคัญ หากการกระทำใดสังคมจะได้

ประโยชน์มากกว่าความเสียหายที่เกิดแก่สังคม ความผิดน้ันก็ไม่ควรบัญญัติให้เป็นความผิด

อาญา แต่หากความเสียหายนั้นมีมากกว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ เพราะการกระทำ

ความผิดนั้นสร้างต้นทุนทางสังคมที่สูงกว่า การกระทำนั้นก็จะถูกบัญญัติให้เป็นความผิด

อาญา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงดำเนินคดีทางศาลแก่ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้กระ

กระทำไปเพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย เทียบ

กับประโยชน์ที ่สังคมจะได้รับจะเห็นว่า รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการดำเนิน

กระบวนพิจารณาทางศาลมากกว่าความเสียหายท่ีผู้กระทำความผิดก่อข้ึน จึงไม่สมควรท่ีจะ

นำคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้นสู่ศาล เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเล็กน้อย หากเทียบกับ

ต้นทุนในการดำเนินคดีอาญาของรัฐที่จะต้องเสียไป นอกจากนี้การลงโทษผู้กระทำความผิด

ด้วยระวางโทษตามมาตรา 334 ว่าด้วยโทษจำคุก และปรับน้ัน เป็นการลงโทษท่ีรุนแรงและ

ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด โทษจำคุกมิได้ทำให้ผู ้กระทำผิดเกรงกลัวเพราะ

ผู้กระทำผิดมีแรงกระตุ้นที่จะกระทำการลักทรัพย์เพราะความหิว หรือความยากจน ทำให้

เกิดปัญหาว่าบุคคลที่กระทำไปเพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทานนั้น สมควรได้รับ

โทษจำคุกหรือไม่ เพราะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้กระทำได้ก่อขึ้น และสาเหตุในการ

กระทำความผิดซึ่งได้กระทำไปเพราะความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน มิได้กระทำไป

เพราะความเป็นอาชญากรหรือกระทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งโทษจำคุกสำหรับ

จำเลย เป็นการลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษอย่างเห็นได้ชัด  

การลงโทษจำคุกสำหรับความผิดท่ีได้กระทำเพราะความจำใจหรือเพราะความยากจน ไม่ได้

ช่วยยับยั้งข่มขู่ให้จำเลยเกรงกลัวที่จะกระทำความผิดตามหลักวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

เพราะผู้กระทำผิดมีแรงกระตุ้นที่จะกระทำความผิดมาจากความหิวโหย ดังนั้นโทษจำคุกจึง

ไม่สามารถนำมาแก้ปัญหาการลักทรัพย์ในลักษณะนี้ได้ นอกจากนี้โทษจำคุกก็ไม่ได้มีส่วน

ช่วยในการฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพราะในเรือนจำมิได้มีการแบ่งแยกผู้กระทำความผิดประเภท

ร้ายแรงและผู้กระทำผิดประเภทเล็กน้อยออกจากกัน การจำคุกผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ 

ในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้เกิดผลเสียแก่จำเลยเอง เพราะจำเลยอาจรับเอาพฤติกรรมท่ี

เป็นอาชญากรรมในเรือนจำมาโดยไม่รู้ตัว และกลับออกมาก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่า 

ซ่ึงจะเป็นภาระของสังคมในภายหลังอีกด้วย   
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ปัญหาอันเกิดจากการบัญญัติกฎหมายนั ้นหากพิจารณากฎหมายอาญาของ

ประเทศไทยความผิดฐานลักทรัพย์เป็นหนึ่งในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งบัญญัติไว้ 

ในลักษณะที ่ 12 หมวดที ่ 1 โดยมีความผิดเกี ่ยวกับทรัพย์ทั ้งหมด 12 ฐานความผิด  

มีทั้งความผิดที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดที่เป็นความผิดอันยอมความได้ 

แบ่งแยกตามระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด และคุณธรรมทางกฎหมาย 

โดยพิจารณาจากสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง เช่น ความผิดฐานชิงทรัพย์ คุณธรรม

ทางกฎหมาย ได้แก่ กรรมสิทธ์ิ การครอบครอง ในทรัพย์ และความปลอดภัยในชีวิต ซ่ึงเป็น

คุณธรรมที่เป็นส่วนตัว แม้โดยทั่วไปแล้วผู้เป็นเจ้าของสามารถสละความคุ้มครองคุณธรรม

ทางกฎหมายที ่เป็นส่วนตัวได้ แต่ความปลอดภัยในชีวิต ผู ้เป็นเจ้าของไม่อาจสละได้  

จึงทำให้ความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ต้องมีการดำเนินคดีขึ้นสู่ศาล

โดยพนักงายอัยการ แม้ผู้เสียหายไม่ประสงค์จะดำเนินคดีก็ตาม ส่วนความผิดที่กฎหมาย

กำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้นั้น พิจารณาจากความเสียหายที่เล็กน้อย และ

คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนตัว เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะ

คุ้มครองคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์อีกทั้งการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงมิได้มีการประทุษร้าย

ต่อร่างกายจึงไม่มีเงื่อนไขหรือเหตุที่อันสมควรที่จะกำหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 

ดังนั ้นกฎหมายจึงเคารพเจตนารมณ์ของผู ้เสียหายในการเลือกที ่จะดำเนินคดีหรือ 

ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดหาผู้กระทำได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้ว คดีก็จะ

ยุติก่อนท่ีจะข้ึนสู่ช้ันศาล9  

ดังนั้นการท่ีกฎหมายบัญญัติให้การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอม

ได้นั้น อันเนื่องมาจากคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนตัว ความเป็นอาชญากรรรมที่เล็กน้อย 

และความผิดนั ้นกฎหมายมุ ่งคุ ้มครองผู ้เสียหายอย่างแท้จริง เป็นไปตามหลักในการ

กำหนดให้ความผิดใดสมควรเป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ความผิด หรือลักษณะความผิดแล้ว จะปรากฎว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่มีการเอา

ทรัพย์ไปจากเจ้าของในลักษณะตัดกรรมสิทธิเช่นเดียวกันกับความผิดฐานลักทรัพย์  

แต่วิธีการเอาไปนั้น ผู้กระทำผิดได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควร

บอกให้เจ้าของทรัพย์รู้ และการหลอกลวงเช่นว่าน้ันทำให้ได้ทรัพย์จากเจ้าของไปในลักษณะ
 

9  คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2563), น. 163. 
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ตัดกรรมสิทธิ์เด็ดขาด นอกจากนี้ความผิดฐานฉ้อโกง คู่ความก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยให้คดี

ระงับได้ เพราะเนื่องจากเป็นความผิดอันยอมความได้นั้นเอง จึงทำให้เกิดข้อสังเกตว่าเหตุใด 

ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที ่มีราคาเล็กน้อยและได้กระทำไปด้วยความจำใจหรือ 

ความยากจน ซึ่งเป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมเล็กน้อย และมิได้มีการประทุษร้าย

แก่ร่างกาย แต่กฎหมายยังประสงค์ที่จะดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าวในลักษณะเด็ดขาด 

ซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของคุณธรรมทางกฎหมายที่มุ ่งประสงค์จะคุ้มครองเฉพาะ

กรรมสิทธ์ิของผู้เสียหายเท่าน้ัน 

ยังมีบทบัญญัติฐานความผิดหนึ่งเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีการเอาทรัพย์ไปจากเจ้าของ 

ในลักษณะตัดกรรมสิทธ์ิก็คือ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ท่ีมีลักษณะการกระทำความผิดคือ

ผู้กระทำได้ครอบครองทรัพย์ของเจ้าของอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเบียดบังเอาเป็นของตนโดย

เจตนาทุจริต คำว่าเบียดบังก็คือการเอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ในความหมายเดียวกัน

กับการลักทรัพย์นั้นเอง แต่เนื่องจากสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองนั้นคือกรรมสิทธ์ิ 

ในทรัพย์สิน และเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนตัว ประกอบกับความเป็นอาชญากรรม

ที่เล็กน้อย กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งหากพิจารณาคุณธรรม

ทางกฎหมาย หรือสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองในความผิดฐานลักทรัพย์ ฉ้อโกง และ

ยักยอกนั ้นก็ค ือกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์ซ ึ ่งเป็นคุณธรรมทางกฎหมายประเภทส่วนตัว 

(Individualrechtsgut) ความเป็นอาชญากรรมเล็กน้อย และมีการเอาทรัพย์ไปจากเจ้าของ

ในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์เหมือนกัน ซึ่งกฎหมายต้องเคารพในเจตจำนงของตัวผู้เสียหายว่า

หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะดำเนินคดี รัฐก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงเจตนารมณ์ดังกล่าว  

นอกจากน้ีมูลค่าความเสียหายท่ีความผิดฐานฉ้อโกงหรือความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายนั้นอาจมีมูลค่าสูงนับล้านบาท แต่ความผิดฐานลักทรัพย์ที่ได้

กระทำไปเพราะความยากจนหรือความจำใจ และทรัพย์มีราคาเพียงเล็กน้อย แม้เพียง

ซาลาเปาหนึ่งลูกก็จะต้องถูกดำเนินคดีจนถึงชั้นศาล ในขณะที่ผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกง 

หรือยักยอกทรัพย์ที่สร้างความเสียหายนับล้านบาท กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดและ

ผู ้เสียหายเจรจาชดใช้ค่าเสียหายเพื ่อให้คดีระงับได้ก่อนที่คดีจะขึ ้นสู ่ศาล อันเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของผู้เสียหาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้กระทำผิด และผู้เสียหายเอง เพราะ

บ้างครั้งผู้เสียหายเพียงต้องการให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าเสียหายคืนเท่านั้น ไม่ต้องการที่จะ
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เป็นคดีข้ึนศาลซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากน้ีถ้าหาก

พิจารณาลึกเข้าไปอีกท่ีตัวผู้กระทำผิด ในความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก จะเห็นว่าผู้กระทำ

ผิดส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีกว่า

ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อยที่กระทำไปเพราะความยากจน จึงทำให้

เห็นว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือกฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำผิดฐาน

ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นอาชญากรที่มีลักษณะพื้นฐานทางสังคมที่ดีกว่า มีโอกาส 

ในการเข้าถึงสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายกว่าสามารถยอมความระงับคดีได้  

แต่ประสงค์ที่จะลงโทษอย่างเด็ดขาดแก่ผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อย และ 

ขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพียงเพราะผู้กระทำผิดน้ันเป็นผู้ยากจน 

3.1  พระราชบัญญัติการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สามารถบังคับใช้ได้

ครอบคลุมและแก้ปัญหาการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อยได้มากน้อย

เพียงใด 

ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดในคดีที่มีอัตราโทษเล็กน้อยสามารถเจรจาระงับคดีกับผู้เสียหาย 

ได้เอง รวมถึงในคดีลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ด้วยก็ตาม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าว 

ไม่สามารถบังคับใช้ได้ครอบคลุมแก่ผู้กระทำผิดในทุกกรณีเพราะมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะขอไกล่

เกลี่ยนั้นจะต้องไม่เคยขอไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาก่อน  

ทำให้ผู้กระทำผิดท่ีเคยขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาแล้วและกลับมากระทำซ้ำอีกครั้งจะไม่

สามารถขอไกล่เกลี่ยได้อีกเพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (มาตรา 42 อนุ 1) 

อีกทั้งการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวสามารถกระทำได้เฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน

เท่านั้น ไม่สามารถขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้ทำให้หากคู่กรณีไม่ได้เจรจาไกล่เกลี่ยในช้ัน

พนักงานสอบสวนจนคดีเลยมาถึงชั้นศาล ก็จะตัดสิทธิผู้เสียหายและผู้กระทำผิดที่จะขอ 

ไกล่เกลี่ยทันที นอกจากนี้หากมีการยื่นฟ้องคดีไปก่อนแล้วโดยฝ่ายผู้เสียหายก่อนที่จะมีการ

ไกล่เกลี ่ยในชั ้นพนักงานสอบสวน หรือในขณะที่มีการไกล่เกลี ่ยในชั ้นสอบสวนก็ตาม  

สิทธิในการไกล่เกลี ่ยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็จะเป็นระงับไปทันที (มาตรา 60)  

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมแก่ผู้กระทำผิดฐานลักทรัพย์ 

ท่ีมีราคาเล็กน้อยและได้กระทำไปด้วยความจำใจหรือยากจนในทุกกรณี 
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นอกจากนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาของไทยแม้จะมีบัญญัติเกี ่ยวกับ

ความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อย ตามมาตรา 335 วรรค 5 บัญญัติไว้อยู่แล้วแต่

บทดังกล่าวเป็นเรื่องที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจในกรณีที่เห็นว่าถ้าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำไป

ด้วยความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน ถ้ากระทำแก่ทรัพย์ที ่มีราคาเล็กน้อย ให้ศาล 

บังคับโทษตามมาตรา 334 แต่บทดังกล่าวยังไม่ช่วยแก้ปัญหาที่ว่าผู้กระทำผิดยังคงจะต้อง

ถูกดำเนินคดีขึ ้นสู ่ศาลจนถึงศาลมีคำพิพากษา หากจำเลยไม่สามารถขอไกล่เกลี่ยตาม

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ

ดังที่กล่าวข้างต้น และเมื่อจำเลยต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล ไม่ว่าศาลจะพิพากษา 

ให้รอการลงโทษ หรือพิพากษาลงโทษจำคุก สังคมและตัวจำเลยเองย่อมไม่ได้รับประโยชน์

จากการบังคับโทษ การพิจารณาถึงการบัญญัติให้ความผิดฐานลักทรัพย์ท่ีผู้กระทำได้กระทำ

ไปโดยความจำใจ หรือยากจนเหลือทนทานและทรัพย์มีราคาเล็กน้อยให้เป็นความผิด 

อันยอมความได้ จะทำให้ความผิดดังกล่าวสามารถระงับไปได้โดยสิทธิ์ของผู้เสียหายเองตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 อนุ 2 ถ้าหากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะ

ดำเนินคดีเพราะผู้เสียหายอาจได้รับการชดใช้ หรือคืนทรัพย์ที่ได้ลักไปจนพอใจแล้ว หรือ

ผู้เสียหายเกิดความสงสารเพราะผู้กระทำนั้นกระทำไปเพราะความยากจน ซึ่งจะสามารถ

กระทำได้ในทุกกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนจนไปถึงชั้นศาล อันจะเป็น

การลดปริมานคดีลักษณะดังกล่าวที่จะขึ้นสู่ศาล จำเลยก็จะไม่เป็นผู้มีคำพิพากษาติดตัว 

หรือต้องถูกพิพากษาให้จำคุกเพราะความผิดเพียงเล็กน้อย อีกทั้งการกำหนดให้ความผิด

ดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ จะทำให้ผู้กระทำผิดสามารถได้รับการฟื้นฟูสภาพ

จิตใจ และยังสามารถนำมาตรการอื่นแทนโทษจำคุกมาใช้เพื่อมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไป

กระทำผิดซ้ำอีก อันจะเป็นผลดีแก่ตัวจำเลยและสังคมอีกทางหน่ึงด้วย 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาตัวบทกฎหมายอาญาของประเทศไทยในความผิดฐานลักทรัพย์ 

ทำให้เห็นถึงข้อบกพร่องและความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู ้กระทำผิด 

บางประเภทที่มีมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดมาจากความจำใจหรือยากจนเหลือ

ทนทานและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย ดังนั้นจึงขอเสนอว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
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ความผิดฐานลักทรัพย์โดยบทบัญญัติข้ึนใหม่ว่า มาตรา 335/1 “ถ้าการกระทำความผิดตาม

บทบัญญัติในมาตรา 334 มิได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการกระทำโดย

ความจำใจหรือยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์มีราคาเล็กน้อย ให้เป็นความผิดอันยอม

ความได้” เพื่อให้ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถตกลงเจรจาระงับคดีกันเองได้และ

ยังเป็นการหันเหคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้นสู่ศาล โดยสามารถระงับคดีได้ทุกชั้นศาล อันจะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดในการที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป อีกทั้งคดีประเภท

ลักทรัพย์เล็กน้อยก็จะลดลงไปจากศาล รัฐก็จะได้ประโยชน์ในลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

เก่ียวกับคดีอาญา รวมถึงสามารถลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำอีกทางหน่ึงด้วย  

นอกจากนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมิได้บัญญัติว่าทรัพย์

ราคาเท่าไหร่ถึงควรจะเรียกว่าทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อยจึงทำให้เกิดปัญหาว่าทรัพย์ชนิดหน่ึง

ในท้องที่หนึ่งอาจมีราคามาก แต่ในท้องที่หนึ่งกลับมีราคาเล็กน้อย หรือทรัพย์ชนิดหนึ่งน้ัน

อาจถูกพิจารณาว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีราคาเล็กน้อยในมุมมองดุลพินิจของศาลท้องท่ีหน่ึง แต่ศาล

ท้องที่อื ่นผู้พิพากษาอาจมองว่าทรัพย์นั้นมิใช่ทรัพย์ที่มีราคาเล็กน้อย ดังนั้นจึงสมควร

บัญญัติราคาที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม โดยนำรายได้โดยรวมของประชากร หรือ

อัตราเงินเดือนโดยเฉล่ียมาคำนวณเพ่ือกำหนดราคาท่ีเหมาะสมชัดเจนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งในปัจจุบัน 

จะพบว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอาญามากขึ้น เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การสอบสวน 

เพื ่อหาตัวผู ้กระทำความผิดและการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื ่อจะนำไปใช้ใน

กระบวนการดำเนินคดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้มาช่วยเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการค้นหา สะกดรอย ติดตามรวบรวมพยาน หลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล 

ค้นหาความจริงในการพิสูจน์ความผิดและ นำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ  

โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ เป ็นเทคโนโลยีที ่อยู ่ใกล้ต ัว อยู ่ประจำตัวและถูกใช้ใน

ชีวิตประจำวันมากที่สุด และปัจจุบันเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่คือการบอก

ตำแหน่งการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องถูกใช้งานอยู่ตำแหน่ง

ใด สถานที่ไหน สามารถอ้างอิงได้ถึงสถานที่พักอาศัย สถานที่หลบซ่อนตัว สถานที่ในการ

กระทำความผิด หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีได้เดินทางผ่านอันเป็นการไล่เรียงให้เห็นถึงพฤติการณ์

ในการกระทำความผิด ทำให้เกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงต่าง ๆ ถือเป็นพยานหลักฐาน

สำคัญท่ีใช้ยืนยันการกระทำความผิดด้วย  

จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการค้นหา

ตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการ

บัญญัติกฎหมายให้สามารถใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการใช้ 

เง่ือนไขในการอนุญาต และผู้มีอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเป็นเสรี

นิยมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ในส ่วนของประเทศไทยย ังไม ่ม ีการบ ัญญัต ิถ ึงมาตรการค ้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหาไว้แต่อย่างไร ถึงจะมีการบัญญัติกฎหมายให้อำนาจ 

เจ้าพนักงานสามารถสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics surveillance) 

ซึ ่งบัญญัต ิอยู ่ในพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปรามการมีส ่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของการใช้มาตรการ 

เงื่อนไขในการอนุญาต อีกทั้งมีสถานะเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการกระทำความผิดหรือ
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จะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้น ไม่สามารถที่จะ

นำมาบังคับใช้กับคดีอาญาทั่วไปให้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามพฤติการณ์แห่งคดี

ที่มีความแตกต่างกันไปได้ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เหมาะสมของเงื่อนไขของกฎหมายท่ี 

ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการใช้มาตรการบังคับทางอาญาพิเศษน้ี 

จึงเห็นควรจะต้องมีบทบัญญัติของมาตรการบังคับทางอาญาการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นบทกฎหมาย

ทั่วไป แต่จะต้องมีการกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน 

หลักพอสมควรแก่เหตุ โดยจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการ  

ในการขออนุญาต การอนุญาตของผู้มีอำนาจ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต 

ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงเงื ่อนไขภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการ

ดังกล่าว เพ่ือให้ครอบคลุมและไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินกว่าเหตุ 
 

คำสำคัญ: มาตรการบังคับทางอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักความได้สัดส่วน 

หลักพอสมควรแก่เหตุ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พยานหลักฐาน  

 

Abstract 
 

The advancement of technology has created a crime that is now 

found to be increasingly used as a means of criminal activity, such as mobile 

phones, computers and Internet communication systems.  Therefore, the 

perpetrator investigation and the gathering of evidence to be used in the 

prosecution process, it is imperative that these technologies be used as a 

means of searching, stalking, tracking, collecting evidence.  Examine the 

information and find the truth in proving the guilt and bring the perpetrator 

to sue.  

Which cell phone is a technology that is close to Sedentary and used 

in most daily life and today, the technology contained in the mobile phone 

is to tell the location of its use.  This will allow you to know where each 
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mobile phone is in use.  Where can refer to the place of residence.  Hiding 

place Location of the offense or various locations that has traveled through, 

which is the pursuit of the circumstances in the commission of the offense 

make it clear the facts.  It is also considered important evidence to confirm 

the commission of the offense. 

According to the study, it is found that abroad a law on mobile phone 

location search is enacted in the Criminal Procedure Code. Which constituted 

a law to be able to apply generally by stating the rules for use conditions for 

permission and the authority to approve it clearly resulting in liberalism in the 

Criminal Procedure Code  

As for Thailand, there has not yet been a measure to locate the 

accused’s mobile phone. Despite the legislation that empowered officials to 

stalk with electronic devices (Electronics surveillance), which is enacted in the 

prevention and Suppression of Participation in Transnational Organized Crime 

Act 2013. But it is still unclear on the criteria for taking the measure. Conditions 

for permission it also has the status of a specific law that applies only to the 

commission of and offense or to commit the offense of engaging in 

transnational organized crime. It cannot be applied to a general criminal case 

to cover the facts that arise according to the circumstances of different cases. 

This creates a problem of impropriety of the terms of the law that gives the 

competent authority to exercise criminal enforcement measures. 

Therefore, it is deemed that there must be a provision of criminal 

enforcement measures for locating a mobile phone in the Criminal Procedure 

Code, which is a general law. But it has to be defined conditions for operating 

in accordance with the principle of proportionality reasonableness there must 

be a set of rules and conditions for the implementation.  In asking for 

permission authorized person and criteria for considering permission 
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processing time including the conditions after the implementation of the 

aforementioned measures to cover and do not affect the rights and freedoms 

of the person beyond the reason. 
 

Keywords:  Criminal enforcement, Criminal Procedure Code, Principle of proportionality, 

Reasonableness, Personal rights and freedoms, evidence  

 

1.  บทนำ 

มาตรการบังคับทางอาญา (Kriminalsanktion/criminal sanction) หมายถึง 

มาตรการบังคับต่าง ๆ ในกฎหมายอาญาที่จะใช้กับผู้กระทำความผิด1 ซึ่งมีบัญญัติอยู่ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ “การจับ“ (Festnahme/arrest) “การนำตัว” 

(Vorführung/bringing to appear) “การควบคุม”(Haft/keep in custody) “การขัง” 

(Untersuchungshaft/detention) และ “การค้น” Durchsuchung/search)2  

มาตรการบังคับทางอาญาเป็นเครื ่องมือที่รัฐใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

เพื่อค้นหาความจริงในคดีอาญาและโดยมากมักมีผลไปในทางละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ 

ผู้ที ่เกี ่ยวข้องอยู่บ่อยครั้ง3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงต้องบัญญัติถึง

เงื่อนไขในการใช้มาตรการบังคับแต่ละมาตรการไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นเสรีนิยม 

และเป็นการประกันขอบเขตในการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ความเจร ิญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก ่อให ้เก ิดอาชญากรรม และปัจจ ุบัน

อาชญากรรมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ 

อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการกระทำความผิด หรือที่เรียกว่าอาชญากรรม

เทคโนโลยี จนไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขบวนการค้ายาเสพติด เหล่านี้ล้วนเป็น

อาชญากรรมที่มีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อน ซึ่งหากใช้มาตรการบังคับทางอาญา

 
1  ธานี วรภัทร์, “เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื ่องหลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา,” 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556), น.4. 
2  คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2561), น. 318. 
3  กรรภิรมย์ โกมลารชุน, “ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการควบคุม,” 

วารสารวิชาการ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, น.2, (มิถุนายน 2561). 
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ปกติที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาจไม่สามารถทำให้ได้มาซ่ึง

พยานหลักฐานที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ครบถ้วนตามความผิดที่ได้กระทำ 

จึงได้มีการบัญญัติมาตรการบังคับทางอาญาพิเศษขึ้น ด้วยจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการ

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมที่มีความรุนแรง และมีความสลับซับซ้อน

ของการกระทำความผิด เช่น การดักฟัง (Wiretapping) การครอบครองภายใต้การควบคุม 

(Controlled Delivery) ปฏิบัติการอำพราง (Undercover) และการสะกดรอยด้วยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics surveillance) มาตรการเหล่าน้ีเป็นมาตรการท่ีมักกระทำโดย

ลับและกระทบสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้างสูง และมีบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะเท่านั้น เช่น 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ข้ามชาติ 

พ.ศ. 2556 

ด้านการติดต่อสื่อสารของบุคคลในยุคที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า โครงข่าย

มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วทุกมุมโลกส่งผลให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เพียงแต่ใช้งานเพื่อการ

สนทนาเท่านั้นแต่ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เข้าถึงข้อมูล สนทนา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การทำธุรกรรมข้าม

ประเทศและท่องไปในความบันเทิงต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีเหล่านี้ มีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดี คือความไม่ปลอดภัย ความไม่เป็นส่วนตัว 

และยังสุ่มเสี่ยงต่อการถูกสอดส่องซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้อยู่

นั้นกำลังระบุตำแหน่งว่ากำลังใช้งานอยู่ที่ไหนตลอดทั้งวันและทั้งคืน ผ่านทางสัญญาณการ

ออกอากาศของโทรศัพท์เคลื่อนที่อันทำให้สามารถติดตามรู้ตำแหน่งของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ได้โดยง่าย  

เมื่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้หน่วยงานของรัฐ

จึงได้นำคุณสมบัตินี้มาใช้ในการสอบสวนค้นหาตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อที่จะทราบ

ตำแหน่งที่อยู่ของผู้นั้นและใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดเข้า

สู ่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั ้นที ่ริเริ ่มนำมาใช้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
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บุคคลอย่างสูงก็นำมาตรการนี้มาใช้เช่นกัน หรือในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีบัญญัติ 

การค้นหาตำแหน่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การรู้ตำแหน่งที่อยู่ของบุคคลจากการค้นหาตำแหน่งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่อมเป็นการ

กระทำที่ละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) ในอันที่บุคคลประสงค์จะอยู่

ตามลำพังโดยปราศจากการรบกวนจากบุคคลใด มีอิสระที่จะไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมา

ล่วงรู้สถานที่และตำแหน่งที่อยู่ของตนเพื่อที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวตามความต้องการภายใน

ขอบเขตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ไว้ในมาตรา 324 

อย่างไรก็ตามมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐนำมาใช้

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของตำแหน่งที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา หรือเพื่อให้ได้ซึ่งพยานหลักฐาน

ต่าง ๆ ในการสอบสวนคดีอาญา อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิความเป็น

ส่วนตัวโดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐในการใช้มาตรการ 

ย่อมส่งผลให้การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจ ฝ่าฝืนกฎหมาย

กลายเป็นละเมิดในการแทรกแซงการใช้ชีวิตประจำวันโดยปราศจากความยินยอมของผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานที่ได้มานั้นอาจเป็นพยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำโดยมิ

ชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงการมีขึ้นและ

แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางอาญาดังกล่าวเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวน 

ตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งของผู ้ถ ูกกล่าวหาในคดีที ่มีความรุนแรงและคดีที ่ม ีความ

สลับซับซ้อนของการกระทำความผิด 

 

  

 
4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 

ชื่อเสียง และครอบครัวการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำ

ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ.” 
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2. สภาพปัญหาและสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันของการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

การสอบสวนคดีอาญาคือการค้นหาความจริงในคดีอาญา เครื่องมือที่จะใช้ในการ

ค้นหาความจริงที่เหมาะสมกับการกระทำความผิดอาญาในปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมี

ความเจริญก้าวหน้าและโทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันก็คือมาตรการค้นหา

ตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระทำความผิด เพราะช่วยให้พนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึง (1) ที่อยู่ของบุคคลหรือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี 

(2) เพื่อรวบรวมพยาน หลักฐานต่าง ๆ ในการกระทำความผิด (3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าว

ที่ได้รับ (4) เพื่อพบหรือยึดสิ่งผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนอยู่ (5) เพื่อติดตาม ค้นหา สะกดรอย 

จับกุมผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง (6) เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์ความ

เคลื่อนไหวของบุคคล ซึ่งการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้จะเป็นการกระทำในทางลับ

ที่ผู้ถูกค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นไม่ทราบว่ากำลังถูกติดตามตัวอยู่และปัจจุบัน 

ได้มีการนำมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่มาช่วยในคดีอาญาต่างอีกด้วย เช่น 

คด ีศ ึกช ิงหวย 30 ล ้าน5 ซ ึ ่ งสามารถคล ี ่คลายคด ีได ้ด ้วยการตรวจจ ับส ัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังสามารถบอกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ณ สถานท่ี

ต่าง ๆ ที่ได้เดินทางผ่านอันเป็นการไล่เรียงให้เห็นถึงพฤติการณ์ในการกระทำความผิด  

เกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงต่าง ๆ ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ใช้ยืนยันการกระทำ

ความผิดด้วย 

ต่างประเทศมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการบัญญัติกฎหมายให้สามารถ 

ใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการใช้ เงื ่อนไขในการอนุญาต และ 

ผู้มีอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 

ผู้ถูกกล่าวหาไว้แต่อย่างไร มีแต่ในส่วนของกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ท่ีบัญญัติถึงมาตรการ

 
5  ไทยรัฐออนไลน์, “แกะรอย Base Station ยุทธวิธีล่าคนร้าย โยงพิกัดที่อยู่จากสัญญาณโทรศัพท์,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/scoop/1226852 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

53 

บังคับทางอาญาเกี ่ยวกับการสะกดรอยด้วยเครื ่องมือสื ่อสาร โทรคมนาคม เครื ่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในมาตรา 21 ว่า “ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้

เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดเฉพาะในการ

สะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดหรือจะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อสอบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งน้ี  

ตามข้อบังคับท่ีอัยการสูงสุดกำหนด” 

ความหมายของการสะกดรอยด้วยเครื ่องมือสื ่อสารโทรคมนาคม เครื ่องมือ

อิเล ็กทรอนิกส์น ั ้น สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (United Nation office on Drug and Crime or UNODC) แบ่งรูปแบบ

หรือลักษณะของการสะกดรอยไว้ทั้งหมด 4 รูปแบบ6 คือ (1) การเฝ้าตรวจตราทางเสียง

หรือการดักฟัง (Audio Surveillance) เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ การดักฟังทางโทรศัพท์

ที่โทรผ่านอินเตอร์เน็ต และเครื่องดักฟังเสียงที่ติดตั้งไว้ในห้อง (2) การเฝ้าตรวจตราทาง

ภาพ (Visual Surveillance) เช่น การเฝ้าติดตามโดยการซ่อนกล้องวีดีโอ การเฝ้าติดตาม

โดยการติดตั้งกล้องวีดีโอในรถยนต์ กล้องที่ตำรวจใช้ในการบันทึกหลักฐาน กล้องจับความ

ร้อนใช้ตรวจวัดความร้อนในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีอันตรายโดยถ่ายภาพ

ความร้อนของสิ่งมีชีวิต และกล้องวงจรปิด CCTV (3) การเฝ้าติดตามโดยใช้เครื ่องมือ 

(Tracking Surveillance) เช ่น ระบบดาวเท ียมนำร ่องเพ ื ่อระบ ุตำแหน ่ง การนำ

โทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นเครื ่องมือเฝ้าติดตาม (4) การเฝ้าตรวจตราทางข้อมูล (Data 

Surveillance) เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต จุดประสงค์ของมาตรการบังคับทาง

อาญาพิเศษนี ้มีเพื ่อใช้ในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะวิธีการสอบสวนตามปกติที่บัญญัติอยู่ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาจจะไม่สามารถทำให้ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสาร ความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติได้  

เป็นผลให้การปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวนี ้เป็นไปได้ยากและไม่มี

 
6  United Nations Office on Drugs and Crime (2009), “Current practices in electronic surveillance 

in the investigation of serious and organized crime, ”  Retrieved August 1, 2020, from 

https://www.unodc.org 
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ประสิทธิภาพเพียงพอ สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการบังคับทางอาญาปกติที่บัญญัติอยู่ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาจจะ ไม่สามารถทำให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 

ท่ีจะนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษในคดีของการก่ออาชญากรรมในปัจจุบันได้  

เมื่อกฎหมายที่ให้อำนาจใช้มาตรการบังคับทางอาญาพิเศษไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์

ของการใช้มาตรการ เงื่อนไขในการอนุญาต อีกทั้งมีสถานะเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการ

กระทำความผิดหรือจะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เท่านั้น ไม่สามารถที่จะนำมาบังคับใช้กับคดีอาญาทั่วไปให้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน

ตามพฤติการณ์แห่งคดีท่ี มีความแตกต่างกันไปได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาข้อจำกัดของเงื่อนไข

ของกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการใช้มาตรการบังคับทางอาญา จึงมีข้อเสนอให้มี

บทบัญญัติของมาตรการบังคับทางอาญาการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไป แต่จะต้องมีการกำหนด 

เง ื ่อนไขในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน หลักพอสมควรแก่เหตุ  

โดยจะต้อง มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการดำเนินการ ในการขออนุญาต  

การอนุญาตของผู ้มีอำนาจ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ รวมถึงเงื ่อนไขภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื ่อให้

ครอบคลุมไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
 

3.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

รัฐย่อมต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประชาชนย่อมมีสิทธิและ

เสรีภาพในการดำเนินชีวิต การที่รัฐจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ จะต้องมี

กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นตามหลักนิติรัฐ แต่เมื่อมีการละเมิดต่อกฎหมายที่รัฐห้ามแล้ว 

รัฐจะต้องมีกระบวนการในการที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพื่อคุ้มครองประชาชน

คนอ่ืน ๆ ให้ปลอดภัยจากการกระทำละเมิดกฎหมาย ซึ่งมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีว่าด้วย

การจัดรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ7 คือ ทฤษฎีการ

ควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) และทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 

 
7  Hervert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, (University of Pennsylvania Law, 1964), 

pp. 9-23. 
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(Due Process Model) ทั ้งสองรูปแบบนี ้แตกต่างกันที ่แนวความคิด คือประเทศใด 

ให้ความสำคัญกับแนวความคิดในการควบคุมอาชญากรรม ระบบการดำเนินคดีอาญาของ

ประเทศนั้นก็จะเน้นในการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำการต่าง ๆ 

ในการปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

มากนัก แต่หากประเทศใดให้ความสำคัญกับแนวคิดเกี่ยวกับความชอบด้วยกระบวนการ

ทางกฎหมาย ระบบการดำเนินคดีอาญาของประเทศนั้นก็จะเน้นในการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล และเน้นออกกฎหมายวางกฎเกณฑ์ในกระบวนการยุติธรรม ทุกขั้นตอน

จะต้องถูกจำกัดและถ่วงดุลโดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรฝ่ายบริหาร มุ่งการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนมากกว่าความสะดวกในการปฏิบัต ิหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ รัฐ  

แต่ถึงอย่างไรทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีจุดประสงค์ที่เหมือนกันคือเพื่อให้สังคมนั้นอยู่รวมกัน

อย่างสงบสุขและมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม  

สิ่งที่จะต้องพิจารณาในลำดับถัดมาคือการจำกัดสิทธิและเสรีภาพซึ่งโดยปกติแล้ว 

การกระทำของรัฐที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือเป็นการจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลจะกระทำมิได้ องค์กรของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าท่ี

บังคับตามกฎหมาย การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับใด ๆ หรือการตีความกฎหมายที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน จะต้องตระหนักและเคารพในความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพท่ี

ได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิขั ้นพื้นฐานตาม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 การท่ีจะบัญญัติ

กฎหมายเพื ่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพได้นั ้น องค์กรนิติบัญญัติจะต้องตรากฎหมายให้

สอดคล้องกับเงื ่อนไขโดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ8 ดังนี ้ (1) ต้องอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คือ กฎหมายต้องถูกตราขึ้นโดยองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ  

เป็นการเฉพาะผ่านสภานิติบัญญัติเท่านั้น (2) ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังน้ัน

กฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองและรักษา

ไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะเท่านั้น (3) ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นตามหลักแห่งความได้สัดส่วน 

(Principle of Proportionality) หลักสัดส่วนเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมการ

 
8  ธีระ สุธีวรางกูร, “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 29, 

ฉบับที่ 4, น. 578-592, (ธันวาคม 2542). 
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ใช้อำนาจรัฐขององค์กรทุกองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสมดุล

สมเหตุสมผล ดังนั้นการใช้อำนาจรัฐในการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพจึงมิใช่เพียงจะ

กระทำได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้เท่าน้ันแต่ต้องเป็นการใช้อำนาจรัฐ

ตามหลักสัดส่วนที ่เป็นสมดุลด้วย (4) การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องไม่

กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น คือ จะต้องไม่เป็นการตัด หรือ  

เพิกถอนสิทธิและเสรีภาพนั้น และ (5) มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป อีกทั้งในการบัญญัติ

มาตรการบังคับทางอาญาใด ๆ หรือมาตรการบังคับเกี ่ยวกับการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานค้นหา

ความจริงในคดีอาญาจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เง่ือนไข 3 

ประการ9 ได้แก่ (1) เงื ่อนไขที่เกี ่ยวข้องกับความสงสัยว่ามีการกระทำความผิดอาญา  

(2) เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้มีอำนาจออกหมาย และ (3) เงื่อนไขในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับความร้ายแรงของข้อกล่าวหา  
 

4.  มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

ต่างประเทศมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานของรัฐสามารถใช้มาตรการ

ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่นใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

ดังน้ี 

4.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประมวลกฎหมายว ิ ธ ี พิ จารณาความอาญาของเยอรมน ี  มาตรา  100 i 

(Strafprozeßordnung) วางหลักไว้ว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่สนับสนุนความสงสัยว่ามีการ

กระทำความผิดอาญาในฐานความผิดร้ายแรงขึ ้น ให้สามารถใช้มาตรการตรวจสอบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดย 

1. ให้ตรวจสอบหมายเลขของโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขซิมการ์ด (sim card) 

ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

2.  ตรวจสอบตำแหน่งท่ีอยู่ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 
9  กรรภิรมย์ โกมลารชุน, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3, น. 52. 
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โดยให้ใช้มาตรการตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือเพื่อทราบ

ตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมเพื่อให้ทราบข้อมูล และจะต้อง

ลบทิ้งทันทีเมื่อสิ้นสุด และคำสั่งดังกล่าวอาจดำเนินการได้เฉพาะกับจำเลย หรือบุคคลท่ี 

ถูกกล่าวหาหรือบุคคลท่ีผู้กล่าวหา ได้ติดต่อถึง รวมถึงผู้ให้บริการ  

4.1.1  เง่ือนไขในการขออนุญาตใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

มาตรา 100i กำหนดให้สามารถใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื ่อนท่ี  

ได้ในกรณีดังน้ี 

1.  เม่ือปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดอาญาร้ายแรงเกิดข้ึน 

2.  การขออนุญาตจะต้องให้พนักงานอัยการเป็นผู ้ร้องขอในการใช้มาตรการ

เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศาล และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนพนักงานอัยการสามารถ

อนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งบุคคลจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ คำสั่งที่ออกโดย

พนักงานอัยการจะไม่มีผลหากศาลไม่ยืนยันภายใน 3 วันทำการ โดยให้ถือว่าการร้องขอ 

ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งบุคคลของอัยการส้ินสุดลง 

4.1.2  ฐานความผิดท่ีสามารถใช้มาตรการตรวจสอบเก่ียวกับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

มาตรา 100i กำหนดฐานความผิดที ่สามารถใช ้มาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้น้ันจะต้องเป็นฐานความผิดอาญาร้ายแรง10 ดังน้ี 

กลุ่ม (1)  ความผิดอาญาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของรัฐ

และเป็นอันตรายต่อ นิติรัฐ ประชาธิปไตย หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของมลรัฐและ

เป็นอันตรายต่อความม่ันคงระหว่างประเทศ 

กลุ่ม (2)  ความผิดอาญาร้ายแรง 

กลุ่ม (3)  ความผิดอาญาตามกฎหมายอาวุธและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาวุธ

สงคราม 

กลุ่ม (4)  ความผิดอาญาตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษ  

 

 
10  จุฬาลักษณ์ เผ่ากันทะ, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2557) น. 132. 
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4.1.3  ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

การใช้อำนาจในการกำหนดให้มีการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

จะกระทำได้ก็แต่โดยคำอนุมัติจากศาล แต่ในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วน พนักงาน

อัยการสามารถอนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ แต่หากภายใน  

3 วัน ไม่ปรากฏคำอนุมัติจากศาลให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ถือว่า

การอนุญาตของอัยการสิ้นสุดลง การอนุมัติให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

สามารถกระทำได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน การขอขยายระยะเวลาสามารถกระทำได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 6 เดือน  

หมายให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์

อักษร และมีข้อความดังต่อไปน้ี  

1. ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ 
2. ข้อกล่าวหาท่ีเป็นฐานของการใช้มาตรการ 
3. วิธีการ ขอบเขต ระยะเวลา และเวลาส้ินสุดของการใช้มาตรการ 
4. ประเภทของข้อมูลที่จะได้มาจากการใช้มาตรการและความสำคัญของข้อมูลน้ัน

ต่อการดำเนินคดี 

5. เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่ระบุการเชื่อมต่อ ที่จะใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

หากเงื ่อนไขการออกหมายไม่ปรากฏอยู ่อ ีกต่อไป มาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะต้องส้ินสุดลงโดยมิชักช้าโดยจะต้องแจ้งไปยังศาลผู้ออกหมายด้วย 

4.2  สหรัฐอเมริกา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา บัญญัติให้อำนาจ

เข้าถึงการสื่อสารด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไว้หลายชนิด โดยมาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถูกบัญญัติไว้ใน 18 U.S. CODE § 206 Pen Registers and Trap and 

Trace Devices จะใช้มาตรการ Trap and Trace Devices ได้นั้น จะต้องปรากฏว่าเหตุ

อันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น และการใช้ มาตรการ Trap and Trace 
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Devices ก็เพื่อใช้ในการสอบสวนคดีอาญาและจะนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ 

ท่ีจะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้11 

4.2.1 เง่ือนไขในการใช้มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace Devices  

1. การใช้มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace Devices ต้องได้รับ

อนุญาตจากศาล (มาตรา18 U.S. CODE §3121(a)) 

2. เจ้าหน้าท่ีที ่ขออนุญาตใช้มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace 

Devices จะต้องทำการขออนุญาตเป็นหนังสือรับรองว่าข้อมูลที่จะได้จากการติดตั้งอุปกรณ์

ดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสอบสวนความผิดทางอาญาและจะนำไปสู่การได้รับ

พยานหลักฐาน ตัวผู้กระทำความผิด อาวุธ หรือสิ่งอื่น ๆ โดยยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจ 

(มาตรา 18 U.S. CODE §3122) 

3.  การใช้มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace Devices โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากศาลจะต้องได้รับโทษปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18 

U.S. CODE §3121(d)) 

4. การอนุญาตให้ใช้มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace Devices 

สามารถกระทำได้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน การขอขยายระยะเวลาสามารถกระทำได้ครั้งละไม่

เกิน 60 วัน (มาตรา 18 U.S. CODE §3123(c)) 

5. ในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี ่ยวข้องกับอันตรายจนเป็นเหตุให้

เสียชีวิตทันที หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือมีการสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม หรือ

กระทำความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ หรือกระทำความผิดในลักษณะของการก่อ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พนักงานอัยการสามารถอนุญาตให้ใช้มาตรการ Pen Registers 

และ Trap and Trace Devices ได้ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนได้รับอนุญาตจากศาล แต่หาก

ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ปรากฏคำอนุมัติจากศาลให้ใช้มาตรการดังกล่าวให้ถือว่าการอนุญาต

ของอัยการส้ินสุดลง (มาตรา 18 U.S. CODE §3125) 

6. อัยการสูงสุดจะต้องรายงานต่อศาลเกี ่ยวกับจำนวนของการขออนุญาตใช้

มาตรการ Pen Registers และ Trap and Trace Devices โดยจะต้องปรากฏข้อความ

 
11  รัชดาพร ต่อสกุล, “พยานหลักฐานที่ระบุตำแหน่งการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้กระทำความผิดอาญา,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560) น. 70. 
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ของจำนวนการอนุญาตให้ใช้มาตรการ วันที่และเวลาของการอนุญาตแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีฉุกเฉินหรือปกติ เป็นต้น (มาตรา 18 U.S. CODE §3126) 
 

5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการและ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการสอบสวนคดีและดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด 

และยังทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการที่รัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำเนินการกับผู้ต้อง

สงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ให้มีสิทธิต่อสู้คดีอย่าง

เต็มที ่และได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เมื ่อการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื ่อนที่เป็นกระบวนการในชั้นสอบสวนจึงควรจะต้องบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื ่อให้สะดวกต่อการใช้มาตรการบังคับทางอาญา  

มีความเป็นเอกภาพ และเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีเครื่องมือในการใช้แสวงหารวบรวม

พยานหลักฐานท่ีทันต่อยุคสมัยเพ่ือใช้ในคดีอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง และมีความยุ่งยาก

สลับซับซ้อนในการกระทำความผิด โดยจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพ ที่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นตามหลัก

แห่งความได้สัดส่วน อีกท้ังยังต้องคำนึงถึงหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมด้วย  

ดังนั้น หากบัญญัติหลักเกณฑ์มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้มาตรการค้นหา

ตำแหน่งโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ของผู ้ถูกกล่าวหาในการสอบสวนคดีอาญาไว้อย่างชัดเจน  

จะทำให้การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 

สามารถตรวจสอบได้ตามกลไกที่กฎหมายวางไว้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการใช้อำนาจ 

ในการปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้เก ิดความสมดุลระหว่าง

ผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของประชาชน โดยจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ 

ต่อไปนี ้ 1. เงื ่อนไขเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจอนุญาต 2. เงื ่อนไขเกี ่ยวกับฐานความผิดและ

ข้อยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 3. เงื่อนไขในทางรูปแบบในการขออนุญาตใช้มาตรการ 4. เงื่อนไข

เกี่ยวกับเหตุในการพิจารณาอนุญาต 5. ระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้มาตรการ 6. เงื่อนไขของ

กระบวนการแจ้งกลับ 7. เง่ือนไขของการรายงานหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ 8. เง่ือนไข
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ของการกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้การสนับสนุนเมื่อมีการ

ร้องขอใช้มาตรการ 
 

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ของ 

ผู้ถูกกล่าวหา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปและให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

บัญญัติมาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นมาตรการ

ทางบังคับทางอาญาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ บัญญัติหลักเกณฑ์

และเงื ่อนไขในการใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนที ่ของผู ้ถ ูกกล่าวหา  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

กำหนดให้ผู ้มีอำนาจในการอนุญาตใช้มาตรการคือศาล เพราะศาลเป็นองค์กร

อิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์กรใด ๆ อีกทั้งการกระทำใด ๆ ที่เป็นการกระทำท่ี

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐที่ถือหลักนิติรัฐโดยเคร่งครัด อำนาจในการออก

หมายหรือขออนุญาตต่าง ๆ จะต้องเป็นอำนาจของศาล หรือผู้พิพากษาเท่าน้ัน  

ในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนพนักงานอัยการสามารถอนุญาตให้ใช้

มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ แต่จะต้องมีการยืนยันคำสั่งจากศาลด้วย คือ 

หากภายใน 3 ว ัน ไม ่ปรากฏคำอน ุม ัต ิจากศาลให ้ ใช ้มาตรการค ้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่าการอนุญาตของพนักงานอัยการส้ินสุดลง 

กำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับประเภทของฐานความผิดไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี 

1) คดีความม่ันคงของรัฐ 
2) ความผิดท่ีกระทำโดยองค์กรอาชญากรรม 
3) ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
4) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
5) คดีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

1. กำหนดเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ของผู้ถูกกล่าวหา ดังน้ี 

การขออนุญาตจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อความดังต่อไปน้ี 
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1) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ 
2) ข้อกล่าวหาท่ีเป็นฐานของการใช้มาตรการ 
3) วิธีการ ขอบเขต ระยะเวลา และเวลาส้ินสุดของการใช้มาตรการ 
4) ประเภทของข้อมูลที่จะได้มาจากการใช้มาตรการและความสำคัญของข้อมูล

น้ันต่อการดำเนินคดี 

5) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่ระบุการเชื่อมต่อที่จะใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

2. กำหนดเงื ่อนไขเกี ่ยวกับเหตุในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหา
ตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ถูกกล่าวหา ดังน้ี 

1) เพื่อสอบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้อง
สงสัยว่าได้กระทำความผิดเน่ืองจากมีข้อมูลเก่ียวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิด 

2) การใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งจำเป็นในการสอบสวน
ของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีทำหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมาย  

3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
นำไปสู่การได้พยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ 

3. กำหนดเงื ่อนไขระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีควรกำหนด ดังน้ี  

ศาลสามารถอนุญาตให้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้สูงสุดไม่เกิน 

60 วัน และขอขยายระยะเวลาใช้มาตรการได้อีกคร้ังละไม่เกิน 60 วัน  

4. กำหนดเงื่อนไขของการแจ้งกลับ คือจะต้องแจ้งต่อผู้ถูกใช้มาตรการค้นหา

ตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ทราบถึงการถูกใช้มาตรการนั้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้ยุติ

การใช้มาตรการดังกล่าว ในการแจ้งกลับนั้นจะต้องมีรายละเอียดถึง ระยะเวลาในการใช้

มาตรการ และหากคิดว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้สามารถฟ้องร้องการถูก

ละเมิดสิทธิดังกล่าวต่อ ศาล และมีกรณียกเว้นไม่ต้องแจ้งกลับหากการแจ้งนั้นก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อพยานหลักฐาน หรือต่อรูปคดี หรือต่อบุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือในการ

ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อาจจะต้องถูกเรียกเข้ามาเป็นพยานในคดี แต่จะต้อง

รายงานผลการปฏิบัติไปยังศาลผู้อนุญาต 
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5. กำหนดเงื ่อนไขของการรายงานหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น กำหนดให้

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณา อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญน้ัน 

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี

กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเก็บข้อมูลการขอใช้มาตรการค้นหาตำแหน่ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสรุปเป็นรายงานประจำปีและแสดงเป็นสถิติของข้อมูล แยกเป็น

ประเภทความผิด หน่วยงานที่ร้องขอ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ การอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ระยะเวลา และผลของการใช้มาตรการ เพื ่อแสดงต่อสาธารณะชนให้ทราบถึงการใช้

มาตรการดังกล่าว 

6. เงื่อนไขของการกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนดให้

บริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคม มีหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐ และพร้อม

ที่จะสนับสนุนข้อมูลตำแหน่งการใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที ่ต้องการต่อ

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่เมื่อได้รับการร้องขอ รวมถึงรายงานข้อมูลผู้เป็น

เจ้าของเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลของวัน เวลา และตำแหน่งสถานท่ี 

รวมถึงระยะเวลาที่ได้ใช้มาตรการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และกระบวนการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดี 

รวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

และกระบวนการค้นและยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ และของประเทศไทยตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาของ

ประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้น และยึด

พยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาทางกฎหมาย

ในการนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในการขอให้

ศาลมีคำสั่งให้ยึดพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน 

ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจค้นพยานหลักฐาน 

ในคดีทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยึดพยานหลักฐาน

ในคดีทรัพย์สินทางปัญญา  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการออกข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้น และยึดพยานหลักฐาน พ.ศ. .... โดยกำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการเกี่ยวกับการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อน ตามมาตรา 29 

โดยเฉพาะ มิต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 

กำหนดให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจเรียกให้ราษฎร เอกชน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาช่วยทำการค้นและยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญาได้ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับการค้น และยึดพยาน 

หลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการเฉพาะ   
 

คำสำคัญ: การค้น  ยึดพยานหลักฐาน  คดีทรัพย์สินทางปัญญา 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

67 

Abstract 
 

The objectives of the thesis were: to study about concepts and basic 

principle on the protection of intellectual property rights and the procedure on 

search and seizure of evidence; to study legal measures on the protection of 

intellectual property rights and the procedure on search and seizure of evidence 

in intellectual property case in accordance with the law of overseas and of 

Thailand; and to study and analyze the problems and guidelines for resolve the 

legal problems on search and seizure of evidence in intellectual property cases 

in Thailand to be accurate and appropriate in accordance with the legal theory 

and to be able to actually resolve the problems in Thailand.  

On the basis of the results of this research, it can be concluded that, at 

the present, there are problems on search and seizure of evidence in 

intellectual property cases in various issues such as a legal problem on 

application of the provisions under the Civil Procedure Code for seizure order 

of evidence by the court in accordance with the Act on the Establishment of 

and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539, 

a legal problem regarding those who possesses the power to search evidence 

in an intellectual property case, and a legal problem on the procedure on 

seizure of evidence in   an intellectual property case. Therefore, the Author’s 

opinion is that there should enact provisions on intellectual property and 

international trade cases on search and seizure of evidence, B.E. ... Criteria and 

method on requesting the court to issue an order for seizure of evidence under 

Section 2 9  should be stipulated. In particular, the provision of the Civil 

Procedure Code should not be applied to give an administrative official or 

police officer power to summon persons, private entities or relevant 

organizations to assist, search, and seizure evidence in intellectual property 
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cases. In addition, practices on search and seizure of evidence in intellectual 

property cases should be specifically stipulated. 

Keywords: Seizure, Intellectual Property Cases 

 

1.  บทนำ 

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

และมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันเกิดปัญหา

ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ ดังน้ี  

1.1 ปัญหาทางกฎหมายในการนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพ่งมาใช้บังคับในการขอให้ศาลมีคำส่ังให้ยึดพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว้ก่อน  

การพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางน้ัน 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น คู่ความมีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสาร 

หรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 28 และ 

29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ 

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าว ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากกระบวนพิจารณาในศาลอ่ืน 

ไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่ง หรือศาลอาญา ที่ไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิคู่ความ ที่จะขอให้ศาลมีคำส่ัง

ให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณา

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 โดยเหตุผลที่พระราชบัญญัติ

ดังกล่าว กำหนดให้สิทธิแก่คู่ความในอันที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด

เอกสาร หรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้นั้น ก็ด้วยเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ

กฎหมายที่ประสงค์จะให้การคุ้มครองผู้เสียหาย เนื่องจากเกรงว่าในบางกรณีผู้กระทำความผิด 

หรือจำเลย อาจจะเข้าไปทำลาย หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จนทำให้พยานหลักฐานท่ีมี

อยู่ หรือพยานหลักฐานที่จะสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิด

หรือจำเลยต้องสูญหาย หรือมีน้ำหนักไม่เพียงพอที ่จะลงโทษจำเลยได้ อีกทั ้ง การท่ี
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 

กำหนดให้คู่ความสามารถใช้สิทธิในการย่ืนคำขอให้ศาลมีคำส่ังให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือ

วัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ อันเป็นลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากศาลทั่วไป  

ก็เพื่อให้การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไป

อย่างสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น การที่กฎหมายกำหนดให้นำบทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้กับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน จึงอาจทำให้การบังคับใช้

กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คดีทรัพย์สินทางปัญญา มีลักษณะแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป 

จึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ขึ้นมาใช้บังคับโดยเฉพาะแยกต่างหากจากวิธีพิจารณาคดีแพ่ง การที่พระราชบัญญัติจัดต้ัง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 กำหนดให้สิทธิแก่คู่ความที่จะขอให้ศาลมี

คำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ หากเกรงว่า

พยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื ่อมี 

คดีทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่า

พยานหลักฐานที่ตนจำนงจะอ้างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะ

นำมาสืบในภายหลัง แต่กลับมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอ กระบวนการ 

ในการพิจารณาคำขอ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในกรณีที่ศาล

อนุญาตตามคำขอไว้อย่างชัดเจน กล่าวโดยเฉพาะ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน กลับกำหนดให้นำ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในมาตรา 261 ถึงมาตรา 263 และ

มาตรา 267 ถึงมาตรา 269 อันเป็นบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษา ซึ่งใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลแพ่ง มาบังคับใช้กับกรณีการยื่นคำขอให้

ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อน ซึ่งใช้ใน

กระบวนการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  

จึงอาจไม่เหมาะสมต่อความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าว กระทบต่อความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรมของไทย ในการคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายให้สามารถแสวงหา
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พยานหลักฐานเพื ่อให้นำไปใช้ต่อสู ้ในชั ้นพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงยังกระทบต่อการรักษาสิทธิของผู้ทรงสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาว่าพยานหลักฐานท่ีได้มาอย่างยากลำบากอาจสูญหายหรือถูกทำลาย

โดยที่รัฐไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่จะป้องกันความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว 

ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในเชิงคดี และกระทบต่อกลไกการทำธุรกิจของภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอีกประการหน่ึงด้วย 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจค้นพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญา  

ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 กำหนดให้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยอนุมัติ

ประธานศาลฎีกา มีอำนาจออกข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและ

การรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ 

และในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งปัจจุบัน 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยอนุมัติ

ประธานศาลฎีกา ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟัง

พยานหลักฐานใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลอ่ืน

ที่มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

โดยข้อกำหนดดังกล่าว มิได้มีบทบัญญัติในส่วนที ่เกี ่ยวกับเรื ่องการค้น และการยึด

พยานหลักฐาน ดังนั้น การค้น และยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องนำ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 กำหนดให้ผู้มีอำนาจทำการค้นในชั้นสืบสวน จะต้อง

เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้น นอกจากนี้ ในชั้นสอบสวน ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 กำหนดให้ผู้มีอำนาจทำการค้น จะต้องเป็น

พนักงานสอบสวนเท่านั้น กฎหมายไม่เปิดช่องให้บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
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ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ทำการช่วยเหลือในการค้นได้ไม่ว่ากรณีใด ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

ในกรณีของการค้นหาพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีความจำเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีจะต้องให้ผู้เช่ียวชาญด้านน้ัน ๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีต้องการเป็นผู้ช่วยในการ

ค้นหา เนื่องจากในบางกรณีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนเพียง

ฝ่ายเดียว อาจไม่สามารถที่จะทำการค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยานหลักฐานทางทรัพย์สินทาง

ปัญญาโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะเฉพาะท่ีมีความสลับซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 

กำหนดให้นำบทบัญญัติกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้ 

อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจค้นพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความเฉพาะ 

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน เท่านั้น บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าพนักงาน

ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

ประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะทำการค้นพยานหลักฐานได้ ทำให้การบังคับใช้

กฎหมายเพื่อการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาไม่อาจบังคับใช้ได้อย่างมีขาดประสิทธิภาพ การค้นหาพยานหลักฐานเพื่อทำการสืบสวน 

สอบสวน อาจเกิดความล่าช้า และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี หรือเจ้าพนักงาน

ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนเอง อาจจะเป็นผู้ท่ีทำลายพยานหลักฐานสำคัญ

ทางคดีเสียเองก็ได้ เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานดังกล่าว อีกท้ัง 

การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมาย

การค้า ถือได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะ หากเจ้าพนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจในการค้นหาพยานหลักฐาน 

ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือขาดความชำนาญในการค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการฟ้องร้องจำเลย

หรือเพ่ือพิสูจน์ความผิดของจำเลย ผู้ซ่ึงกระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้  

  



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

72 

1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน มีอำนาจยึดไว้ซ่ึงส่ิงของท่ีมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการ

กระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐาน

พิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิด โดยกฎหมายกำหนดว่า

สิ่งของที่ยึดได้ในการค้นนั้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีคราไว้หรือให้ทำเครื่องหมายไว้เป็น

สำคัญ1 ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงกรรมวิธีที่ถูกต้องเพ่ือ

กักหรือล็อคข้อมูลนั้นไว้ให้อยู่และยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นให้อยู่ในสภาพท่ี

เป็นจริงที่สุด เพื่อให้สิ่งทั้งหลายที่ยึดมานั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ

พยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีลักษณะที่ละเอียดอ่อน ง่ายต่อการแก้ไข

เปลี ่ยนแปลง หรือถูกทำลาย อีกทั ้ง ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทรัพย์สินที ่ไม่มีรูปร่าง  

ไม่สามารถจับต้องได้ เจ้าพนักงานผู้ทำการยึด จึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมทรัพย์สินตาม

วิธีการปกติ และในบางกรณี เป็นพยานหลักฐานที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการจัดเก็บ 

โดยเฉพาะในกรณีของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการในการ

ยึด รวมถึงการเก็บรักษาที่ดีแล้ว อาจมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรืออาจส่งผลทำให้เกิด

ความเสียหายกับพยานหลักฐานนั้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ มากมายกระบวนการสืบค้นและยึด

พยานหลักฐานจึงต้องใช้ความรวดเร็ว ระมัดระวัง และคล่องตัวเป็นพิเศษมากกว่าการค้น

และยึดพยานหลักฐานในคดีปกติ 

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539  

และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ไม่มีการ

กำหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการยึด

พยานหลักฐาน รวมถึงการจัดเก็บรักษาพยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการ

เฉพาะ ย่อมส่งผลทำให้พยานหลักฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความละเอียดอ่อนหรือ

ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษา ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางเทคโนโลยี โปรแกรม
 

1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101. 
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คอมพิวเตอร์ หรือพยานวัตถุอื่นใด ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการยึดและเก็บรักษาหรือ 

ต้องแยกสถานที่ในการเก็บรักษาเป็นการเฉพาะ เกิดการสูญหายหรืออาจถูกทำลายได้ 

ส่งผลโดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ 

ยังกระทบต่อความเชื ่อมั ่นของเจ้าหน้าที ่ร ัฐที ่จะสามารถเก็บรักษาพยานหลักฐาน 

เพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการนำสืบหรือในการแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา

กระทำความผิดในคดีทรัพย์สินทางปัญญาจริง 
 

2.  แนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

และกระบวนการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดี 

2.1 หลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

หลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีสาระสำคัญท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลิตผลทางความคิด สติปัญญา และความชำนาญ  

ซึ่งเกิดการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยไม่จำกัดรูปแบบของการสร้างสรรค์

และการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) 

จึงต้องอาศัยเป็นกฎหมายในการก่อตั้งสิทธิ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการให้การรับรอง

สถานะ และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการให้ความคุ้มครอง กว้างขวาง ด้วยลักษณะที่ให้

ผู ้สร้างสรรค์งานผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive Right)2 จึงอาจกล่าวได้ว่า 

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

และมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยผลงานการสร้างสรรค์เช่นว่านั้นต้องเป็นผลงานท่ี

กฎหมายให้การรับรองเท่านั้น จึงจะมีสถานะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เจตนารมณ์ของ

กฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดการตอบแทนและการ

สร้างแรงจูงใจให้เปิดเผยความคิดและการประดิษฐ์ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า หากไม่มีการจูงใจ

ด้วยการคุ้มครองแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผย จะไม่มีการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ให้ประชาชน

รับรู้ และทำให้สังคมไม่สามารถต่อยอดไปได้อีก เมื่อผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ใช้ความอุตสาหะและ

 
2  ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: นิติรัฐ, 

2550), น. 11 – 12. 
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ปัญญาในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้น ก็ย่อมต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเผยแพร่

งานประดิษฐ์น้ันให้สังคมได้ใช้ ดังน้ัน จึงต้องมีการคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ 

2.2 หลักกฎหมายท่ีดี หรือหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา 

หลักกฎหมายที่ดี หรือหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักการ 

ที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายลำดับรอง ต้องกำหนด

หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้มีสาระสำคัญเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หลักความ

แน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ3 

โดยหากพิจารณาในแง่หลักเกณฑ์การจัดให้มีกฎหมาย หลักการนี้กำหนดว่ากฎหมาย

จะต้องมีความชัดเจน (Clarity) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายและสามารถ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้หรือสามารถใช้กฎหมายได้ถูกต้อง หลักความแน่นอน

ยังรวมถึงการกระทำทางปกครองที่เป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่กำหนด

กฎเกณฑ์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม โดยการกระทำของฝ่ายปกครองต้องชัดเจนแน่นอนและ

คาดหมายได้ แต่อย่างไรก็ดี ระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระทำทาง

ปกครองอาจแตกต่างกันตามสภาพของการกระทำทางปกครอง โดยการกระทำขององค์กร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้ำสิทธิ หรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมาก

เท่าใด องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องกำหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอน

ย่ิงข้ึนเท่าน้ัน4 
 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี ่ยวกับการคุ ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ

กระบวนการค้นและยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ 

 จากการศึกษา พบว่า ในต่างประเทศ มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดให้ทนายความเอกชน สามารถเข้ามาทำหน้าท่ี 

 
3  บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2555), น. 26. 
4  วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: นิติราษฎร์, 2554), น. 62 - 63. 
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ในการตรวจค้น ยึด อายัด พยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) สหราชอาณาจักร  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

ของสหราชอาณาจักร เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การออกแบบ และสิทธิบัตร  

ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ซ่ึงตามรัฐบัญญัติ

ดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการออกหมายค้นไว้ ดังน้ี5  

ในกรณีที่ศาล (ในสกอตแลนด์ หมายถึง นายอำเภอหรือเจ้าพนักงานอื่น) เป็นที่พอใจ

โดยข้อมูลเกี่ยวกับคำสาบานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ในสกอตแลนด์ โดยมีหลักฐาน

การสาบาน) ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะเชื่อความผิดตามมาตรา 107 (1), (2) หรือ (2A) กำลัง

จะกระทำขึ้นในสถานที่ใด ๆ และมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวหรือ

กำลังจะเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าว ศาลอาจออกหมายค้นเพื่ออนุญาตให้ตำรวจเข้าและ

ค้นหาสถานที่โดยใช้กำลังตามสมควรตามความจำเป็น หมายค้นดังกล่าวอาจอนุญาตให้

บุคคลที ่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจใด ๆ ที่มีใบอนุญาต ซึ ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 

สามเดือนนับจากวันท่ีออกสามารถดำเนินการค้นตามหมายค้นดังกล่าวได้  

2) เครือรัฐออสเตรเลีย 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

ของเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 

(Patents Act 1990) ได้กำหนดบทบัญญัติว่าด้วยทนายความสิทธิบัตรไว้ โดยทนายความ

สิทธิบัตร มีสิทธิพิเศษ และมีกระบวนการในการลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตร ดังน้ี6  

(1)  ผู้จัดการสิทธิบัตรท่ีได้รับการแต่งต้ังจะต้องลงทะเบียนโดยผู้จัดการสิทธิบัตร  

(2)  การลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตรอาจถูกเก็บไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยการใช้คอมพิวเตอร์ 

(3)  หากการลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตรถูกเก็บไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยการใช้คอมพิวเตอร์การอ้างอิงในพระราชบัญญัตินี ้ไปยังรายการในการลงทะเบียน 

 
5  Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 109 Search warrants. 
6  Patents Act 1990, article 198 Registration of patent attorneys. 
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ของทนายความสิทธิบัตรจะต้องอ่านเป็นรวมถึงการอ้างอิงถึงบันทึกรายการที่เก็บไว้โดยใช้ 

คอมพิวเตอร์และประกอบด้วยการลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตรหรือส่วนหนึ่งของ

การลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตร 

(4)  ผู้จัดการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจะต้องลงทะเบียนเป็นทนายความสิทธิบัตรบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเช่นที่ระบุไว้ในหรือตรวจสอบให้แน่ใจตามระเบียบ และมีการจ้างงานตามท่ี

กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที ่กำหนด และมีชื ่อเสียงชื ่อเสียงความซื ่อสัตย์และ

คุณลักษณะที่ดี และไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามที่กำหนดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ

ไม่ได้รับโทษจำคุกเนื่องจากความผิดที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่กำหนด

โดยกฎระเบียบ โดยการลงทะเบียนจะประกอบด้วยการใส่ชื ่อของแต่ละบุคคลในการ

ลงทะเบียนของทนายความสิทธิบัตร 
 

4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นคดีที ่มีความยุ ่งยาก

ซับซ้อน และมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบัน 

เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังน้ี  

4.1 ปัญหาทางกฎหมายในการนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพ่งมาใช้บังคับในการขอให้ศาลมีคำส่ังให้ยึดพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว้ก่อน  

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นศาลยุติธรรมระดับศาลชั้นต้นท่ี

เป็นศาลชำนัญพิเศษ มีอำนาจพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวางประเทศ 

ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และ

สิทธิบัตรคดีอาญาเก่ียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275 

คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอด

เทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตาม



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

77 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275 คดีแพ่งเก่ียวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน

สินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่ง

ระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟ

เครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงิน

ระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัย

และนิติกรรมอื ่นที ่เกี ่ยวเนื ่อง การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว ฯลฯ7 ทั้งนี้ เนื่องจาก

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ เป็นคดีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน และ

มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป จึงได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางขึ้น เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น คู่ความมีสิทธิที่จะ

ขอให้ศาลมีคำส่ังให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ ท้ังน้ี 

เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 28 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2539 ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่มีลักษณะพิเศษ 

แตกต่างจากกระบวนพิจารณาในศาลอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่ง หรือศาลอาญา ที่ไม่มี

บทบัญญัติให้สิทธิคู่ความ ที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุที่จะใช้

เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 โดยเหตุผลที่พระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้

สิทธิแก่คู่ความในอันที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุที่จะ

ใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้นั้น ก็ด้วยเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายที่ประสงค์จะ

ให้การคุ้มครองผู้เสียหาย เนื่องจากเกรงว่าในบางกรณีผู้กระทำความผิด หรือจำเลย อาจจะ

 
7  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7. 
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เข้าไปทำลาย หรือยุ ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จนทำให้พยานหลักฐานที ่มีอยู ่ หรือ

พยานหลักฐานที่จะสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิดหรือจำเลย

ต้องสูญหาย หรือมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ อีกทั้ง การที่พระราชบัญญัติ

จัดตั ้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 กำหนดให้ 

คู่ความสามารถใช้สิทธิในการยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุที่จะ

ใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ อันเป็นลักษณะพิเศษซ่ึงแตกต่างจากศาลท่ัวไป ก็เพ่ือให้การ

ดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไปอย่างสะดวก และ

รวดเร็ว ดังนั้น การที่กฎหมายกำหนดให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาบังคับใช้กับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน จึงอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกระบวนการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คดีทรัพย์สินทางปัญญา มีลักษณะแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป 

จึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ขึ้นมาใช้บังคับโดยเฉพาะแยกต่างหากจากวิธีพิจารณาคดีแพ่ง การที่พระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 กำหนดให้สิทธิแก่คู่ความที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้

ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือวัตถุท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ หากเกรงว่าพยานหลักฐาน

ที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื่อมีคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐาน 

ที่ตนจำนงจะอ้างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะนำมาสืบในภายหลัง 

แต่กลับมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอ กระบวนการในการพิจารณาคำขอ 

หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในกรณีที่ศาลอนุญาตตามคำขอไว้

อย่างชัดเจน กล่าวโดยเฉพาะ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน กลับกำหนดให้นำบทบัญญัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในมาตรา 261 ถึงมาตรา 263 และมาตรา 267 ถึง

มาตรา 269 อันเป็นบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยเร่ืองวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ซึ่งใช้ใน

กระบวนการพิจารณาคดีในศาลแพ่ง มาบังคับใช้กับกรณีการยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึด

หรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อน ซึ่งใช้ในกระบวนการพิจารณา
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คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงอาจไม่เหมาะสมต่อ

ความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าว กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของ

ไทย ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให้นำไปใช้

ต่อสู ้ในชั ้นพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย รวมถึงยังกระทบต่อการรักษาสิทธิของผู ้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่า

พยานหลักฐานที่ได้มาอย่างยากลำบากอาจสูญหายหรือถูกทำลายโดยที่รัฐไม่มีกระบวนการ

ทางกฎหมายที่จะป้องกันความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย

ในเชิงคดี และกระทบต่อกลไกการทำธุรกิจของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

อีกประการหน่ึงด้วย 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจค้นพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญา  

การค้น เป็นกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา ที่มีบัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา อันเป็นกระบวนการสำคัญที ่จะได้มาซ่ึง

พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา ซึ่งในชั้นสืบสวน การค้นจะ

ดำเนินการโดยพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจทำการค้นในที่รโหฐาน หรือในที่สาธารณสถานได้ ภายใต้

เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด8 หรือในช้ัน

สอบสวน การค้นจะดำเนินการโดยพนักงานสอบสวน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้พนักงาน

สอบสวน มีอำนาจทำการค้นในที่รโหฐาน หรือในที่สาธารณสถานได้ ภายใต้เงื ่อนไขท่ี

กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัว

ผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ9 การค้นเพื่อหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะทำให้ทราบ

รายละเอียดแห่งความผิด หรือพิสูจน์ทราบความผิดและสามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมา

ฟ้องลงโทษได้ จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินคดีอาญา 

จากที ่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

 
8  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10). 
9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11). 
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ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 กำหนดให้อธิบดีผู ้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง โดยอนุมัติประธานศาลฎีกา มีอำนาจออกข้อกำหนดใด ๆ 

เก่ียวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ และในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว 

ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน

ศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งปัจจุบัน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง โดยอนุมัติประธานศาลฎีกา ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการ

ดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ และศาลอื ่นที ่ม ีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทน 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยข้อกำหนดดังกล่าว มิได้มีบทบัญญัติ

ในส่วนที ่เก ี ่ยวกับเรื ่องการค้น และการยึดพยานหลักฐาน ดังนั ้น การค้น และยึด

พยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาบังคับใช้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 

กำหนดให้ผู้มีอำนาจทำการค้นในชั้นสืบสวน จะต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตำรวจเท่านั้น นอกจากนี้ ในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 132 กำหนดให้ผู้มีอำนาจทำการค้น จะต้องเป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้น กฎหมาย 

ไม่เปิดช่องให้บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน  

ทำการช่วยเหลือในการค้นได้ไม่ว่ากรณีใด ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในกรณีของการค้นหาพยานหลักฐาน

ในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ หรือ

บุคคลที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลที ่ต้องการเป็นผู ้ช่วยในการค้นหา เนื ่องจากในบางกรณี 

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่สามารถที่จะ

ทำการค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยานหลักฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะ

เฉพาะท่ีมีความสลับซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

81 

กำหนดให้นำบทบัญญัติกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้ 

อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจค้นพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความเฉพาะ 

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน เท่านั้น บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้า

พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ที ่มีความเชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับ

พยานหลักฐานประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะทำการค้นพยานหลักฐานได้ ทำให้

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจบังคับใช้ได้อย่างมีขาดประสิทธิภาพ การค้นหาพยานหลักฐาน

เพื่อทำการสืบสวน สอบสวน อาจเกิดความล่าช้า และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรูป

คดี หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนเอง อาจจะเป็นผู้ที่ทำลาย

พยานหลักฐานสำคัญทางคดีเสียเองก็ได้ เนื ่องจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์เกี ่ยวกับ

พยานหลักฐานดังกล่าว อีกทั้ง การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ถือได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะ หากเจ้าพนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจใน

การค้นหาพยานหลักฐาน ขาดความรู ้ความเข้าใจ หรือขาดความชำนาญในการค้นหา

พยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐาน 

เพื่อนำมาใช้ในการฟ้องร้องจำเลยหรือเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย ผู้ซึ่งกระทำการละเมิด

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้  

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

การยึดพยานหลักฐาน หมายถึง การเอาพยานหลักฐานมาไว้ในความครอบครอง

ดูแลของเจ้าพนักงาน หรือการกระทำให้รู ้ว่าสิ ่งของนั้น ๆ อยู่ในความครอบครองของ 

เจ้าพนักงานแล้ว เช่น การยึดแผ่นซีดีหรือยึดเงินของกลางนำกลับมาสถานท่ีต้ังของพนักงาน

สอบสวนหรือประทับตราเครื่องหมายบนสินค้าหนีภาษีของเจ้าพนักงานศุลกากร เป็นต้น10 

สำหรับการยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตามประเด็นปัญญาที่ผู้วิจัยจะ

กล่าวถึงนี้ หมายถึง การยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิด หรือนำมาใช้เป็นหลักฐานในการ

 
10  มหิธร กลั่นนุรักษ์, “พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับการใช้อำนาจมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดีพิเศษ,” DSI ไตรสาร, ฉบับที่ 1, ปีที่ 6, น. 52 (2557). 
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ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู ้กระทำผิด ซึ ่งผู ้ที ่จะทำการยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญาได้น้ัน จะหมายถึง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บัญญัติให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน มีอำนาจยึดไว้ซึ่งสิ่งของ 

ที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำ

ความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำ

ความผิด โดยกฎหมายกำหนดว่าส่ิงของท่ียึดได้ในการค้นน้ัน ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีคราไว้

หรือให้ทำเครื่องหมายไว้เป็นสำคัญ ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังโดย

คำนึงถึงกรรมวิธีที ่ถูกต้องเพื ่อกักหรือล็อคข้อมูลนั ้นไว้ให้อยู ่และยึดพยานหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างอื่นให้อยู่ในสภาพที่เป็นจริงที่สุด เพื่อให้สิ่งทั้งหลายท่ียึดมานั้นมีน้ำหนัก

น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีลักษณะ

ที่ละเอียดอ่อน ง่ายต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลาย อีกทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญา 

เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ เจ้าพนักงานผู้ทำการยึด จึงไม่สามารถเข้า

ไปควบคุมทรัพย์สินตามวิธีการปกติ และในบางกรณี เป็นพยานหลักฐานที่ต้องใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูงในการจัดเก็บ โดยเฉพาะในกรณีของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการกำหนด

ขั้นตอน วิธีการในการยึด รวมถึงการเก็บรักษาที่ดีแล้ว อาจมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

หรืออาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับพยานหลักฐานนั้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย 

กระบวนการสืบค้นและยึดพยานหลักฐานจึงต้องใช้ความรวดเร็ว ระมัดระวัง และคล่องตัว

เป็นพิเศษมากกว่าการค้นและยึดพยานหลักฐานในคดีปกติ 

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539  

และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ไม่มีการ

กำหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการยึด

พยานหลักฐาน รวมถึงการจัดเก็บรักษาพยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการ

เฉพาะ ย่อมส่งผลทำให้พยานหลักฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความละเอียดอ่อนหรือ

ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษา ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางเทคโนโลยี โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หรือพยานวัตถุอ่ืนใด ท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญในการยึดและเก็บรักษาหรือต้อง
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แยกสถานที่ในการเก็บรักษาเป็นการเฉพาะ เกิดการสูญหายหรืออาจถูกทำลายได้ ส่งผล

โดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีท้ังสองฝ่ายในคดีทรัพย์สินทางปัญญา และยังกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะสามารถเก็บรักษาพยานหลักฐานเพื่อนำมาใช้เป็น

พยานหลักฐานในการนำสืบหรือในการแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิด 

ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาจริง  
 

5. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการค้น และยึดพยานหลักฐาน

ในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปน้ี  

5.1 ผู้วิจัยเห็นควรกำหนดให้มีการออกข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้น และยึดพยานหลักฐาน พ.ศ. .... โดยกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการขอให้ศาลมีคำส่ังให้ยึดพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว้ก่อน ดังน้ี  

ข้อ ... คำร้องขอหรือคำร้องให้ศาลมีคำสั ่งให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนตาม 

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

และวิธ ีพ ิจารณาคดีทร ัพย์ส ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539  

ต้องบรรยายข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน และ 

ในกรณีท่ียังมิได้ฟ้องคดีต้องบรรยายข้อเท็จจริงท่ีแสดงว่ามีเหตุท่ีจะฟ้องหรือถูกฟ้องด้วย 

ข้อ .. . ในกรณีท ี ่ม ี เหตุฉ ุกเฉ ินตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัต ิจ ัดต้ัง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 คำร้องต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงท่ี

แสดงว่ามีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งหากแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ

ก่อนแล้ว พยานหลักฐานดังกล่าวจะถูกทำให้เสียหาย สูญหาย ทำลาย หรือมีเหตุอื่นใดที่จะ

ทำให้ยากแก่การนำมาสืบในภายหลังได้ ในการพิจารณาคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้ศาลมี

อำนาจท่ีจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าคดีน้ันมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ 

ข้อ ... การยื ่นคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน  

ถ้าเป็นที่พอใจจากคำแถลงของโจทก์หรือพยานหลักฐานที่โจทก์ได้นำมาสืบ หรือที่ศาลได้

เรียกมาสืบเองว่าคดีนั้นเป็นคดีมีเหตุฉุกเฉินและคำขอนั้นมีเหตุผลสมควรอันแท้จริง ให้ศาล
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มีคำสั ่งหรือออกหมายตามที่ขอภายในขอบเขตและเงื ่อนไขไปตามที่เห็นจำเป็นทันที  

ถ้าศาลมีคำส่ังให้ยกคำขอ คำส่ังเช่นว่าน้ีให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ ... ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุ 

ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ศาลอาจสั่งให้ผู้ขอวางหลักประกันตามจำนวน

ภายในระยะเวลาและกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรสำหรับความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนก็ได้  

ข้อ ... จำเลยหรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ี

จะใช้เป็นพยานหลักฐานตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 หรือจะต้องเสียหายเพราะคำสั่งดังกล่าว อาจมีคำขอ

ต่อศาลให้เพิกถอนคำส่ัง หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงคำส่ังดังกล่าวได้  

ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยในการเพิกถอนคำสั่งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  

โดยจะกำหนดให้ผู้ขอวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ตามจำนวนท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

5.2 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการออกข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้น และยึดพยานหลักฐาน พ.ศ. ... โดยกำหนดให้เจ้าพนักงาน 

ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจเรียกให้ราษฎร เอกชน หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 

สามารถเข้ามาช่วยทำการค้นและยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยผู้ซ่ึง

ช่วยแหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการค้นและยึดพยานหลักฐานได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการ

ดำเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย สามารถดำเนินการไปได้โดยมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันกาล จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะสามารถ

ค้นหาพยานหลักฐานเพ่ือให้นำไปใช้ต่อสู้ในชั้นพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

5.3 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการออกข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้น และยึดพยานหลักฐาน พ.ศ. ... โดยกำหนดหลักเกณฑ์  
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้น และยึดพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการเฉพาะ

ตามประเภทและลักษณะของพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ 

เพื่อให้วิธีปฏิบัติในการค้น และยึดพยานหลักฐาน รวมถึงการจัดเก็บพยานหลักฐานของ

เจ้าหน้าที่ เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะพยานหลักฐานที่เป็น

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ ่งเป็นพยานหลักฐานที ่มีความละเอียดอ่อนหรือต้องใช้ความ

เชี ่ยวชาญขั ้นสูงในการค้นหาและเก็บรักษา อาทิเช ่น กรณีการยึดและเก็บรักษา

พยานหลักฐานที ่ เป ็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือพยานหลักฐานดิจ ิท ัล เนื ่องจาก

พยานหลักฐานลักษณะหรือประเภทดังกล่าวมีความเปราะบางและซับซ้อน เทคโนโลยีของ

อุปกรณ์ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว และข้อมูลสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายผ่านการปฏิบัติ

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการค้นและยึดพยานหลักฐาน  
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บทคัดย่อ 
 

แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีจำกัดและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ 

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม

ที่จะนำแร่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความสูญเสียทรัพยากรแร่ จำเป็นต้องมี

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจ ความเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่สู่ท้องถิ่น และรัฐจะต้อง

กำกับการการประกอบกิจการเก่ียวกับแร่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

เมื่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผู ้ยื ่นขออนุญาตประทานบัตร เมื ่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงที ่กำหนด

คุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและ

ออกอาชญาบัตรและประทานบัตรนั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ

ของผู้ขออาชญาบัตรประทานบัตร ปัญหาเกี่ยวกับการขอประทานบัตรในท่ีดินเอกชน ท่ีไม่เอ้ือ

ต่อการนำทรัพยากรแร่มาเป็นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาและอุปสรรค

เก่ียวกับการออกใบและต่อใบประทานบัตรท่ีมีความทับซ้อนกันหลายหน่วยงาน  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.2560 โดยควรออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติให้ผู ้ขออาชญาบัตรสำรวจแร่  

อาชญาบัตรผูกขาดแร่ อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรโดยให้ความสำคัญกับความรู้

ความเชี ่ยวชาญ ประสบการณ์ในการเกี ่ยวกับการทำอุตสาหกรรมแร่ ความเชี ่ยวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยี และต้องทำการวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ และควร

แก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 โดยเพิ ่มคำนิยามศัพท์ คำว่า 

“เจ้าของที่ดิน” ให้มีความชัดเจน และเพื่อเป็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ควรกำหนดให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ ์ของรัฐ และควร

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจ

หน้าที่ในการออกใบและต่อใบประทานบัตรเพียงหน่วยงานเดียว และควรแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 58 วรรคสอง โดยบัญญัติว่า ประทานบัตรใดได้
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กำหนดอายุไว้ต่ำกว่าสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะต่ออายุ ให้ยื่นคำขอ

ก่อนวันท่ีประทานบัตรส้ินอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
 

คำสำคัญ: กฎหมาย การบริหารจัดการแร่ 

 

Abstract 
 

 Minerals are a kind of limited and irreplaceable natural resources 

within a country.  It is a valuable resource to the economy at the national 

scale.  It is necessary to apply appropriate measures to maximize the use of 

minerals regarding the loss of mineral resources.  Legal measures must be 

presented for the integrated management of mineral resources and in line 

with the economic environment, rapid changes in technology, public 

participation, and decentralization of mineral resources management to the 

local authorities.  The State shall direct the mineral business operations in 

accordance with the state policy.  

By the time the Minerals Act 2017 came into effect, it caused a 

problem with the qualifications of the applicant for a license.  When 

considering the draft ministerial regulation stating the qualifications of the 

applicant for a concession certificate and the rules, procedures, conditions for 

the application and issuance of a license and concession certificate, the 

importance of the competence of the applicant for a concession certificate 

has not yet been emphasized.  Problems related to obtaining a concession 

certificate on private properties that are not conducive to the use of mineral 

resources in socio- economic development, and problems and struggles to 

the issuance and renewal of the concession certificate are overlapping among 

many authorities. 
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 This thesis contains recommendations for the development of the 

Minerals Act 2017, whereby Ministerial Regulations should be issued 

stipulating qualifications for the applicant for a mineral exploration license, a 

mineral monopoly license, a special license and a concession certificate, with 

focus on knowledge, expertise, experience in the mineral industry, 

technological expertise and doing researches to assess environmental 

impacts.  The Minerals Act 2017, Section 4 should be amended by adding a 

clear definition of the term “ landowner” .  In order to reform the country’ s 

natural resources and environment, natural resources should be designated 

as state ownership and should be designated as the authority of the Ministry 

of Natural Resources and Environment as the sole authority and responsibility 

for the issuance and renewal of the concession certificate. Mineral Act In 2017, 

Section 58 paragraph two should be amended by stating that any concession 

certificate has a specified age less than thirty years, in case the holder of the 

concession certificate wishes to renew it, he or she shall submit an application 

at least one year before the expiration date of the concession certificate. 
 

Keywords: Laws Mineral Management 

 

1.  ความสำคัญของปัญหา 

แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีจำกัดและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ 

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม

ที่จะนำแร่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความสูญเสียทรัพยากรแร่ จำเป็นต้องมี

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจ ความเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่สู่ท้องถิ่น และรัฐจะต้อง

กำกับการการประกอบกิจการเกี ่ยวกับแร่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ รัฐต้องให้การ

สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ลงทุนให้ด้านการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ของ
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ประเทศ โดยเน้นให้มีการผลิตแร่ในเชิงอนุรักษ์ การเพิ่มมูลค่าแร่ เพื่อให้รัฐสามารถกำกับ

ดูแลการนำทรัพยากรแร่มาใช้อย่างคุ้มค่า มีกระบวนการเพิ่มมูลค่าแร่ โดยคำนึงถึงหลักการ

พัฒนาทรัพยากรแร่อย่างย่ังยืน และหลักการคุ้มครองสภาพแวดล้อมได้อย่างมีเอกภาพ 

เมื ่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้ว ก่อให้เกิดปัญหากับ

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เชื ่อมโยงไปยังการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้าง ทั้งสาธารณูปโภค

พื้นฐานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ทั้งทางบก 

ระบบราง ทางอากาศ ทางน้ำ ต่อเนื่องไปยังโครงการด้านพลังงาน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

และโครงการเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตามนโยบายการ

นำประเทศไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการผลิตปูนซีเมนต์เพื ่อตอบสนองความต้องการ

ภายในประเทศเป็นหลัก โดยวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์กว่าร้อยละ 90  

เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยแร่ต่าง ๆ ได้แก่ หินปูน หินดินดาน หรือ 

ดินเหนียว ศิลาแลง และยิปซ่ัม เพ่ือผลิตปูนซีเมนต์ผงตามสัดส่วน โดยมีหินปูนเป็นวัตถุดิบหลัก 

ซึ่งการนำทรัพยากรเหล่านี้มาก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องเครื่องจักร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลทั้งในด้านการผลิตและการรักษาสภาพแวดล้อม 

ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ประกอบ

กิจการผลิตปูนซีเมนต์ 7 ราย จำนวน 12 โรงงาน มีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึงประมาณ 

400,000 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 60.1 ล้านตัน และมีการจ้างงานรวมกว่า 50,000 คน 

เมื ่อวันที ่ 29 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กำหนดให้ 

การอนุญาตประทานบัตรต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดในเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองปรากฏใน

แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

กำหนดไว้เท่านั้น สภาพปัญหาที่พบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  

ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื ่นขออนุญาต

ประทานบัตร ปัญหาเกี่ยวกับการขอประทานบัตรในท่ีดินเอกชน ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบ

และต่อใบประทานบัตร  
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ผู้เขียนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการศึกษาถึงสภาพปัญหา อุปสรรค  

เพื่อหาข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งใน

หลาย ๆ อุตสาหกรรมของประเทศที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

นอกเหนือจากกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และมีการพัฒนาใน

ด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการทั้งในด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ได้มาตรฐานสากล และได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกัน 

ส่งผลให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะกว่า 100 ปี ที่ผ่านมา หากมีการแก้ไขกฎระเบียบ ทางกฎหมายให้มีความ

เหมาะสมกับการดำเนินงานจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลา และ

บรรเทาผลกระทบที่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้รับจากนโยบายของภาครัฐ

ในการเปลี ่ยนผ่านเข้าสู ่พระราชบัญญัติแร ่ พ.ศ. 2560 เพื ่อเป็นการสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยยังคงสามารถเป็นกำลังหลักร่วมขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

(Megaproject) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตามนโยบายการนำประเทศไปสู่

ไทยแลนด์ 4.0 อันจะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2575 ตามวิสัยทัศน์ของประเทศท่ีกำหนดไว้ 
 

2.  ลักษณะ แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการแร่ 

2.1  ลักษณะของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากอุตสาหกรรม

ประเภทอ่ืนในกรณีดังน้ี 

(1)  วัตถุดิบ ซึ่งหมายถึง แร่ที ่ได้จากการทำเหมืองแร่นั ้น เมื ่อได้ขุดขึ้นมาแล้ว 

ก็จะหมดสิ้นไป หรือเหลือแต่เพียงแร่ที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ต่ำหรือเปอร์เซ็นต์ต่ำ  

ซึ่งไม่อาจจะขุดขึ้นมาใช้งานได้เพราะไม่คุ้มค่าหรือเกินขีดความสามารถของกรรมวิธีที่ใช้ 

ในการผลิตแร่ในขณะน้ัน 
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(2)  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเงิน

ลงทุนสูง นับตั้งแต่การสำรวจหาแหล่งแร่จนถึงการทำเหมืองแร่ผลิตแร่ออกมา จำเป็น

จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะ

เร่ิมมีผลผลิตได้ 

(3)  มีความเสี่ยงสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น เพราะเป็นของที่อยู่ในดินยากท่ี

จะคาดคะเนปริมาณแร่ที่อยู่ให้ได้แน่นอน แม้ว่าจะได้ตรวจสอบแหล่งแร่โดยใช้กรรมวิธีที่ดี 

ก็ไม่แน่ว่าจะพบแหล่งแร่ที่จะดำเนินงานทำเหมืองได้ และนอกจากนั้น เมื่อได้มีการผลิตแร่

ข้ึนมาแล้วก็ยังต้องเส่ียงเก่ียวกับราคาแร่ รวมท้ังปัญหาเร่ืองตลาดอีกด้วย1 

2.2  แนวคิดในการควบคุมและจัดการการแร่ 

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคนบนโลก จึงจำเป็นต้อง

มีแนวคิดร่วมกันเพ่ืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 

2.2.1 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง 

การดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเจริญหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและ 

มีลักษณะอยู่คงทนถาวร เพราะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้ี 

หากนำไปให้ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมใดก็จะหมายถึง การทำให้กิจกรรมน้ัน 

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะส่งผลดีท้ังในปัจจุบัน และอนาคต2 

2.2.2  พัฒนาการของแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ สภาพปัญหา

ของการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบการพัฒนาประเทศ ของประเทศต่าง ๆ ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันที่เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโลก 

เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาประเทศของโลกนับวันย่ิงจะรุนแรง และเพ่ิมมาก

ขึ้นเป็นลำดับ จนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าเกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อมกับประเทศหน่ึงประเทศใดย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ ด้วย3 

 
1  กรมทรัพยากรธรณ,ี ความรู้เรื่องเหมืองแร,่ (กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง, 2535). 
2  สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), น.5 
3  เพิ่งอ้าง, น. 14-15. 
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องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศข้ึนอย่างเป็นทางการคร้ังแรก การประชุมคร้ังน้ีเรียกว่า การประชุมแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อเดือนมิถุนายน  

ปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนั้น คือ การให้ความชัดเจน

ในเรื ่องความเกี ่ยวพันของประเทศต่าง ๆ ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีผลเป็น

แรงผลักดันให้สหประชาชาติตัดสินใจจัดให้มีการประชุมหัวเรื่องนี้จากปัญหาการพัฒนาของ

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม4 จึงส่งผลให้ได้มาซ่ึง

ข้อเสนอแนะทั้งหมด 106 ข้อ และปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์ม (The Stockholm Declaration, 

1972 (พ.ศ. 2515)) 26 หลักการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (Human Environment) 

รวมถึงการนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ คือ The United 

Nations Environment Programmed5 และกองทุนส่ิงแวดล้อม (Environment Fund) 

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) องค์การสหประชาชาติจัดให้มีการประชุม

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on 

Environment and Development:  UNCED)  หร ื อการประช ุ ม  Earth Summit ท่ี  

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2515)6 

การประชุม Earth Summit ได้มีการลงนามรับรองเอกสารสำคัญขออธิบายให้ทราบ  

2 ฉบับ คือ 

1.  ประกาศปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio Declaration 

on Environment and Development) ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 27 ประการ  

 
4  Osborn, F. Our Plundered planet, London: Faber and Faber, 1984, p. 68 อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 

อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 15 
5  The United Nations Environment Prograrn (UNEP) จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) 

ให้ทำหน้าที่เป็นสภาพสำหรับโครงการสิ่งแวดล้อม โดยสำนักเลขาธิการ UNEP จะมุ่งเน้นถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมภายในระบบของสหประชาชาติ และจัดให้มีกองทุนที่จะใช้สนับสนุนโครงการ UNEP มีสำนักงาน

ใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา. 
6  Peter H.  Sand, UNCED and the Development of International Law, ( In Yearbook of 

International Law, 1992), p. 3. อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 24 
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เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดำเนินการ

พัฒนาเพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน 

2.  แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานท่ี

จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยใน 

Agenda 21 ได้นำเสนอแนวทางต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับความเสื่อมโทรมของดิน อากาศ และน้ำ 

และเสนอแนวทางเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การต่อสู้กับความ

ยากจนการแก้ไขการบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือย การวางแผนและการจัดการการศึกษา สุขอนามัย 

การแก้ไขปัญหาเมืองหลวงและของเกษตรกรนอกจากนั้น Agenda 21 ยังย้ำอีกว่าความ

ร่วมมือและความรับผิดชอบในระดับโลกเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุก ๆ ประเทศ

จะมีอนาคตท่ีม่ังค่ังและปลอดภัยร่วมกันมากย่ิงข้ึน7 

2.3  ระบบกรรมสิทธ์ิทรัพยากรแร่ 

หากพิจารณาความเห็นของนักนิติศาสตร์ จะเห็นไต้ว่า ได้มีการจัดระบบกรรมสิทธ์ิ

ทรัพยากรแร่ออกเป็นหลายระบบ เช่น ระบบท่ีถือว่ากรรมสิทธ์ิในแร่เป็นของรัฐ (Dominical 

System) ระบบที่ถือว่าแร่เป็นของเจ้าของที่ดิน (Accession System) เป็นต้น แต่อย่างไร 

ก็ตาม จากการประมวลความเห็นต่าง ๆ ของนักนิติศาสตร์8 แล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า 

การแบ่งระบบกรรมสิทธิ์ ตามนิติวิธี (Juristic Method) น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม 

เนื่องจากแต่ละประเทศได้มีการใช้ระบบกรรมสิทธิ์ทรัพยากรแร่ในระบบหนึ่ง แต่ในระยะ

ต่อมาได้เปลี ่ยนมาใช้อีกระบบหนึ่ง ดังนั ้น ในวิทยานิพนธ์นี ้ผู ้เขียนจะแบ่งกรรมสิทธ์ิ

ทรัพยากรแร่เป็นระบบกฎหมายท่ีสำคัญของโลก โดยแบ่ง เป็น 2 ระบบ ดังน้ี 

  

 
7  Report of the United Nations Conference on the Environment and Development:  Rio 

Daclaration on Environment and Development, U.N.Doc. A/CONF.151/ Rev.1 (1992), reprinted in 31 

I.L.M.874 (1992) อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 26. 
8  Samvel Asante and Albrect Stockmayer, Evolution of development contracts:  the issue of 

effective control, (In Legal and Institutional Arrangement in Minerals Development), pp. 56-57. 

อ้างถึงในอานุภาพ นันทพันธ์, “กรรมสิทธิ์ในแร่ตามกฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), น. 9-13. 
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2.2.1  ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) 

เป็นระบบของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลัก อันได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สเปน เป็นต้น ในระบบดังกล่าวก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรแร่แตกต่างกัน 

ท้ังน้ีเป็นไปตามประวัติศาสตร์ ดังจะได้พิจารณาต่อไปน้ี 

1)  ระบบที่ถือว่ากรรมสิทธิ์ในแร่เป็นของรัฐ หรือ “ทฤษฎีโดมิเนียล” (Dominial 

Theory) เป็นระบบที่มีใช้ในรัฐกรีกสมัยโบราณในระหว่าง 700 ถึง 200 ปี ก่อนคริสต

ศักราช โดยถือว่าแร่เป็นสมบัติของรัฐโดยไม่ต้องพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมี

แร่นั้นอยู่ ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามระบบกรรมสิทธิ์ในแร่นี้เป็นที่รู ้จัก

โดยท่ัวไปว่า “ระบบ ค่าภาคหลวง (Royalty)”9 ท้ังน้ีบุคคลใด ๆ ย่อมสามารถย่ืนขอสิทธ์ิใน

การทำเหมืองแร่ได้ มีการกำหนดเขต สิทธิเหมืองแร่โดยความลึก (Vertical boundaries) 

และสิทธิดังกล่าวจะมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ดังกล่าวผ่านการทำเหมือง

มาแล้วหรือไม่ ผู้ทำเหมืองจะต้องดำเนินการตามข้อผูกพันด้านปริมาณงาน และจะต้อง

จ่ายเงินค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ เป็นจำนวนเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ของรายได้สุทธิจากการทำการ

เหมือง และเจ้าของท่ีดินจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด 

2)  ระบบที่ถือว่าแร่เป็นของเจ้าของที่ดิน หรือที่เรียกว่า “Accession System” 

เป็นระบบที่ใช้ในสมัยโรมัน ในระยะแรก มีที่มาจากแนวความคิดที่ว่า แร่ที่ค้นพบเป็น

ส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งของกรรมสิทธิ์ในพื้นดิน เจ้าของที่ดินภายใต้ระบบนี้มีสิทธิที่จะ

แสวงหาประโยชน์จากแร่ ซึ่งอยู่ในดิน กฎหมายมีข้อกำหนดแต่เพียงในเรื่องการบริหารงาน

เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนแม้แต่ในสมัยโรมันซึ่งปกครองโดยระบบสหพันธรัฐและระบบ

ซึ่งมีจักรพรรดิเป็นครั้งแรก แร่ก็ยังคงเป็นสิทธิของเอกชน แต่ในสมัยต่อมารัฐจึงค่อยมีการ

ตรวจสอบควบคุม และกำหนดนโยบายในการแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ 

3)  ระบบเยอรมัน (German System) ในช่วงยุคสมัยกลางชุมชนผู้ทำเหมืองแร่

ได้เกิดข้ึนในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ในชุมชนเหล่าน้ีผู้ทำเหมืองสามารถ เข้าไป

จับจองท่ีดินว่างเปล่าเพ่ือดำเนินการทำเหมืองได้ สิทธิทำเหมืองโดยเสรีน้ี รวมถึงสิทธิท่ีจะใช้

นำในแม่น้ำลำคลอง สิทธิในการผ่านทางในที่ดินของผู้อื่น และสิทธิในการตัดไม้เพื่อการก่อสร้าง 

สิทธิทำเหมืองโดยเสรีดังกล่าวได้รับการรองรับโดยกฎบัตรและจารีตประเพณีของชุมชน 
 

9  สินธุรักษ์ เสาวนะ, 100 ปี กรมทรัพยากรธรณ.ี (กรุงเทพมหานคร: ฉลองรัตน,์ 2535), น. 214-215. 
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สำหรับระบบกรรมสิทธิ์ในแร่นั้นยืดถือระบบค่าภาคหลวงผู้ประสงค์จะทำเหมืองสามารถย่ืน

คำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่มี

การจับจองพื้นที่บริเวณนั้นจำนวนหนึ่ง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Head Meer” มีความ

ยาวประมาณ 294 ฟุต และกว้าง 42 ฟุต ผู้ทำเหมืองมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินงานอย่างขยัน

ขันแข็งและต่อเนื่องกัน มีการดำเนินการเพิกถอนสิทธิทำเหมืองหากฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าว 

ระบบการทำเหมืองโดยสรีของเยอรมันได้มีบทบาทสำคัญต่อกฎหมายแร่ของประเทศ 

สหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสในระยะต่อมา 

2.2.2  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

เป็นระบบท่ีใช้อยู่ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ระบบน้ีถือว่าแร่เป็นกรรมสิทธ์ิ

ของเอกชนมีที่มาจากประเทศอังกฤษ อันมาจากสุภาษิตละตินที่ว่า “Cujus est solum, 

ejus est usque ad caelum ad inferos” แปลว่า “to whomsoever the soil belongs, 

he owns also to the sky and to the depths”10 (ใครก็ตามที ่มีกรรมสิทธิ ์ในที ่ดิน  

เขาย่อมเป็นเจ้าของท้องฟ้าและสิ่งที่อยู่ในดินแนวความคิดนี้มีอิทธิพลต่อการเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในแร่ในสหรัฐอเมริกา โดยผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในแร่ที่อยู่ใน

ที่ดินตราบใดที่แร่ยังอยู่ในที่ดิน) (the owner has a possessory estate in fee simple 

in the minerals in place, while they still in the minerals in place, while they 

are still in the ground) และเป็นที่มาของ “Ad Infernos Doctrine” ที่ถือว่าบุคคลย่อม

เป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในบนอากาศและไต้พื้นดิน ซึ่งอยู่ในแนวตั้งกับที่ดิน สิ่งที่อยู่ในดินน้ัน 

ไม่ว่าจะเป็นหิน แร่ สัตว์ ที่อยู่ในพื้นดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตอย่างกว้างขวาง

มาก ดังน้ัน บุคคลใดย่อมท่ีจะขุดค้นเอาแร่หรือหินออกมาจากพ้ืนดินได้ 

นอกจาก “Ad Infernos Doctrine” แล้วยังมี “ทฤษฎีภาระจำยอม (Servitude 

Theory)” คือ บุคคลจะมีกรรมสิทธ์ิในแร่ต่อเม่ือได้มีการขุดค้นแร่ออกจากดินแล้ว อันเป็นท่ี

ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันแต่ละ

 
10  Black's Law Dictionary (6th ed, 1990), p. 378, อ้างถึงใน สิทธิโชค ตันติสุขสันต์. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

การสำรวจแร่และการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510.” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550) น. 15. 
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ประเทศได้หันมาใช้ระบบกรรมสิทธิ ์ทรัพยากรแร่เป็นของรัฐเป็นส่วนใหญ่ เนื ่องจาก 

ความจำเป็นในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรแร่เพ่ือประโยชน์ของรัฐ 

2.3  ระบบการให้สัมปทานทรัพยากรแร่ 

ดังได้กล่าวมาแล้ว่า ประเทศส่วนใหญ่ได้บัญญัติรับรองว่า ทรัพยากรแร่เป็นของรัฐ 

ดังนั้นในการที่รัฐจะให้บุคคลใดเข้าถือประโยชน์จากทรัพยากรแร่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐ ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศต่างก็มีกฎหมายของตน ในการกำหนดอนุญาตให้เอกชนหรือ

ต่างชาติ ดำเนินการสำรวจ และทำเหมืองแร่ ซึ่งสามารถจำแนกระบบการให้สัมปทาน

ทรัพยากรแร่ได้ 3 ระบบด้วยกันกล่าวคือ11 

1.  ระบบการให้สัมปทาน ซึ่งอยู่กับกฎหมายแร่ หรือกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง 

กล่าวคือการที่รัฐจะพิจารณาให้สัมปทานการสำรวจ การทำเหมืองแร่แก่บุคคลใด จะต้อง

พิจารณาตามกฎหมายแร่ ระบบดังกล่าวนิยมใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ทั้งนี ้ประเทศไทย ก็จัดอยู่ในระบบกฎหมาย

ดังกล่าวน้ี เช่นเดียวกัน 

2.  ระบบการให้สัมปทานซึ ่งอิงอยู ่ก ับข้อตกลงในการทำเหมืองแร่ (Mining 

Agreement) ซ่ึงใช้อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 

3.  ระบบผสม เป็นการนำเอากฎหมายทั้งสองระบบมาใช้ร่วมกัน เป็นที่นิยมใช้ 

ใน ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้และประเทศแถบทวีปอาฟริกา ซึ่งเป็นประเทศพึ่งพารายได้

จากทำเหมืองแร่ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 

3. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการทำแร่ของต่างประเทศและของประเทศไทย 

3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของกลุ่มประเทศที่ใช้

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

กฎหมายแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีพัฒนาการทางการบังคับใช้มาเป็น

เวลานาน มีการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์

สาธารณะและประโยชน์ในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น

 
11  Marian Kene Omalu and Thomas W.  Wacked.  “ Key Issues of Mining Law” :  A Brief 

ComparativeSurvey Law As a Background Study For the Reform of Mining, pp. 3-5. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

99 

ด้านการลงทุน ด้านแรงงาน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งย่อมทำให้มีแรงดึงดูดนักลงทุน

เข้ามาลงทุนในด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรนำมาศึกษาเพ่ือ

เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายแร่ พ.ศ.2560ของประเทศไทยต่อไป 

3.1.1 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

1)  นิยามของคำว ่าแร ่ (Definition of Minerals) ได ้ให ้น ิยามคำว ่า “แร่” 

หมายถึง ครอบคลุมท้ังทรัพยากรแร่ทุกประเภทประเภท เช่น สสารทุกชนิดไม่ว่าอยู่ในรูป

ของแข็งของเหลวหรือก๊าซเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดิน หรือในน้ำ

ภายใต้กระบวนการทางธรณีวิทยา และยังครอบกลุมถึง หิน กรวด ทราย ดินเหนียว ดังน้ัน 

จึงครอบคลุมปิโตรเลียมและก๊าช แต่ไม่รวมไปถึงผิวดิน (Topsoil) และน้ำ (Water) เป็นต้น 

2)  กรรมสิทธ์ิของทรัพยากรแร่ (Ownership) กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง

กรรมสิทธิ์ที่มีต่อทรัพยากรแร่ ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐไม่ว่าจะเป็นที่ดินของเอกชน 

กล่าวคือ12 รัฐสามารถควบคุมกำกับทรัพยากรแร่ ในการสำรวจและทำเหมืองเร่ ซึ่งต้อง

ได้รับอนุญาตจากรัฐ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด และรัฐ

สามารถเพิกถอนสัมปทานหรือใบอนุญาตสำรวจหรือทำเหมืองเเร่หากการประกอบการของ

เอกชนมิได้เป็นไปตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ หรือการขอต่ออายุสัมปทานซึ ่งรัฐบาลไม่

พิจารณาอนุญาตให้ต่อสัมปทาน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐจะต้องกำหนดเงื่อนไข การเพิกถอน

หรือเงื ่อนไขการต่อสัมปทานไว้ในกฎหมายแร่อย่างชัดแจ้ง และรัฐมีอำนาจเรียกเก็บ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการอนุญาตให้เอกชนประกอบกิจการทำเหมืองแร่ ทั้งนี้ เพื่อรัฐ

จะนำผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

พระราชบัญญัติแร่ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้บัญญัติ

ว่า “ทรัพยากรแร่ที ่ถูกค้นพบภายในอาณาเขตแห่งรัฐย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงของ

ประชาชนชาวอินโดนีเซีย และรัฐย่อมควบคุมและใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่ง

สวัสดิการของประชาชน13 

 
12  Ria Kemper.  The Concept of Permanent Sovereignty and its Impact on Mineral Contracts on 

Legal and Institutional Arrangements in Minerals Development. United Nations: Mining Journal 

Books Ltd., 1982), pp. 23-31. 
13  The Mining Act 1967, Article l. 
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3)  การสำรวจแร่ (Exploration and Prospecting) การสำรวจแร่เป ็นการ

ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ กล่าวคือ ปริมาณแร่ ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

ลักษณะแร่ ลักษณะหินในแหล่งแร่ และสภาพธรณีวิทยา เงื่อนไขในการได้มาซึ่งสัมปทาน

การสำรวจแร่ ในการได้มาซึ่งสิทธิในการสำรวจแร่ เพื่อได้รับสัมปทานสำรวจแร่ ย่อมเป็น

ตามกฎหมายแร่ท่ีได้กำหนดไว้โดยจะพิจารณาตามระบบกฎหมายแร่  

4)  สัมปทานการทำเหมืองแร่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีการให้สัมปทานการทำ

เหม ืองแร ่ ในล ักษณะของส ัมปทานทำเหม ือง เ เร ่  (A Mining Authorization for 

Exploitation) สัญญาจ้างทำงานหรือสัญญาทำเหมืองถ่านหิน (Contract of Work “Cow' 

หรือ Coal Contract) ข้อแตกต่างระหว่างสัมปทานท้ัง 2 แบบ ก็คือ ข้อกำหนดในสัมปทาน

ที่เรียกว่า A Mining Authorization for Exploitation เป็นไปตามบทบัญญัติใน Mining 

Act, 1967 แต่สัญญาจ้าง Cow ซึ่งรัฐมักจะทำความตกลงกับคู่สัญญาต่างประเทศโดยมี

เง่ือนไปเป็นไปตามสัญญาท่ีทำไว้14  

คุณสมบัติผู ้ขออนุญาตสัมปทานการทำเหมืองแร่ มีดังน้ี 1) แผนที่ของพื้นที่ท่ี 

ทำเหมืองแร่ มาตราส่วน 1: 200,000 2) สัญญาร่วมทุนกับบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย  

3) ผลงานของบริษัท ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 4) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและความ

เชี ่ยวชาญในด้านเทคนิค 5) ประสบการณ์ของผู ้เชี ่ยวชาญ 6) แผนการทำงาน และ

งบประมาณ 7) หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น ส่วนหนังสือแนะนำจากสถานทูต

อินโดนีเซีย ระยะเวลาของสัญญา Cow ขึ้นอยู่กับความตกลงที่ทำไว้กับรัฐ อาจมีระยะเวลา

ต้ังแต่ 10 ปี ถึง 30 ปี15 

เมื่อพิจารณาหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการการออกใบและต่อใบประทาน

บัตรเกี ่ยวกับทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพบว่ามีกระทรวงทรัพยากรแร่

หน่วยงานเดียวท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการออกใบและต่อใบประทานบัตรท่ีเก่ียวกับทรัพยากรแร่ 

  

 
14  Department of Mines and Energy. Mining Legislation and Foreign Investment in Indonesia. p. 9. 
15  The Republic of Indonesia 1967 NO 22 Supplement, Article 10. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

101 

3.2  มาตรการทางกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่กลุ่มประเทศ 

ท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

3.2.1  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

1)  นิยามของคำว่าแร่ (Definition of Minerals) กฎหมายแร่ของฟิลิปปินส์  

ค.ศ.1995 ได้ให้คำนิยามคำว่า “แร่” หมายถึง สสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูป

ของแข็ง แก๊ส เหลว หรือ สภาวะกึ ่งกลางต่าง ๆ โดยไม่รวมถึงวัสดุทางพลังงาน เช่น  

ถ่านหิน ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ วัสดุ กัมมันตรังสี และพลังงานใต้พิภพ และคำว่า

“บุคคลที่มีคุณสมบัติ” หมายถึง พลเมืองชาวฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถในการเข้าร่วม

สัญญา หรือองค์กร ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ ้นหรือได้รับอนุญาตให้

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการทำเหมืองแร่ โดยมีความสามารถทางเทคนิค

และทางการเงินในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุและมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย

อย่างน้อยร้อยละ 60 เจ้าของจะต้องเป็นชาวฟิลิปปินส์ โดยมีเง่ือนไขว่าองค์กรท่ีเจ้าของเป็น

ชาวต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาต

ทำการสำรวจ ข้อตกลงการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคนิคหรือใบอนุญาตการทำ

เหมืองแร่16 

2)  กรรมสิทธิ์ของทรัพยากรแร่ (Ownership) กฎหมายแร่ ค.ศ. 1995 ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรแร่ ไว้ดังนี้ บรรดาแหล่งทรัพยากรแร่ทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฎ

ในพื ้นที ่ของรัฐหรือเอกชน หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากอยู ่ภายในอาณาเขตของ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการ

ส่งเสริมการสำรวจ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ โดยความร่วมมือกันของ

รัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของประเทศในวิธีที่มีประสิทธิภาพปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมและปกป้องสิทธิของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ17 

3)  การสำรวจแร่ (Exploration and Prospecting) กฎหมายแร่ ค.ศ. 1995  

มีการให้สัมปทานโดยตกลงการทำสัญญาขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนในการร่วมลงทุน ได้

กำหนดหลักเกณฑ์ในการสำรวจแร่ ไว้โดยให้สำนักงานเหมืองแร่และธรณีวิทยา (the 

 
16  The Philippines Mining Act 1995, Section 3. 
17  The Philippines Mining Act 1995, Section 2. 
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Mines and Geology) มีอำนาจในการพิจารณาให้สัมปทานสำรวจแร่ (Prospecting)  

มีอำนาจในการพิจารณาให้สัมปทานสำรวจแร่ (Exploration Permit) มีระยะเวลา 2 ปี 

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้18 ส่วนใบอนุญาตการสำรวจจะมอบสิทธิ์ในการสำรวจ

แร่ธาตุทุกชนิดในพื้นที่ที่กำหนดไว้ สำนักงานเหมืองแร่และธรณีวิทยาจะมีอำนาจในการ

ออกใบอนุญาตการสำรวจให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ19 ส่วนเงื ่อนไขและข้อกำหนดของ

ใบอนุญาตการสำรวจนั้น ใบอนุญาตการสำรวจมีระยะเวลาสองปี โดยจะมีการตรวจสอบ

ทุกปีและยกเลิกหรือต่ออายุเม่ือได้รับคำแนะนำจากผู้อำนวยการ20 

3.3  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย 

3.3.1  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดคำนิยามคำว่า “แร่” หมายความว่า 

ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน

หรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช่หรือไม่ และหมายความรวม

ตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหะและตะกรันน้ำเกลือใต้ดิน 

หินตามที่กฎกระทรวงกำหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายตามท่ี

กฎกระทรวงกำหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้ำหรือ 

เกลือสินเธาว์21 

1)  การอนุญาต กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยกรธรณี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการกระทำ 

เพื ่อประโยชน์แก่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี ่ยวกับแร่ แต่การ

ดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง 

ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี22 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม

การทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำหมือง การจัดทำข้อมูลพื้นฐานต้าน

 
18  The Philippines Mining Act 1995, Section 22. 
19  The Philippines Mining Act 1995, Section 20. 
20  The Philippines Mining Act 1995, Section 21. 
21  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 5. 
22  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 31. 
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มาตรฐาน และวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษหรือ

สิ่งอื ่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทำเหมือแร่การแต่งแร่ และ 

การประกอบโลหกรรม และหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความ

ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 

การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมืองและ

การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ชองประชาชนอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยา

เกี่ยวกับการปนเปื้อนของ โลหะหนักหรือสารพิษ และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสารเคมี

หรือมลพิษที่เกิดจากการทำเหมืองของประชาชนในพื้นที่ก่อนและหลังการทำเหมือง23  

ส่วนในเขตเหมืองแร่ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตเข้าไปยืด

ถือหรือครอบครองพื้นที่ในเขตน้ัน เว้นแต่ผู้นั้นมิสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การฝ่าฝืน

ความนอกจากเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นแล้ว 

ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตด้วย แล้วแต่กรณี24 

ส่วนการสำรวจแร่หรือการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่ หรือสิ่งที่มี

โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

หรืออนุรักษ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว  

ผู้ถืออาชญาบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม

แร่ประจำท้องที่โดยพลัน25 และห้ามมิให้ผู้ใดยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ คำขอ

อาชญาบัตรพิเศษหรือคำขอประทานบัตร เหล่ือมล้ำทับซ้อนในพ้ืนท่ีเดียวกัน รวมถึงห้ามย่ืน

คำขอดังกล่าวเหลื่อมล้ำทับซ้อนกับเขตเนื้อที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตร

พิเศษ หรือประทานบัตร เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่ตามคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ คำขออาชญาบัตรพิเศษ 

 
23  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 32. 
24  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 33. 
25  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 34. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

104 

เขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกบาดสำรวจแร่หรือเขตพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ ผู้ซึ่งได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ 

ผู้ถือประทานบัตร ให้ย่ืนขอประทานบัตรในเขตพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตน้ันได้26 

2)  การขอประทานบัตร ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตรให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ผู้ย่ืนคำขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปน้ี พร้อมคำขอ 

(1)  หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทำเหมืองอยู่ในเขต 

คำขอตามระเบียบท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2)  แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิด

เหมือง 

(3)  ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

(4)  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ท่ี 

ยื่นคำขอยินยอมให้ผู้ยื่นคำขอทำเหมืองในเขตคำขอนั้นได้ และในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในความ

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทำ

เหมืองในพ้ืนท่ีดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐก่อนการพิจารณาอนุญาต 

(5)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 52 กล่าวคือ 

มาตรา 52 วรรคสาม บัญญัติให้ “การขอและการออกประทานบัตร และคุณสมบัติของ 

ผู้ยื่นคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งเม่ือ

พิจารณาตามร่างกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... 

พบว่า ได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู ้ขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ 

อาชญาบัตรพิศและประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทย และเป็นสมาชิกของสภาการเมืองแร่ 

การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง (3) ให้กำหนด

วิธีการในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็น
 

26  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 35. 
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ที่ตั้งของเขตพื้นที่การทำเหมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นท่ี

การทำเหมืองซ่ึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองด้วย 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง (3) ให้ใช้ในการสำรวจหรือศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับแร่ หรือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม27 การขอประทานบัตรในเขตหนึ่ง ให้ขอได้

ไม่เกินคำขอละหกร้อยยี่สิบห้าไร่ การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ ให้ขอได้ 

ไม่เกินคำขอละสองพันห้า การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน ให้ขอได้ไม่เกินคำขอละหน่ึง

หม่ืนไร่ การขอประทานบัตรในทะเล ให้ขอได้ไม่เกินกำขอละห้าหม่ืนไร่28 

เมื่อได้รับคำขอประทานบัตรแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องท่ี

กำหนดเขตพ้ืนท่ีประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอ่ืนใดตามมาตรา 119  

เมื่อได้กำหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ

ท้องท่ีประกาศการขอประทานบัตรของผู้อ่ืนคำขอโดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ที่ว่าการ

อำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ที่มีการยื่นขอประทานบัตร เมื่อครบกำหนดเวลาให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ

ท้องที่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกำหนด 

ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทำเหมือง และผู้ออกประทานบัตร

ไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ จะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จัดให้มีการ

ทำประชามติของประชาชนในพื ้นที ่ที ่ขอประทานบัตรโดยผู ้ย ื ่นคำขอประทานบัตร 

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการทำประชามติ  

ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด29 
 

  

 
27  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 54. 
28  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา ร5. 
29  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 56. 
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4.  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

4.1  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนขออนุญาตประทานบัตร 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 วรรคสาม บัญญัติให้ “การขอและการ

ออกประทานบัตร และคุณสมบัติของผู้ยื ่นคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งเมื่อพิจารณาตามร่างกฎกระทรวงเรื่องการกำหนด

คุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการขอและออก

อาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... พบว่า ได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู ้ขออาชญาบัตร

สำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิศและประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  

(2) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (3) เป็นสมาชิกของสภาการเมืองแร่  

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการกำหนดคุณสมบัติของผู ้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร ยังเป็นเพียง

ร่างกฎกระทรวงเท่านั้น เมื่อพิจารณาสาระสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร 

ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทาน

บัตร พบว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตรนั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ขออาชญาบัตรประทานบัตรมากนัก ซึ่งการกำหนด

คุณสมบัติโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของผู้ขออนุญาตอาจ

ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเมื่อมีการดำเนินการ

ประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจาก ผู้ขออนุญาตขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ขาดการ

นำเสนอผลงานของผู้ขออนุญาต โดยรัฐมุ่งเน้นที่จะหาประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ

จนละเลยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต โดยพิจารณาถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในการขออนุญาต เมื ่อพิจารณากฎหมายแร่ ค.ศ.1967 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

ได้กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ขออนุญาตสัมปทานต้องมีผลงานของบริษัท 

ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาเกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ และต้องเป็นผู ้ที ่มี

ประสบการณ์เชี่ยวชาญหรือต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรแร่ ทำให้ว่าการพิจารณาให้
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อนุญาตสัมปทานแร่มุ ่งเน้นไปยังบุคคลหรือบริษัทที ่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้ขออนุญาตต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ทรัพยากรแร่

อย่างคุ้มครองและมีประโยชน์สูงสุด หากผู้ขออนุญาตอาชญาบัตรและประทานบัตรไม่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรแร่ อาจทำให้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งที่จะแสวงหาประโยชน์

จากทรัพยากรแร่สูงสุดจนทำให้ขาดบำรุงรักษาและแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้  

ส่วนกฎหมายแร่ ค.ศ. 1995 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู ้ได้กำหนดคุณสมบัติขออนุญาต

สัมปทานโดยมุ่งเน้นถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการสำรวจทรัพยากรแร่

โดยการยื่นขอเพื่อสำรวจแร่ผู้ยื ่นคำขออนุญาตต้องเตรียมแผนการและแผนที่พื้นที่ที่จะ

สำรวจซึ่งต้องได้รับการรับรองจากวิศกรเหมืองแร่ผู้ที่ได้รับอนุญาต เพราะหากไม่ได้รับการ

รับรองจากวิศกรเหมืองแร่จะทำให้ผู ้ขออนุญาตไม่สามารถยื่นขออนุญาตสำรวจแร่ได้  

ซ่ึงวิศวกรจะมีหน้าท่ีในการพิจารณาแผนการและแผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะทำการสำรวจ 

4.2  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการขอประทานบัตรในท่ีดินเอกชน 

การขอประทานบัตรในที่ดินเอกชนในกรณีการขอประทานบัตรหากผู้ขอไม่มี

กรรมสิทธิ ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 

บัญญัติไว้ว่า ผู้ย่ืนคำขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปน้ีพร้อมคำขอ (4) 

“เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที ่ยื ่นคำขอ

ยินยอมให้ผู้ยื่นคำขอทำเหมืองในเขตคำขอนั้นได้ และในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครอง

ของหน่วยงานของรัฐให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อทำเหมืองในพื้นท่ี

ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐก่อนการพิจารณาอนุญาต” กรณีที่เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิ

ครอบครองในที ่ด ินที ่ม ีทรัพยากรแร่ไม่ย ินยอมให้เข ้าไปทำเหมืองในที ่ด ินของตน

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ไม่ได้บัญญัติหลักกฎหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรแร่นี ้ไว้ 

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรแร่ได้

บัญญัติรับรองกรรมสิทธิ์ที่มีต่อทรัพยากรแร่ ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐไม่ว่าจะเป็นที่ดิน

ของเอกชน รัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐในการควบคุมกำกับทรัพยากรแร่ ในการสำรวจและ 

ทำเหมืองเร่ ให้อำนาจของรัฐในการเพิกถอนสัมปทานหรือใบอนุญาตสำรวจหรือทำเหมือง

เเร่ ให้อำนาจของรัฐในการเรียกเก็บผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการอนุญาตให้

เอกชนประกอบกิจการทำเหมืองแร่ เพื่อรัฐจะนำผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไปใช้ในการ
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พัฒนาประเทศ ส่วนพระราชบัญญัติแร่ ค.ศ. 1967 ได้บัญญัติไว้ว่าทรัพยากรแร่ที่ถูกค้นพบ

ภายในอาณาเขตแห่งรัฐย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประชาชนชาวอินโดนีเซีย และ 

รัฐย่อมควบคุมและใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งสวัสดิการของประชาชน สำหรับ

กฎหมายแร่ ค.ศ. 1995 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรแร่

ไว้ว่า บรรดาแหล่งทรัพยากรแร่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีของรัฐหรือเอกชน หรือในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ หากอยู่ภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ  

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการส่งเสริมการสำรวจ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และ

การอนุรักษ์ โดยความร่วมมือกันของรัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อความการเจริญเติบโตของ

ประเทศโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและปกป้องสิทธิของชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบ 

4.3  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการออกใบและต่อใบประทานบัตร 

ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบและต่อใบประทานบัตร กล่าวคือ พระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. 2560 มาตรา 58 บัญญัติว่า “ประทานบัตรมีอายุไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันท่ีออก 

ประทานบัตรใดได้กำหนดอายุไว้ต่ำกว่าสามสิบปี ในกรณีที่ผู ้ถือประทานบัตร

ประสงค์จะต่ออายุ ให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย

แปดสิบวัน ทั้งนี้ ผู้ออกประทานบัตรจะต่ออายุให้อีกก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้อง

ไม่เกินสามสิบปี”  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันยังเกิดความล่าช้าในการขอออกใบอนุญาตต่าง ๆ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตมีหลายหน่วยงาน เช่น การออกใบและ 

ต่อใบประทานบัตรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ การขออาชญา

บัตรผูกขาดสำรวจแร่ สามารถทำได้ทั้งวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีหรือธรณีฟิสิกส์ 

วิธีการขุดหลุมสำรวจ และวิธีการเจาะสำรวจ อาชญาบัตรประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 2 ปี  

นับจากวันออกบัตรผูกขาดสำรวจแร่ การสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษสามารถทำการ

สำรวจได้ทุกวิธีเช่นเดียวกันกับการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ รวมถึงวิธีการอื่น ๆ  

ที่ได้รับอนุญาตจากทางการ แต่อาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกอาชญาบัตร

พิเศษ ส่วนการออกใบและต่อใบประทานบัตรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ การขออาชญาบัตรสำรวจแร่สามารถทำ
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ได้เฉพาะวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีหรือธรณีฟิสิกส์อาชญาบัตรประเภทนี้มีอายุ 1 ปี 

นับจากวันออกใบอนุญาตโดยมีขั้นตอนการขออาชญาบัตรสำรวจแร่ คือ ผู้ขออาชญาบัตร

สำรวจแร่ต้องยื่นคำขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรแร่ ภายหลังจากออกอาชญาบัตรสำรวจแร่แล้วให้แจ้ง

ไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป ส่วนการออกใบและต่อใบประทาน

บัตรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ 

หากผู ้ขอออกใบและต่อใบประทานบัตรต้องการเข้าไปทำประโยชน์ในพ้ืนที ่ป่าสงวน

แห่งชาติ เพื่อขอออกอาชญาบัตรสำรวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ หรืออาชญา

บัตรพิเศษ ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตสงวนแห่งชาติ

ต้องขออนุญาตตามระเบียบของกรมป่าไม้ เมื่อพิจารณาหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ใน

การการออกใบและต่อใบประทานบัตรเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พบว่ามีกระทรวงทรัพยากรแร่หน่วยงานเดียวที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบและต่อใบ

ประทานบัตรที่เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ ส่วนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการการออกใบ

และต่อใบประทานบัตรเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พบว่ามีสำนักงาน

เหมืองแร่และธรณีวิทยามีอำนาจในการพิจารณาให้อนุญาตสัมปทานสำรวจแร่ทุกชนิด  

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้กำหนดขั ้นตอนในการยื ่นขออนุญาตอาชญาบัตรมีหลาย

หน่วยงานต่างกรมต่างกระทรวงมีหลายขั้นตอนที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็น

ประเด็นพิจารณาเดียวกัน ทำให้ไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทางอุตสาหกรรม

เหมืองแร่มาลงทุน ทำให้รัฐบาลขาดรายได้จากการเก็บค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

และภาษีเงินได้อื ่น ๆ ที่ควรเก็บได้มาใช้ในการพัฒนาประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  

หากมอบอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ

ทั้งหมดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงย่อมก่อให้เกิดความชัดเจน 

ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการแก้ปัญหาความทับซ้อนกัน

ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประทานบัตรหลายหน่วยงานได้เป็นอย่างมาก

เพราะปัจจุบันการกำหนดขั้นตอนระหว่างการพิจารณาการออกใบและต่อใบประทานบัตร

เกี่ยวกับทรัพยากรแร่ ผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินขั้นตอนนั้น ๆ อย่างครบถ้วนไปแล้วต้อง



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

110 

กลับมาทำซ้ำ ความไม่ชัดเจน ความล่าหรือหยุดชะงักในการปฏิบัติอันเกิดจากขั้นตอนการ

ปฏิบัติของภาครัฐ และควรกำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบประทาน

บัตรให้ยื ่นคำขอก่อนวันสิ ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื ่อประโยชน์ในการ

ดำเนินงานที่ต่อเนื่องของการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ เพราะหากยื่นขอต่ออายุประทาน

บัตรไม่ทันเวลาก่อนใบประทานบัตรสิ้นผลการบังคับใช้ ผู้ถือใบประทานบัตรจะต้องหยุด

ดำเนินงานทางธุรกิจทันทีอันจะส่งผลเสียต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก และจะทำให้

นักลงทุนต่างชาติเกิดความกลัวที่จะมาลงทุนในประเทศไทย เพราะรัฐไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

การประกอบธุรกิจอย่างท่ีควรจะเอ้ือ 
 

5.  ข้อเสนอแนะ 

1)  ควรออกกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 

52 วรรคสามเรื่องการขอและการออกประทานบัตร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยควรกำหนดคุณสมบัติให้ 

ผู้ขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดแร่ อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรต้องมี

คุณสมบัติและไม่ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1)  มีอายุไม่ต่ำกว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  

(2)  มีภูมิลำเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

(3)  เป็นสมาชิกของสภาการเมืองแร่  

(4)  ให้เสนอผลงานท่ีเก่ียวข้องกับการทำธุรกิจเก่ียวกับการทำแร่ 5 ปีย้อนหลัง 

(5)  ให้เสนอแผนและพื้นที่สำรวจซึ่งต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเหมืองแร่หรือ

นักธรณีเคมีหรือนักธรณีฟิสิกส์ 

(6)  แสดงความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี เทคนิคที่จำนะมาเพื่อพัฒนาแหล่ง

ทรัพยากรแร่ 

(7)  ต้องทำการวิจัยเพ่ือประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

2)  ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 4 โดยเพิ่มคำนิยามศัพท์ 

คำว่า “เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า เจ้าของผู้มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน

และได้ซึ ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของตน 
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จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะ ยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับทรัพย์สินน้ัน

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

3)  เพื่อเป็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย 

โดยบัญญัติว่า “บรรดาทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะปรากฎในพื้นที่ของรัฐหรือเอกชน หรือ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และ

ให้รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการสำรวจ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ 

โดยความร่วมมือกันของรัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท้ังน้ี รัฐต้องปกป้องส่ิงแวดล้อมและปกป้องสิทธิของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ” 

4)  การออกใบและต่อใบประทานบัตรควรกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบและต่อใบ

ประทานบัตรเพียงหน่วยงานเดียว หากมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องประสานงานไปยัง

กระทรวงอื่นให้เป็นหน้าที่ของกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการ

ประสาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอออกใบและต่อใบประทานบัตรประเภท

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการลดข้ันตอนในการขอออกใบและต่อใบประทานบัตร 
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บทคัดย่อ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และมาตรา 28 ให้อำนาจศาลประทับรับฟ้องและ

ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้แม้ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล ถือเป็นครั้งแรก

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยที่กำหนดให้ศาลสามารถดำเนินคดีได้

แม้ว่าไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองสามารถดำเนินต่อไปได้ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้กระทำความผิด

แล้วหลบหนีไป แต่การที่ศาลสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยจำเลยไม่มา

ปรากฏตัวต่อศาล เป็นหลักการที่ขัดกับหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลยในคดีอาญา

ตามมาตรฐานสากล เนื่องจากจำเลยไม่มีโอกาสที่จะได้รับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

กระทำความผิดและไม่มีโอกาสในการแก้ต่างและนำพยานหลักฐานมาหักล้างพิสูจน์

ความผิดของตัวเอง รวมถึงไม่มีสิทธิในการมีทนายความเข้าร่วมในการพิจารณาคดี อันเป็น

หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ปรากฏในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

อีกทั้งนานาประเทศทั่วโลกต่างยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ทั้งยังไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดให้มีกลไก

และมาตรการตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมิให้

ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอำนาจในการปกครอง

บ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ และในขณะเดียวกันก็มุ่งหมายให้มีการปกป้องและ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน

เช่นกัน 

ด้วยเหตุนี ้ จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 27 และมาตรา 28 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง

การเมือง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสอดคล้อง

กับทฤษฎีและหลักกฎหมายท่ีถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
 

คำสำคัญ: การดำเนินคดีอาญา  ผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฎตัวต่อศาล  คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
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Abstract 
 

The Organic Act on Criminal Procedure for Holder of Political Positions, 

B. E.  2 5 60  ( 2 0 17 ) , section 27 and section 28 give the court the power to 

impose a lawsuit and proceed with the proceedings even though the alleged 

person has not appeared before the court.  This is the first time in Thailand's 

criminal justice system to allow the courts to prosecute even if the accused 

does not.  It is even aimed at allowing the criminal proceedings of political 

office holders to continue in the event that the perpetrator has committed 

the offense and fled. However, the court was able to proceed with the judicial 

process without the defendant appearing to the court.  It is a principle that 

goes against the basic rights of criminal defendants according to the 

international standard practice of criminal cases.  This is because the 

defendant had no opportunity to be informed of the details of the offense 

and refute the evidence including the absence of his own lawyer to 

participate in any judiciaries which is considered as a fundamental rights in 

the principle of international law justice process and especially it became 

strictly execute in many countries. It is also inconsistent with the principle of 

the Constitution of the Kingdom of Thailand B. E.  2017 which requires strict 

measures for detecting and eliminating corruption and misconduct in order 

to obstruct executives from being without virtue, ethics and proper 

governance whenever they have power or in a position to be able to govern 

the country.  At the same time, it aims to more clearly and comprehensively 

protect the rights and freedoms of the Thai people as well. 

For this reason, it considerably to repeal the provisions of Section 27 

and Section 28 of the Organic Act on Criminal Procedure for Holder of Political 
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Positions B. E. 2560.  In accordance with the exact principles of law and 

compliance with the international law standard. 
 

Keywords:  Criminal proceedings, The accused does not appear to court, The holder of 

the political position 

 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นกับประเทศไทย 

มาเป็นเวลานาน และได้มีการร่วมกันหาแนวทางป้องกันและปราบปรามจากหน่วยงาน 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้

มีแก้ไขสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ โดยเฉพาะการฟ้องคดี

ต่อศาลในกรณีที ่ไม่มีตัวจำเลยมาปรากฏต่อศาลในวันฟ้องคดี ศาลประทับรับฟ้องไว้

พิจารณาได้ตามมาตรา 27 และหากศาลได้ออกหมายจับไว้แล้วแต่ไม่สามารถจับจําเลยได้

ภายในสามเดือน ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ตามมาตรา 28 จึงมีประเด็น 

ที่ต้องพิจารณาว่า การฟ้องคดีโดยจำเลยไม่มาปรากฏตัวต่อศาลถือเป็นการพรากเอาสิทธิ 

ในการต่อสู้คดีและสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีไปจากจำเลยโดยเขาไม่ยินยอม  

ซึ่งขัดกับหลักการต่อสู้คดีของจำเลยและสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

ตามหลักการคุ้มครองจำเลยในคคีอาญาตามหลักสากลหรือไม่ กรณีจึงมีเหตุผลและความ

จำเป็นในการศึกษาถึงการนำหลักการฟ้องคดีโดยจำเลยไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลมาใช้ใน

คดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับ

หลักการพิจารณาคดีของต่างประเทศ เพ่ือให้หลักการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถยับยั้งการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน

ได้ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

2.  การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้ผู้มีอำนาจฟ้องคดีได้เพียง 2 ประเภท คือ 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

117 

อัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทำ

สำนวนฟ้องคดีแทนพนักงานสอบสวนอย่างเช่นคดีอาญาทั่วไป เรียกว่า “การไต่สวน

ข้อเท็จจริง”1 หากมีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ต้อง

ส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป โดยในวันฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวจำเลยมาศาล แต่ใน

กรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี มาตรา 27 กำหนดไว้ว่าหากอัยการสูงสุด

หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับ 

ผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมาหรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดี 

หรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันสมควร ให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้ 

แม้จะไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล และหากศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว แต่ไม่สามารถ

จับจําเลยได้ภายในสามเดือน ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ตามมาตรา 28 

กรณีดังกล่าวจึงทำให้การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแตกต่างไปจาก

การดำเนินคดีอาญาทั่วไป จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่าการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาเป็นการละเมิดสิทธิในการต่อสู้คดีและสิทธิ 

ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของจำเลยในคดีอาญาตามหลักมาตรฐานสากล 

ทั้งยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ซึ่งกำหนดให้มีกลไกและมาตรการตรวจสอบขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด

เด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอำนาจ

ในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ และกำหนดให้รัฐพัฒนากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย

และเป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานสากลด้วย 
 

  

 
1  ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ธีระ สุธีวรางกูร, และปิยบุตร แสงกนกกุล, บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต: การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง, (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2555), น. 43. 
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3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการดำเนินคดีอาญา 

3.1  สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาท่ีได้รับการรับรอง 

3.1.1  สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี 

สิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา เป็นหลักประกันสิทธิที่สำคัญของผู้ถูกกล่าวหา 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของ

ตนเอง ดังนั ้น ผู้ต้องหาจึงมีสิทธิต่อสู ้คดีได้อย่างเต็มที ่ บนพื้นฐานของข้อสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำ

ความผิด โดยสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับความคุ้มครองไว้

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ซึ่งได้กำหนดหลักการคุ้มครองบุคคลให้

ได้รับความเสมอภาคตามกฎหมายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ยังได้บัญญัติคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ

เสมอภาคเพ่ือคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยไว้ด้วย 

3.1.2  สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Right to fair trial) 

การดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียงของบุคคล 

จึงต้องเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดจริง กล่าวคือ ต้องมีพยานหลักฐาน 

อย่างเพียงพอในการดำเนินคดีและศาลต้องทำการตรวจสอบว่าคดีที่นำขึ้นมาสู่ศาลเป็นคดี 

ที่มีมูลเพียงพอเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดตามกฎหมาย และศาลต้อง

พิสูจน์ความจริงโดยอาศัยพยานหลักฐานอย่างพอเพียงเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา สิทธิของ

จำเลยที่ไม่ถูกฟ้องคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลยในคดีอาญาซ่ึง

ปรากฏอยู่ในแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทอัยการ (Guidelines on the 

role of prosecutors 1990) ข้อ 14 กำหนดว่า “อัยการจะต้องไม่สั่งฟ้อง ไม่ดำเนินการ

ฟ้องร้อง หรือไม่ดำเนินคดีต่อไป ในกรณีที่จากการสอบสวนโดยชอบพบว่าข้อกล่าวหาน้ัน 

ยังไม่มีมีมูลเพียงพอ” ซึ่งหลักการดังกล่าวปรากฏในหลักกฎหมายอเมริกัน เนื ่องจาก 

การฟ้องคดีในความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องสืบพยานให้คณะลูกขุนใหญ่ 

(Grand Jury) ได้พิจารณาก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ หากคณะลูกขุนใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า
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คดียังไม่มีมูล ก็จะไม่มีการประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ดังนั้นก่อนที่อัยการจะยื่นฟ้องคดี 

ย่อมต้องตรวจสอบและช่ังน้ำหนักพยานหลักฐานอย่างดีแล้วว่าคดีมีมูล2  

3.2  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3.2.1 หลักการค้นหาความจริง 

การดำเนินคดีอาญาเป็นระบบการค้นหาและพิสูจน์ให้ได้ความจริงเกี่ยวกับการ

กระทำความผิดและตัวบุคคลผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบการดำเนินคดีอาญา

ระบบใดก็ย่อมประสงค์จะได้ตัวผู ้กระทำความผิดที ่แท้จริงมาดำเนินคดีและลงโทษ  

ระบบการดำเนินคดีอาญาแต่ละระบบจึงจำเป็นต้องมีการวางมาตรการตรวจสอบเพื่อเป็น

หลักประกันว่าจะไม่ดำเนินคดีผิดคนหรือลงโทษผิดคน3 การค้นหาความจริงในคดีอาญา 

เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น เป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสำคัญ  

ถือเป็นหลักสากลอันเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางสิทธิมนุษชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ 

ได้ให้การรับรองเรื่องการดำเนินคดีอาญาไว้เป็นมาตรฐานสากล โดยบัญญัติไว้ในปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948) และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง (International Covenant 

on Civil and Political Rights 1966) และมาตรฐานดังกล่าว ยังได้รับการบัญญัติรับรอง

ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และองค์กรทางสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เช่น The European 

Convention Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 เป็นต้น  

3.2.2 หลักฟังความทุกฝ่าย  

หลักฟังความทุกฝ่าย (principle of “audialteram patern”) หมายความว่า 

จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะโต้แย้ง

คัดค้าน (Right to full hearing) ซึ่งในการดำเนินคดีอาญาระบบกล่าวหา (Accusatorial 

System) ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นประธานในคดี (Procedural Subject) ผู้ถูกกล่าวหาจึง 

มีสิทธิต่าง ๆ ในอันที่จะสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกล่าวหา

จะต้องได้รับทราบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร หรือถูกฟ้องว่าอย่างไร เพื่อเขาจะได้มีโอกาส

 
2  ชาติ ชัยเดชสุริยะ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, 

(กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา, 2549), น. 92-93. 
3  แหล่งเดิม, น. 7. 
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แก้ข้อกล่าวหาในชั้นเจ้าพนักงานหรือแก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลได้อย่างถูกต้อง4 ฉะน้ัน  

ในการดำเนินคดีอาญาจึงต ้องมีการสอบสวนปากคำผู ้ต ้องหาก่อนการฟ้องเสมอ  

หลักฟังความทุกฝ่ายเป็นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) แต่เดิม 

เป็นหลักในทางกฎหมายวิธีพิจารณาของศาล และใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

หรือบัญญัติไว้ไม่เพียงพอ ถือว่าเป็นมาตรการขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  

มีต้นกำเนิดมาจากมหาบัตร Magna Carta ของประเทศอังกฤษ5 โดยเห็นว่าในสังคม 

มีหลักเกณฑ์ท่ีถูกและผิดเป็นภาวะวิสัย (Objective) ท่ีไม่เปล่ียนแปลงไป ตามกาลเวลาและ

สถานท่ี และมนุษย์สามารถท่ีจะค้นพบกฎเกณฑ์ท่ีถูกผิดน้ันได้ด้วยเหตุผลท่ีได้รับจากการฟัง

ความสองฝ่ายนั่นเอง และจากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ทำให้การวินิจฉัยข้อพิพาทของศาล 

ต้อง ยึดถือหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอย่างเคร่งครัด6  

3.2.3  หลักวาจา  

หลักวาจา (Principle of Orality) หมายความว่า ในการดำเนินคดีในศาลต้องมี

การสอบสวนด้วยวาจา กล่าวคือ การพิจารณาคดีอาญาจำเลยต้องให้การด้วยวาจา หรือ

จำเลยอาจให้การเป็นหนังสือได้แต่ต้องมีการสอบสวนด้วยวาจาอีก การสืบพยานก็ต้อง 

ทำด้วยวาจาและเฉพาะสิ่งที่ได้กระทำด้วยวาจากันมาแล้วเท่านั้นที่จะยกมาวินิจฉัยคดี 

ได้ ความรู้ที่ได้มานอกการพิจารณาของศาลนั้น ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยคดีนั้นไม่ได้ และ

ศาลจะหยิบยกเอาสิ่งที่อยู่นอกสำนวนมาวินิจฉัยไม่ได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่ทราบกันอยู่ 

แก่ทุกคนในคดี และแม้จำเลยเองได้ยินยอมเห็นชอบท่ีจะให้หยิบยกข้ึนวินิจฉัยก็ตาม7  

 

  

 
4  คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณอาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2561), น. 96. 
5  กมลชัย รัตนสกาววงศ์.“หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่ม ประเทศคอมมอนลอว์,” 

วารสารนิติศาสตร,์ ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, น. 7 (ธันวาคม 2528). 
6  H.W.R Wade, Administrative Law, 5th edition, (Oxford: Clarendon Press, 1983), p. 424. 
7  คณิต ณ นคร, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4, น. 98-99. 
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4.  การดำเนินคดีอาญาโดยจำเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลในต่างประเทศ 

 4.1  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 4.1.1  หลักการท่ัวไป 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส (Code de procédure pénale) ได้แบ่ง

กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาออกเป็น 2 ขั้นตอน แบบเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบประมวล

กฎหมายซึ่งมีลักษณะเป็นการดําเนินคดีในระบบกล่าวหา (Procédure accusatoire) ได้แก่ 

ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา และขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา8 ขั้นตอนก่อนฟ้องคดี 

ซึ่งเป็นขั้นตอนหาข้อเท็จจริงจะมีเจ้าพนักงานตํารวจ (Gendarmerie) ทำหน้าที่ในการ

สอบสวนหาข้อมูลและพยานหลักฐานต่าง ๆ ร่วมกับพนักงานอัยการ (Procureur)9 สําหรับ

คดีอุกฉกรรจ์ ภายหลังจากเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวไว้เกิน 24 ชั่วโมงแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปคือการไต่สวนโดยผู้พิพากษา (Juge d’instruction) ซึ่งจะต้องได้รับคําร้องขอจาก

พนักงานอัยการ (Requisitoire introductive) เสียก่อนจึงจะมีอํานาจในการสอบสวนได้  

ผู้พิพากษาจะมีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดและ

ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาร่วมกับพนักงานอัยการ หลังจากผู้พิพากษาทําการสอบสวนคดี

เสร็จสิ้นและมีการสรุปสํานวนแล้ว สํานวนคดีจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการซึ่งจะเป็น

ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินว่าพยานบุคคลและพยานหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนเพียง

พอที่จะฟ้องคดีไปยังศาลหรือไม่ หากเห็นว่ายังไม่เพียงพอก็สามารถให้คําแนะนําไปยัง 

ผู้พิพากษาที่ทําการสอบสวนเพื่อขอให้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม พนักงาน

อัยการมีอํานาจเพียงให้คําแนะนําเท่านั้น หากผู้พิพากษาที่ทําการสอบสวนไม่เห็นด้วยกับ

คําแนะนําดังกล่าวก็จะต้องมีการส่งเร่ืองให้แก่ศาลอุทธรณ์เพ่ือตัดสินช้ีขาด10  

การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลอาญาของฝรั่งเศสเป็นไปตามหลักฟังความ 

ทุกฝ่าย (Principle de contradictorie) ซึ่งต้องประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ 

 
8  ณรงค์ ใจหาญ, “รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สิทธิผู้ต้องหา จำเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา” 

(กรุงเทพมหานคร: กองทุนพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540), น. 63. 
9  Jacqueline Hodgson, French Criminal Justice, (Portland: Hart Publishing, 2005), p. 75. 
10  นิชฌาน หัสรังค์, กฎหมายวิธ ีพ ิจารณาความอาญาของไทยกับฝรั ่งเศส - เปรียบเทียบในภาพรวม, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม, 2556), น. 17. 
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คือ 1) การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลต้องกระทำต่อหน้าจำเลย 2) จำเลยมีที่ปรึกษา

และได้รับทราบข้อกล่าวหา 3) คู่ความโดยเฉพาะจำเลยมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาหลักการ

ในสองประการหลังมีลักษณะเป็นหลักประกันให้กับจำเลยที่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาล ซ่ึง

การมาปรากฏตัวของจำเลยในกระบวนพิจารณาในศาลเป็นหลักการสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ 

ดังท ี ่ศาลมนุษยชนแห่งย ุโรป (Cour européenne des droits de l’homme) ได ้มี 

คำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า จำเลยไม่ว่าจะตกอยู่ในอำนาจศาลแล้วหรือไม่ ก็ต้องมา

ปรากฏตัวต่อศาล สาระสำคัญอยู่ที่ปรากฏตัวระหว่างการพิจารณา แต่จำเลยอาจไม่จำเป็นต้อง

ปรากฏตัวในวันท่ีศาลอ่านคำพิพากษาก็ได้11 

4.1.2  การดำเนินคดีอาญาโดยจำเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส 

การดำเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจำเลยสามารถกระทำได้ในกรณีที่จำเลยหลบหนี

หรือไม่มาต่อสู้คดี เพราะถือว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องมาต่อสู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตน  

หากจำเลยไม่มาศาล เดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 627-21 

ถือว่าเป็นกบฏต่อกฎหมาย จะถูกพักการใช้สิทธิในฐานะพลเมืองและจะถูกยืดทรัพย์สิน 

ในระหว่างการสอบสวน และต้องห้ามใช้สิทธิทางศาล ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี

ลับหลังจำเลยได้ ต่อมาฝ่ายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสได้แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 410 วรรคสาม โดยบัญญัติว่า ถ้ามีทนายความจำเลยอยู่ใน

การพิจารณาคดีเพ่ือทำหน้าท่ีต่อสู้คดีแทนจำเลย ศาลต้องรับฟังการต่อสู้คดีของทนายความ

จำเลยตามท่ีทนายความจำเลยร้องขอ12 

ปัจจุบันในกรณีที่จำเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลในวันเริ่มการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ที่จำเลยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจศาล หรือจำเลยที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลแล้วแต่หลบหนีก็ดี 

ศาลมีวิธีพิจารณาต่อไป 2 แนวทาง แนวทางแรก คือการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปและ

ถ้ายังไม่มีหมายจับศาลก็ออกหมายจับจำเลยหรืออาจใช้แนวทางที่สองโดยใช้วิธีพิจารณา 

La procédure de défaut criminal คือการเปิดการพิจารณาโดยไม่ต้องมีตัวจำเลย

 
11  อุดม รัฐอมฤต, “วิธีพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยในคดีอาญา,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, น. 224 

(มิถุนายน 2562). 
12  อุทัย อาทิเวช, คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วี.เจ. พริ้นติ้ง), น. 63-64. 
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ในทันทีหรือภายหลังที ่ได้รับทราบว่าการแจ้งให้จำเลยมาศาลไม่เป็นผล หากจำเลยมี

ทนายความเข้ามาดูแลคดีให้กับจำเลย กระบวนการพิจารณาคดีจะดำเนินไปตามปกติ13 

4.1.3  การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศฝร่ังเศส 

ศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีอาญารัฐมนตรี รวมถึงนายกรัฐมนตรีที่กระทำความผิด

อาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ คือศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ (La Cour de Justice de la 

Republique) โดยความผิดอาญานั้นเป็นความผิดอาญาชั้นอุกฤษโทษและมัธยมโทษจาก

การปฏิบัติหน้าที่โดยผู้กล่าวหารัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีในศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ ได้แก่ 

ผู้เสียหาย ที่อ้างว่าตนได้รับความเสียหายโดยสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ข้อกล่าวหา (Commission des requêtes) และอัยการประจำศาลฎีกาอาจขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาเพื ่อนำคดีขึ ้นฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่ง

สาธารณรัฐได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่อย่างใด เมื่ออัยการประจำศาลฎีกาย่ืน

ฟ้องรัฐมนตรีต่อศาลยุติธรรมแห่งรัฐแล้ว องค์คณะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง

จะแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยต้องเคารพหลักการต่อสู้โต้แย้งของคู่ความ 14  

4.2  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4.2.1  หลักการท่ัวไป 

ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาจะมีพนักงานอัยการเป็นผู ้ร ับผิดชอบโดยมี

เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ช่วยพนักงานอัยการในการสอบสวน เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อยื่นยันข้อกล่าวหาโดยพนักงานอัยการจะต้องสอบสวน 

เพื่อหาข้อเท็จจริงมาชี้ขาดว่าจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่ การค้นหาความจริงถ้าพนักงาน

อัยการเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกระทำความผิดอัยการก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาล แต่หาก

อัยการตรวจสอบความจริงแล้วเห็นว่ามูลเหตุในการตั้งข้อหายังมีไม่เพียงพอก็ชี้ขาดให้ยุติ

กระบวนการสอบสวน15 เมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีแล้วศาลจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ของ

 
13  อุดม รัฐอมฤต, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 11, น. 226. 
14  จันจิรา เอี่ยมมยุรา, ปิยะบุตร แสงกนกกุล, ธีระ สุธีรวรางกูร และกริช ภูญียามา, การพัฒนาระบบการจัดการ

คดีการเมืองในศาลยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย ระพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555), น. 83. 
15  ณรงค์ ใจหาญ, อ้างแล้วเชิงอรรถที ่8, น. 97. 
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การพิจารณาคดี ทั้งนี้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีจะมีการบัญญัติวิธีการขั้นตอน 

ในกระบวนการนี้อย่างละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลได้ความจริงในคดีมากที่สุด

และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยอย่างเต็มที่ด้วย 

เช่น การพิจารณาคดีจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยโดยเปิดเผย หากไม่มีการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผยก็เป็นเหตุให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้ 

การพิจารณาคดีต้องกระทำอย่างรวดเร็ว และเมื่อพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ศาลจะต้องมี 

คำพิพากษาท่ีมีการให้เหตุผลในคำพิพากษาจะต้องอ่านโดยเปิดเผย16 

4.2.2  การดำเนินคดีอาญาโดยจำเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลในสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้วางหลัก

สำคัญในการดำเนินคดีอาญาไว้ในมาตรา 103 ว่าไม่มีใครถูกพิพากษาได้หากว่าไม่ได้รับการ

รับฟังจากศาลเสียก่อน ดังนั้น มาตรา 230 จึงได้บัญญัติหลักการพิจารณาคดีอาญาไว้อย่าง

ชัดเจนว่า การพิจารณาคดีและสืบพยานไม่อาจกระทำต่อหน้าจำเลยซึ่งไม่มาปรากฏตัวต่อ

ศาลได้ ศาลสามารถออกหมายจับเพื่อให้มีการจับจำเลยมาปรากฎตัวต่อศาลได้ อย่างไรก็ตาม 

ในบางกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็อนุญาตให้มีการดำเนินคดีอาญา 

ลับหลังจำเลยได้ แต่เพื่อชดเชยสิทธิของจำเลยที่จะถูกลิดรอน กฎหมายมักจะกำหนด 

ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิที่จะได้รับฟังจากศาล โดยการดำเนินคดีอาญาลับหลัง

จำเลยสามารถเกิดข้ึนได้ใน 2 กรณี17 ได้แก่ 

1)  การดำเนินคดีอาญากับจำเลยที่ศาลไม่อาจจับตัวมาได้เพราะไม่ทราบที่อยู่ 

เพราะจำเลยอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือเพราะมีเหตุอื่นที่ทำให้ไม่อาจมาปรากฏตัวที่ศาลได้ 

(abwesend) ทั้งน้ี โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 276 ถึง 295 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษา

ไว้ซึ่งพยานหลักฐานของคดีเพื่อการดำเนินคดีอาญาในอนาคต โดยเปิดช่องให้ยึดและอายัด

ทรัพย์สินของจำเลยได้ 

 
16  คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), น. 87. 
17  กรรภิรมย์ โกมลารชุน, การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2562), น. 21. 
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2)  การดำเนินคดีอาญากับจำเลยที ่ไม่มาปรากฏตัวต่อศาล (ausgeblieben)  

ศาลก็สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจนส้ินสุดได้หากว่าจำเลยได้ให้การเสร็จส้ินแล้ว

และศาลไม่เห็นว่าการพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลยเป็นเรื่องจำเป็น อีกทั้งจำเลยก็ได้ทราบ

หมายเรียกแล้วว่าการพิจารณาคดีอาจดำเนินต่อไปจนสิ้นสุดได้แม้ว่าเขาจะไม่มาปรากฏตัว

ท่ีศาล ตามมาตรา 231 วรรคสอง  

4.2.3  การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี แบ่งออกเป็น 2 กรณีตามประเภทของผู้ถูกดำเนินคดี ได้แก่ คดีอาญาของประมุข

ของรัฐ แบ่งประเภทความผิดเป็นการกระทำความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ 

การกระทำความผิดนอกการปฏิบัติหน้าท่ี และอีกประเภทหนึ่งเป็นคดีอาญารัฐมนตรี  

ซึ่งรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนีไม่ได้กำหนดให้มีกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาเฉพาะ

สำหรับรัฐมนตรี แต่มีรัฐบัญญัติลงวันที่ 17 มิถุนายน 1953 ว่าด้วยสถานะของสมาชิกรัฐบาล 

ซึ่งถือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นการใช้อำนาจในฐานะข้ารัฐการทำนองเดียวกันกับข้ารัฐ

การประจำตามส่วนรัฐการต่าง ๆ ดังนั้นกรณีความรับผิดอาญาของรัฐมนตรีจึงใช้ระบบ

กฎหมายเดียวกันกับกรณีข้ารัฐการที ่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที ่ตามประมวล

กฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ไปพร้อมกัน รัฐมนตรีนั้นย่อมได้รับความคุ้มกันไม่ถูกดำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมตามท่ี

รัฐธรรมนูญมอบให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร18  
 

5.  แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินคดีอาญาโดยผู้ถูกกล่าวหาไม่มาปรากฏตัวต่อศาล

ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 5.1  เหตุผลและความจำเป็นของการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีอาญาของ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 
18  จันจิรา เอี่ยมมยุรา, ปิยะบุตร แสงกนกกุล, ธีระ สุธีรวรางกูร และกริช ภูญียามา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 14, น. 87-88. 
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แห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีอาญากับ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นการเฉพาะโดยกำหนดให้มีวิธีพิจารณาความที่แตกต่างไป

จากวิธีพิจารณาคดีอาญาทั่วไป โดยเฉพาะการให้อำนาจศาลสามารถประทับรับฟ้องคดีไว้

พิจารณาได้แม้ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล และเมื่อศาลประทับรับฟ้องไว้แล้วแต่

ไม่สามารถจับจำเลยได้ภายในสามเดือนนับแต่ออกหมายจับ ศาลก็พิจารณาคดีได้โดย 

ไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ประเทศไทยที่กำหนดให้ศาลสามารถประทับรับฟ้องคดีไว้ได้แม้ว่าไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา  

แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เป็นนักการเมืองซึ่งถือว่าเป็น 

ผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจหน้าที่บางประการที่แตกต่างไปจากบุคคลท่ัวไป ซึ่งอาศัยอำนาจ

หน้าที่ในการกระทำความผิดแล้วหลบหนีไป และหากรอให้จับตัวผู้กระทำความผิดมาได้

อาจทำให้กระบวนการพิจารณคดีล่าช้าออกไป หรือหากในที่สุดไม่สามารถจับตัวผู้กระทำ

ความผิดมาได้ ก็อาจทำให้กฎหมายไม่อาจใช้บังคับได้จริงและส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

ต่อประเทศ แต่การที่นักการเมืองมีอำนาจหน้าที่และบทบาทตามที่กฎหมายกำหนดบาง

ประการที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไปนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะสามารถออกกฎหมาย

ลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมได้ สิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม 

ที่สำคัญประการหนึ่งคือสิทธิในการได้รับการพิจารณาต่อหน้าเพื่อให้สิทธิจำเลยได้เห็นและ

โต้แย้งการพิจารณาคดีได้เต็มที่ เดิมได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 27 โดย

กำหนดให้ในวันพิจารณาครั้งแรกจำเลยจะต้องมาอยู่ต่อหน้าศาลจึงจะสามารถดำเนิน

กระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับสิทธิในการ

ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของผู้ถูกกล่าวหา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบว่าตนถูก

กล่าวหาในเรื่องใด และมีโอกาสหาพยานหลักฐานเพื่อมาต่อสู้คดีได้ หากภายหลังจากท่ี

จำเลยทราบข้อกล่าวหาแล้วหลบหนีไปจึงจะสามารถถือว่าจำเลยปฏิเสธสิทธิในการเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมและสละสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้า ศาลจึงจะพิจารณา

คดีลับหลังจำเลยต่อไปได้ โดยหลักการเดียวกันนี้ยังถูกยืนยันโดยหลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 172 ทวิ/1 ท่ีกำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาและสืบพยานลับหลัง

จำเลยในกรณีที่จำเลยหลบหนีไปได้ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 172 กล่าวคือจำเลยต้องมา



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

127 

ปรากฎตัวต่อศาลแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถพิจารณาคดีลับหลังจำเลยต่อไปได้ ซึ่งเป็นการ

ยืนยันว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยอมรับหลักการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัว

จำเลยภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดและยืนยันหลักการเดิมที่ว่าจำเลยต้องปรากฎตัวต่อศาลอย่าง

น้อยหน่ึงคร้ังในช้ันประทับรับฟ้องศาลเพ่ือให้ศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังและ

ถามคำให้การจำเลยเพ่ือให้จำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี  

อย่างไรก็ดี หากศาลดำเนินคดีไปโดยไม่มีตัวจำเลยและข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า

จำเลยกระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาและจะต้องรับโทษตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริง

ก็ไม่มีตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามคำพิพากษา ก็ไม่สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้ 

ประกอบกับการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีรวมเป็นส่วน

หนึ่งของอายุความ เพื่อให้สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ ทำให้ระยะเวลา 

ในการดำเนินคดีล่วงเลยนานไป อาจทำให้พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแปรสภาพหรือสูญ

หายไป หรือความทรงจำของพยานบุคคลเลอะเลือนไปตามกาลเวลา ซึ่งย่อมจะส่งผลให้ 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยรอดพ้นอำนาจของกฎหมายไปได้ และท้ายที่สุดก็ไม่สามารถลงโทษ

ผู้กระทำความผิดได้จริง  

นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของต่างประเทศแล้ว

พบว่าการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักการพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย 

สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดเท่านั้น เช่น ประเทศฝรั่งเศสยังได้กำหนดแนวทาง

ในการดำเนินคดีอาญาในกรณีที่จำเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลในวันเริ่มการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็น

กรณีที่จำเลยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจศาล หรือจำเลยที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลแล้วแต่หลบหนีก็ดี 

ศาลสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 2 แนวทาง แนวทางแรก คือการเลื่อนการ

พิจารณาคดีออกไปและถ้ายังไม่มีหมายจับศาลก็ออกหมายจับจำเลยหรืออาจใช้แนวทางท่ี

สองโดยใช้วิธีพิจารณา La procédure de défaut criminal คือการเปิดการพิจารณาโดย

ไม่ต้องมีตัวจำเลยภายหลังที่ได้รับทราบว่าการแจ้งให้จำเลยมาศาลไม่เป็นผล หากจำเลยมี

ทนายความเข้ามาดูแลคดีให้กับจำเลย กระบวนการพิจารณาคดีจะดำเนินไปตามปกติ19 

นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศยังยอมรับหลักการดำเนินคดีอาญาโดยจำเลยไม่ปรากฎ
 

19  อุดม รัฐอมฤต, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 11, น. 226. 
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ตัวต่อศาลได้เพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักวิธีพจารณา

คดีที่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) และศาลแห่ง

ยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ECTHR) ได้มีการพิจารณากรณีวิธีพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยไว้

มากพอสมควร ในขณะท่ีมาตรา 14 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (ICCPR) บัญญัติให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับการพิจารณาต่อหน้าตนเอง 

แต่ทั้งสองสถาบันต่างยอมรับว่าวิธีพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยก็อาจใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขท่ี

จำกัด (very limited conditions) คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยต้อง

ไม่ขัดหรือแย้งกับวิธีพิจารณาท่ีเป็นธรรมหากมีหลักประกันดังต่อไปน้ีรวมอยู่ด้วย  

1)  จำเลยต้องได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิท่ีจำเลยพึงได้รับ 

2)  จำเลยต้องมีสิทธิต้ังทนายความแก้ต่างในคดีท่ีตนถูกกล่าวหา 

3)  ถ้าจำเลยมาปรากฏตัวภายหลัง หรือระหว่างพิจารณา หรือเมื ่อศาลมี 

คำพิพากษาลงโทษ ก็ยังมีโอกาสต่อสู้คดีหรือขอร้ือพ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่20  

หลักการดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าการเนินคดีอาญาโดยไม่ปรากฎตัวจำเลย

สามารถกระทำได้เพียงเท่าท่ีจำเป็นภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นหลักประกันสิทธิในการพิจารณาคดี

ที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ประเทศไทยเองก็มีพันธกรณีที่ต้อง

กำหนดแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลดังที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ค.(1) ให้รัฐดําเนินการปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี

ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อให้

กฎหมายมีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานสากล ฉะนั้น กรณีจึงมีความ

จำเป็นที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีหลักการท่ี

สอคคล้องกับหลักมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน  

5.2  หลักประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของจำเลยในคดีอาญาตามมาตรฐานสากล 

หลักการดำเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาทั่วไปและคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองต่างมีเป้าหมายในการค้นหาความจริงเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริง

มาดำเนินคดีและรับโทษ ซึ่งในกระบวนการค้นหาความจริงของระบบกฎหมายแต่ละระบบ
 

20  อุดม รัฐอมฤต, เพิ่งอ้าง, น. 244-245. 
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ต่างมีรูปแบบในการดำเนินคดีที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงตามความเหมาะสม 

โดยไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่การได้มาซึ่งความจริงเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมุ่งคุ้มครองสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของจำเลยในคดีอาญาควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้เพราะการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่อง

ที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และชื่อเสียงของบุคคล จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ

และกลั่นกรองให้แน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดจริงเพื่อเป็นหลักประกันให้กับ 

ผู้ถูกกล่าวหาว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการ

ท่ีไม่ว่าในระบบกฎหมายใดต่างยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่อาจละท้ิงได้ ได้แก่  

5.2.1  สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี  

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวหา 

โดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะต้องได้ทราบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร หรือถูกฟ้องว่าอย่างไร 

อย่างไร เพื่อเขาจะได้มีโอกาสแสดงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของ

ตนเองอันเป็นหลักประกันสิทธิขั ้นพื ้นฐานในการต่อสู ้คดี ตลอดจนให้ผู ้ถูกกล่าวหา 

แก้ข้อกล่าวหาและเสนอพยานหลักฐานสนับสนุนคำให้การของตน การที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีได้แม้ไม่ปรากฏตัว 

ผู้ถูกกล่าวหา ส่งผลให้กระบวนการดำเนินคดีอาญาไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 

ในการค้นหาความจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหา

ไม่มีโอกาสรับทราบถึงข้อเท็จจริงว่าตนกระทำความผิดอย่างไรและไม่มีโอกาสที ่นำ

พยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของตนเอง และทำให้หลักความศักดิ์สิทธิของกระบวนการ

ค้นหาความจริงในระบบยุติธรรมถูกทำลายความน่าเช่ือถือลง 

5.2.2  สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม  

เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และชื่อเสียงของ

บุคคล จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบและกลั่นกรองให้แน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ

ความผิดจริงเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ถูกกล่าวหาว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในการ

พิจารณาคดี ซึ่งสิทธิในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา ปรากฎในอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (ECHR) Article 6(1) บุคคลมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี เช่น  
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สิทธิในการได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิด สิทธิที่จะแก้ต่างให้ตนเองโดย

ตนเองหรือโดยผ่านที ่ปรึกษาทางกฎหมาย และสิทธิที ่จะตรวจสอบพยานบุคคล ซ่ึง 

สิทธิดังกล่าวผู้ถูกกล่าวไม่อาจใช้ได้หากไม่ปรากฏตัวต่อศาล ซึ่งจำเลยอาจสละสิทธิในการมี

ส่วนร่วมในการพิจารณาคดีได้ภายใต้เง ื ่อนไขที ่ว ่า จำเลยต้องได้ร ับแจ้งข้อหาและ 

แจ้งกำหนดนัดพิจารณา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี โดยการ

สละสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีจะต้องชัดเจนและต้องมีความคุ้มครองขั้นต่ำ 

ที่เทียบเท่ากับความสำคัญของสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และต้องเป็นไป

ด้วยความสมัครใจ โดยผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับทราบถึงผลของการสละสิทธินั้นก่อนมีการ

สละสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำเลยไปแล้ว จะต้องมีบทบัญญัติให้

สิทธิแก่จำเลยในการที่จะมาขอพิจารณาคดีใหม่ในประเด็นแห่งคดีเดิมได้ ฉะนั้น การท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และมาตรา 28 กำหนดให้ศาลสามารถ

ประทับรับฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้แม้ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อศาล 

แม้จะกำหนดให้ฟ้องคดีได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ตัวมา หรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดีหรือโดยไม่มีเหตุ

อันสมควร แต่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลด้วยเหตุดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาแสดง

เจตนาสละสิทธิในการเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่จะเป็นเหตุให้ศาลสามารถพิจารณาคดีไป

โดยไม่มีตัวจำเลยได้ จึงไม่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีอาญา อันเป็น

หลักประกันในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม  
 

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แม้จะมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อดำเนินคดีอาญากับนักการเมืองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหรืออิทธิพลที่สามารถใช้ตำแหน่ง

หน้าที ่แทรกแซงการทำงานหรือใช้อำนาจหน้าที ่ในการกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิด 

ความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประเทศ ซ่ึงหากดำเนินคดีอาญาโดยอาศัยกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปอาจทำให้กระบวนพิจารณาคดีเกิดความล่าช้า จึงมีความ

จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่ง 
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ทางการเมือง โดยมีการกำหนดให้ศาลสามารถดำเนินคดีไปได้แม้ว่าไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา

ต่อศาลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกระทำความผิดแล้วหลบหนีของจำเลยที่อาจส่งผลให้

กระบวนการพิจารณาคดีล่าช้าออกไป แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินคดีอาญาก็เป็นเรื่องท่ี

กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดี ไม่ว่าจำเลยจะเป็น

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไป ฉะนั้น ในการดำเนินคดีอาญา 

จึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในกระบวนการ

ยุติธรรมด้วย เพื่อให้เขามั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา หลักการดังกล่าว

ถูกยืนยันโดยหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ/1 ซึ่งกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของไทยได้ยอมรับหลักการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ภายใต้เงื่อนไข

มาตรา 172 กล่าวคือจำเลยต้องมาปรากฏตัวต่อศาลอย่างน้อยหนึ่งครั ้งในชั้นประทับ 

รับฟ้องแล้วเท่านั ้นจึงจะสามารถพิจารณาคดีลับหลังจำเลยต่อไปได้ การที่บทบัญญัติ 

มาตรา 27 กำหนดให้ศาลสามารถประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาและสามารถดำเนิน

กระบวนพิจารณาต่อไปได้โดยไม่ปรากฏตัวจำเลยตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

พ.ศ. 2560 ย่อมเป็นการพรากเอาสิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมที่บุคคลพึงได้รับ

ไปโดยที่เขาไม่ได้ยินยอม และเป็นการทำลายหลักความศักดิ ์สิทธิ ์ของกฎหมายที่เป็น

เครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ทั้งการที่ยังจับตัวผู้ถูกกล่าวหามา

ไม่ได้ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้แสดงเจตนาสละสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม

เหล่านั้นไป อันจะทำให้ศาลสามารถพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักประกันสิทธิ

ขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง จึงเห็นว่าหลักการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองที ่ให้อำนาจศาลสามารถประทับรับฟ้องและดำเนินคดีต่อไปได้ 

แม้ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา เป็นการลิดรอนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหา

อย่างร้ายแรง ทั้งยังทำให้รัฐไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการระบบการ

พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นจึงเห็นสมควรยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. 2560 
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บทคัดย่อ 
 

ภาคการออมในประเทศเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญแหล่งหนึ่งที่จะเอื้อให้เศรษฐกิจ

ของประเทศมีเสถียรภาพ และลด การพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อีกทั้ง การส่งเสริมการออมแบบ

ผูกพันในระยะยาว ยังส่งผลต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นการลดภาระการพึ่งพารายได้

จากรัฐบาล ซึ่งหากพิจารณาแล้วเงินฝากเป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจาก

เป็นผลิตภัณฑ์หลักของสถาบันการเงิน เงินฝากบางประเภทมีอัตราการดำรงอยู่ต่อช่วงเวลา

ที่ค่อนข้างสูง ทำให้สถาบันการเงินสามารถหาประโยชน์ได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรา 

และยังเป็นรูปแบบการออมที่มีการเข้าถึงง่ายกว่ารูปแบบอื่น ๆ จากความสำคัญดังกล่าว 

มาตรการทางภาษีจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการออมทั้งในแง่ของการจัดเก็บภาษี 

และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการออมในรูปเงินฝากตามประมวลรัษฎากร และ

กฎหมายอนุบัญญัติต่าง ๆ แต่จากการศึกษาพบว่า หลักกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี ของไทย มีกฎเกณฑ์ไม่สอดคล้องกันในหลายประการซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีและ

ความเป็นกลางทางภาษี ตลอดจนการ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อให้เกิดความไม่ความ

เป็นธรรม พบปัญหาช่องว่างของกฎหมาย และมีการวางโครงสร้างอย่าง ไม่เป็นระบบ โดย

บทความนี้มุ่งศึกษาถึง ปัญหาในแง่ของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการให้

สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝาก โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด

และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการทางภาษี จากการได้รับดอกเบ้ียเงินฝากของเครือรัฐ

ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยผลการศึกษาในบทความนี้จะนำไปสู่แนว

ทางการวางมาตรการทางภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษี และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาจากการออมผ่านบัญชีเงินฝากที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ภาคการออม รวมถึงภาพรวมของระบบกฎหมายภาษีการออม 
 

คำสำคัญ: มาตรการทางภาษ ี สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี ดอกเบี้ยเงินฝาก 
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Abstract 
 

 The domestic savings sector is one of the main sources of funds 

facilitating national economic stability and reducing dependence on foreign 

capital sources for national economic, investment, and infrastructure 

development.  In addition to promoting long- term savings, domestic savings 

sector also affects adaptation to an aging society, reducing the burden of 

dependence on government revenue.  This suggests that deposits are an 

especially significant form of savings, as the main product of financial 

institutions.  Some types of deposits have relatively high retention rates per 

period, helping financial institutions to achieve profitable cause currency 

circulation while also providing a more accessible savings model than any 

other major form.  Tax measures are therefore an instrument for promoting 

savings in terms of taxation and offering tax incentives through savings in the 

form of deposits under the Thailand Revenue Code and other laws.  Results 

of this study were that Thai legal principles and tax incentives contain 

inconsistent rules in several factors affecting taxation and tax neutrality. Apart 

from providing tax incentives, injustices were caused by legal gaps and 

systematic structures. This article focuses on problems in collecting personal 

income tax and providing tax benefits from savings by a savings account.  An 

international comparative legal study was made of legal concepts and 

principles in Commonwealth of Australia and the United Kingdom on tax 

measures about interest provisions on deposits. This article’s findings should 

help develop guidelines for creating tax measures and offering personal 

income tax benefits for savings by concrete deposit accounts to benefit the 

savings sector, while also including an overview of the savings tax legal 

system. 

Keywords:  Tax measures, Tax incentive, Interest on deposits 
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บทนำ  

ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐ ภาษีอากรจึงต้องอำนวยรายได้ที่มากพอ 

และต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากภาษีเป็นสิ่งที่บังคับจัดเก็บจากประชาชน1 นอกจากน้ี 

การที่รัฐใช้อำนาจบังคับจัดเก็บภาษี โดยไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี การจัดเก็บ

ภาษีจึงควรอยู่ภายใต้หลักการบริหารภาษีอากรท่ีดี2 นอกจากภาษีจะเป็นรายได้ท่ีสำคัญของ

ภาครัฐแล้ว ภาษียังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารประเทศ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อ

นโยบายของภาครัฐในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 

ในปัจจุบันรัฐให้ความสำคัญกับภาคการออมและการลงทุน จึงมีการใช้มาตรการ

ทางภาษีเป็นตัวกระตุ้นการออมการลงทุน เนื่องจากการออมในประเทศเป็นแหล่งเงินทุนท่ี

สำคัญที่จะเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ การเร่งระดมเงินออมในประเทศเพ่ือ

ลดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน จึงเป็นกลยุทธสำคัญและจำเป็นอย่างยิ ่ง3 

ประกอบกับในปัจจุบันประเทศมีความต้องการในเงินทุนเป็นจำนวนมากในการเร่งพัฒนา

เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในประเด็นการปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ โดยการสร้างความยั่งยืนทางการคลัง

ของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ 

เพื ่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล และระดมเงินออมในประเทศให้เพียงพอต่อ 

ความต้องการทางเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคม4  

การออมมีหลายรูปแบบ โดยเงินฝากเป็นรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ 

เนื่องจากเงินฝากบางประเภทมีอัตราการดำรงอยู่ต่อช่วงเวลาที่ค่อนข้างสูง ทำให้สถาบัน

 
1  ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจ

เม้นท์, 2556), น. 5. 
2  สุเมธ ศิริคุณโชติ, กำธร สิริชูติวงศ์, อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, และภิรัตน์ เจียรนัย, ภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร 2560, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ,์ 2560), น. 3. 
3  สุชาติ ศิริวัฒนะ และ เหมือนขวัญ รองเดช, “สถาณการณ์การออมและการลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนไทย: 

แนวโน้มปี 2556,” วารสารการเงินการคลัง, ฉบับที่ 75, น. 1 - 2 (2556). 
4  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, “สรุปสาระสำคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), น. 7 (2560). 
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การเงินสามารถหาประโยชน์จากเงินฝากได้ จากการที่เงินฝากเป็นฐานเงินได้ในการก่อให้เกิด

ผลิตภัณฑ์อื่นของสถาบันการเงิน5 ประกอบกับการออมในรูปเงินฝากเป็นรูปแบบที่มีการ

เข้าถึงง่ายกว่าการออมในรูปแบบอื่น ๆ จึงส่งผลให้การออมเงินเงินฝากมีการเข้าถึงมากกว่า

รูปแบบอื่น ๆ ตามสถิติ สัดส่วนการใช้บริการทางการเงินของครัวเรือน ปี 2559 ที่มีการเข้าถึง 

คิดเป็นจำนวนมากถึง ร้อยละ 72.6 ในขณะที ่ประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 20.1 และ 

กองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 0.3 เท่าน้ัน6 

จากเหตุผลดังกล่าว ภาครัฐจึงใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี และการให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ออมเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นการออมด้วยการยกเว้นภาษี และเงิน

ลดหย่อนของการออมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต หรือการยกเว้น

ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก7 ความสำคัญของระดับการออม

ในประเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญ จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ภาครัฐใช้มาตรการ

ทางภาษีเป็นเครื่องมือทางการคลังในการจัดการเรื่องการออมทั้งในแง่ของการจัดเก็บภาษี

จากดอกเบี้ยเงินฝาก และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการออม โดยมีการใช้มาตรการ

ทางภาษี ท้ังการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝาก และการลดอัตราภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากอย่างไรก็ตาม มาตรการทางภาษีที่มีตามกฎหมายภาษี

ของไทยในปัจจุบัน ไม่มีประสิทธิภาพและมีปัญหา ในหลายด้าน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

และช่องว่างในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทั้งในแง่ของตัวบทกฎหมายที่มีปัญหาการตีความ 

หรือ กรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ตลอดจนการบัญญัติกฎหมายที่มีการให้สิทธิ

ประโยชน์โดยอิงกับประเภทบัญชีเงินฝาก ประเภทองค์กร หรือคุณสมบัติของผู้มีบัญชีเงินฝาก 

 
5  บัญชา ศิริทิพยัณ, “พฤติกรรมการฝากเงินของประชาชนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540 – 2547,” 

(งานวิจัยตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น. 2 - 3. 
6  ธนาคารแห่งประเทศไทย, “รายงานผลการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน 2559,”  

สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561, จาก  

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/FSMP2/FinancialAccessSurveyOfThai

Households_2016. 
7  คณะกรรมมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน, “มาตรการและแนวทางในการบริหารเงินออมและ

เงินลงทุน ระยะยาว,” รายงานของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา, น. 13 

(2540). 
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ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางภาษีอย่างเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาในแง่การจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ีย เงินฝาก และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝากจึงเป็นวิธี ที ่ดีที ่สุด ในการกระตุ ้นให้เกิดการออม

ภายในประเทศ โดยไม่ขัดแย้งกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี โดยบทความนี้ได้ศึกษา

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก และการให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝาก โดยเปรียบเทียบกับ

กฎหมายภาษีของประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก และการ

ให้สิทธิประโยชน์จากการมีดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขให้กฎหมายภาษีของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน มีการวางโครงสร้างอย่าง

เป็นระบบ และอำนวยรายได้ให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จากเงินได้ที่พึงจัดเก็บ บนพื้นฐาน

ความเท่าเทียม และความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ โดยสามารถวางหลักเกณฑ์การจัดเก็บ

ภาษีเง ินได้บุคคลธรรมดา และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากดอกเบี ้ยเงินฝาก 

ให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้  

เงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากถือเป็นเงินได้ที่ต้องถูกนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร8 เป็นเงินได้ท่ีได้รับจากการ

ลงทุนซ่ึงผู้มีเงินได้ต้องกระทำการ อันก่อให้เกิดเงินได้ด้วยตัวเอง แต่เป็นการประกอบการใน

รูปของการลงทุนผ่านการเงินการธนาคาร (Unearned Income) บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้

ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

 
8  ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร 

ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด 

 (4) เงินได้ที่เป็น 

 (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกัน

หรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

เฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคา

จำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและ

จำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์

หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม. 
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หรือไม่ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ตามเกณฑ์เงินสด และ 

มีสิทธิเลือกนำเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว ซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ไปรวมคำนวณกับ

เงินได้ประเภทอื่น เพื ่อเสียภาษีเงินได้ตอนปลายปีตามบบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาหรือไม่ก็ได้ โดยภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะถือเป็นเครดิตภาษีของ 

ผู้เสียภาษี อย่างไรก็ตามผู้มีเงินได้ ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ในอดีตมีเหตุผลท่ี

หยิบยกมาสนับสนุน คือ การส่งเสริมและการปกป้องอุตสาหกรรมทารกภายในประเทศ 

ในขณะนั้น ซึ่งกฎหมายภาษีในปัจจุบัน ก็ได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ดอกเบี้ยเงินฝาก และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ในบางกรณีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ โดยกฎหมายภาษีที่เกี ่ยวข้องกับการ

จัดเก็บภาษี และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันไม่ได้เป็น

ระบบมากนัก ไม่มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ มีการวางหลักการที่ไม่มีไม่มีความ

เชื่อมโยงกัน ออกมาตรการทางภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีผลเป็นการกระตุ้น

กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ได้มีการวางหลักการให้เป็นโครงร่างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิด

การจัดเก็บภาษี และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี้ยเงินฝากที่มีความแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยบทความนี้ผู้เขียนขอสรุปปัญหาการจัดเก็บภาษี และ 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบ้ียเงินฝาก รายละเอียดดังน้ี 
 

1. ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝาก 

ระบบกฎหมายภาษีของไทยมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 

มีการวางหลักการที่ไม่มีความเชื่อมโยง ส่งผลให้เกิดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน ดังน้ี 

1.1  ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไม่เป็นธรรม 

จากทฤษฎีและหลักการภาษีอากรที่ดีที่นำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด หลักการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ “หลักความเป็นธรรม” การจัดเก็บ

ภาษีท่ีปราศจากความเป็นธรรม ย่อมนำมาซ่ึงการหลบเล่ียงภาษี และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
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ในสังคม การที่ระบบภาษีของไทยมีการปฏิบัติ ต่อดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละองค์กร และ

การปฏิบัติต่อดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละบัญชีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่ผู้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างกัน กรณีการปฏิบัติ 

ต่อดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละองค์กรต่างกัน เช่น มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากดอกเบ้ีย

เงินฝากที่ผู้ฝากเงินได้รับจากบางสถาบันการเงิน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สลากออมสิน 

หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของธนาคารออมสิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)ก 

หรือดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 187 และกฎกระทรวงฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้จาก

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป การยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวขัดกับหลักความเป็นธรรม

ในแนวนอนและหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง กล่าวคือ ขัดหลักความเป็นธรรมในแนวนอน

โดยไม่ได้สะท้อนการจัดเก็บภาษีบุคคลที่มีความสามารถเท่ากันเป็นจำนวนที่เท่ากัน คนที่มี

เงินได้เท่าเทียมกันไม่ได้รับภาระทางภาษีเท่ากัน และขัดหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง โดย

ไม่ได้สะท้อนการจัดเก็บภาษีบุคคลที่มีความสามารถในการเสียภาษีต่างกัน ให้ได้รับการ

ปฏิบัติ ที่แตกต่างกัน ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากโดยอ้างอิงกับสถาบันการเงินในกำกับดูแลของ

ภาครัฐหรือสถาบันการเงินที่วัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ ไม่ได้แสดงถึงความเป็นธรรม 

หรือการฝากเงินกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้แสดงถึง

ความสามารถในการเสียภาษีที่แตกต่างจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น การอิงกับ

สถาบันการเงิน หรือประเภทบัญชีไม่ได้สะท้อนความสามารถของผู้มีเงิน จึงไม่ควรยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี ้ยเงินฝากโดยอ้างอิงกับเงื ่อนไขดังกล่าว และยัง

ก่อให้เกิด ความไม่เป็นกลางในการแข่งขันในเชิงธุรกิจระหว่างสถาบันการเงิน การวาง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงขัดกับหลักความเป็นธรรม9 

การปฏิบัติต่อดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละบัญชีแตกต่างกัน เช่น ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) ที่กำหนดจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืน เมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
 

9 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 52 – 57. 
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นำมารวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 

20,000 บาท ตลอดปีภาษี ซึ่งเป็นการยกเว้นให้เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่าน้ัน 

เงินฝากประเภทอื่นแม้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีจากการยกเว้นภาษีตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติต่อบัญชีเงินฝากแต่ละ

ประเภทแตกต่างกัน บัญชีเงินฝากแต่ละประเภทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกัน 

หรือกรณีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 664 ยกเว้นภาษีให้กับดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจาก

การฝากรายเดือนติดต่อกัน มีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน ฝากแต่ละคราวไม่เกิน 

25,000 บาทต่อเดือน จากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชี 

ทั ้งสองประเภทมีการกำหนดจำนวนดอกเบี ้ยมที ่ ได ้ร ับส ิทธ ิประโชน์แตกต่างกัน  

เม่ือคำนวณหายอดเงินฝากจะเห็นได้ว่าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้รับสิทธ์ิประโยชน์

มากกว่าบัญชีเงินฝากประจำ เมื ่อคิดอัตราดอกเบี ้ยเดียวกัน กล่าวคือ ผู ้ที ่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากบัญชีเงินฝากประจำมีจำนวนเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีจากดอกเบ้ีย

เงินฝากมากกว่าผู้มีเงินฝากประจำ เป็นการปฏิบัติต่อดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่เท่าเทียมกัน  

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในแต่ละประเภทบัญชี

เงินฝากทำให้ผู ้ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากต่างประเภทกันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

แตกต่างกัน ซึ่งการฝากเงินต่างประเภทบัญชี ไม่ได้แสดงถึงความสามารถทางภาษีท่ี

แตกต่างกันของผู้ฝากเงิน ผู้มีเงินได้เท่ากันไม่ได้เสียภาษีเท่ากัน หรือผู้มีเงินได้ต่างกันไม่ได้

เสียภาษีต่างกัน เพราะการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินได้ แต่ขึ้นอยู่กับ

ประเภทบัญชีเง ินฝาก ดังนั ้นการยกเว้นภาษีเง ินได้ให้แก่บางสถาบันการเงิน หรือ 

บางประเภทบัญชีเงินฝากไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในทางภาษี 

ในขณะที่การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากของประเทศ

ออสเตรเลียมีการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีมีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินกว่า 120$ 

ต่อปี10 และกรณีบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์11 ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

 
10  1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 24.3560 บาทไทย ณ วันที่ 14/7/2564. 
11  Australian Taxation Office, “ Children's savings accounts,”  Retrieved May 2, 2 0 1 8 , from 

https: / /www. ato. gov. au/ individuals/ investing/ in- detail/ children- and- under- 1 8 s/ children- s-

savings-accounts/ 
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ในกรณีที่บัญชีถูกเปิดและมีการฝากเงินที่เป็นเงินของผู้เยาว์เท่านั้น ถ้าผู้ปกครองของผู้เยาว์

เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากหรือเป็นผู้เบิกถอนดอกเบ้ียเงินฝากดังกล่าวจะถูกคำนวนรวมเป็นเงิน

ได้ของผู้ปกครองที่ต้องเสียภาษีในฐานะเงินได้ของผู้ปกครอง การยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว

เป็นมาตราการ ที่ยกเว้นให้กับบุคคลผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากันคือ ยกเว้น

ภาษีเงินได้กรณีมีเงินได้ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากไม่เกินกว่า 120$ ต่อปี และยกเว้นภาษีเงิน

ได้ผู้เยาว์ ซึ่งมีความสามารถในทางภาษีแตกต่าง จากบุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้จากการ

ฝากเง ินกฎหมายภาษีของประเทศออสเตรเลียจึงมีการยกเว้นภาษีเง ินได้ด ังกล่าว 

เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ท่ีมีการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบ้ียเงินฝากโดยยกเว้นอ้างอิง

ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นกรณี Basic rate ได้รับยกเว้นภาษี £ 1000 กรณี 

Higher rate ได้รับยกเว้นภาษี £ 500 และกรณี Additional rate ไม่ได้รับยกเว้นภาษี12 

ซึ่งการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นการยกเว้นตามความสามารถของผู้มีเงิน

ได้โดยอ้างอิงกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้ ผู้มีความสามารถสูงได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้น้อยกว่าผู ้มีความสามารถต่ำ และในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษมีบัญชีอีก 

ประเภทหนึ่ง เรียกว่า “Individual Savings Account: ISA” คือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนบุคคล 

ประโยชน์หลักของ ISA คือสามารถประหยัด หรือออมเงินได้โดยไม่ต้องเสียภาษีจาก

ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับหรือกำไรจากการลงทุน โดยในปีภาษี 2020/21 สามารถประหยัด

ภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากได้ถึง 20,000 ปอนด์ และจะมีอายุเกินกว่า 16 ปี สำหรับ Cash 

ISAs13 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี  

1.2  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบบัญชีเงินฝากท่ีได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝาก 

การวางโครงสร้างการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก 

ตามกฎหมายภาษีไทยบางประการ ยากต่อการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหา 

 
12  GOV.UK, “Tax on savings interest,” Retrieved May 2, 2018, from https://www.gov.uk/apply-

tax-free-interest-on-savings. 
13  expatica, “Make your new life a little easier with our guide to opening a bank account in the UK.,” 

Retrieved May 2, 2020, from www.expatica.com/uk/finance/banking/opening-a-bank-account-in-the-

uk-103992. 
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ในทางปฏิบัติ เช่น การยกเว้นภาษีตาม พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 664 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝาก เป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลา

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝากโดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน 

25,000 บาทต่อเดือน โดยได้รับยกเว้นเพียงบัญชีเดียวในทางปฏิบัติไม่ได้มีหน่วยงานตรวจสอบ 

หรือมีฐานข้อมูลกลางในการควบคุมแต่ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้จริง ในการบังคับให้ 

ผู้ฝากเงินได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากการฝากเงิน

เพียงบัญชีเดียว จึงทำให้เป็นช่องว่างทางกฎหมายให้บุคคลหนึ่งได้รับยกเว้นภาษีดอกเบ้ีย

เงินฝากจากกฎหมายดังกล่าวมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตาม

ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยสุจริต หรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีก็ได้ แต่ก็เป็นการยากในการตรวจสอบ

ถึงเจตนาดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่าการวางหลักเกณฑ์ของกฎหมายไม่มีความสมบูรณ์  

ยากต่อการบังคับใช้ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทำได้ยาก หรือกรณีตามประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 346) ให้ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 

ออมทรัพย์ จากทุกธนาคารรวมกัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีการกำหนดให้สถาบันการเงิน ต้องนำข้อมูลดอกเบ้ียเงินฝาก

ส่งให้แก่กรมสรรพากร และกรมสรรพากรจะเป็นผู้คำนวนดอกเบี้ยทั้งหมด กรณีที่มีผู้ได้รับ

ดอกเบ้ียเงินฝากเกิน 20,000 บาทจะมีการแจ้งให้สถาบันการเงินหักภาษี มาตรการดังกล่าว

เป็นการแก้ไขช่องว่างกฎหมายเดิมคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับท่ี 

346) ซึ่งไม่มีหน่วยงานได้ควบคุมเมื ่อผู ้มีเงินฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่าเกณฑ์  

แม้มาตรการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการดังกล่าว 

ก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สถาบันการเงิน ในการรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 

และยังต้องมีการรายงานเพิ่มเติมให้แก่กรมสรรพากร เหมือนเป็นการทำข้อมูลสองชุด 

ให้แก่สององค์กร เป็นภาระให้แก่สถาบันการเงินในการวางระบบเพิ่มเติม หรือมีหน่วยงาน

เพ่ิมเติม เพ่ือรายงานข้อมูลดังกล่าว ส่งแก่กรมสรรพากร หรือกรณีท่ีผู้มีบัญชีฝากไม่ประสงค์

ให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบ้ียแก่กรมสรรพากร ซ่ึงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้มีบัญชีเงินนฝาก

ดังกล่าวต้องไปติดต่อสถาบันการเงินทุกสถาบันการเงินที่ตน มีบัญชีเงินฝากอยู่เพื่อลงนาม

ปฏิเสธ ไม่ให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการก่อภาระแก่ ผู้มีเงินฝาก 

ซึ่งไม่เคยลงนามยินยอมให้ส่งข้อมูล แต่กลับต้องลงนามเพื่อปฏิเสธกรส่งข้อมูล เป็นการวาง
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หลักเกณฑ์ท่ีขัดต่อหลักความสะดวก ต่างจากประเทศออสเตรเลียท่ีมีการวางหลักเกณฑ์กำหนด 

หน้าที่ของสถาบันการเงิน ให้มีหน้าที่นำส่งรายงานรายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการจ่าย

ให้ผู ้ฝากเงินไปยัง ATO ทุกกรณี14 ทำให้ ATO สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ฝากเงิน 

ที่แสดงข้อมูลในขั้นตอนการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ี

ได้รับจากสถาบันการเงินได้ รวมถึงวิธีการของประเทศอังกฤษที่มีการกำหนดหน้าที่ของ

เจ้าของบัญชีเงินฝากให้เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการดอกเบี้ย เงินฝากที่ได้รับ โดยคำนวนภาษี

อ้างอิงกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ประเภทอื่น ๆ ทำให้ ไม่เกิดปัญหา

ในทางปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นรายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากเหมือนเงินได้ 

ประเภทอ่ืน ต่างจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีไทย ท่ีมีการวางหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติท่ี

มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับและปฏิบัติตาม จนทำให้เกิด

เป็นช่องว่างในการหลีกเลียง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

1.3  ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝากโดยใช้

ช่องว่างของกฎหมาย 

เนื่องจากการวางหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีไทยในการจัดเก็บภาษีเงินได้เงินได้

จากดอกเบี้ยเงินฝากมีช่องว่างบางประการ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีเงินได้ในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก

สามารถหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากได้ เช่น กรณีการจัดเก็บภาษีดอกเบ้ีย

เงินฝากจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีการออกหนังสือชี้แจง

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระภาษีกรณีบัญชีเงินฝากร่วมกันถึงสมาคมธนาคารไทย ให้การฝาก

เงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกันโดยมีเจตนาเป็นการออมภายในครอบครัว หรือบัญชีเงินฝาก

ร่วมกันของสามีและภรรยา ไม่เข้าลักษณะเป็นการเสียภาษีในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญ โดยไม่ต้อง

นำดอกเบ้ียเงินฝากท่ีได้นับรวมคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปอีกคร้ังหน่ึง ประกอบกับ

มีการตรากฎกระทรวง ฉบับที ่ 309 (พ.ศ. 2558) ซึ ่งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

จากเงินได้ที ่ได้รับจากส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคลที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการ

เพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวทำให้เงินได้ที่ได้รับจากส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

 
14  Australian Taxation Office, “Interest income,” Retrieved May 2, 2018, from 

https://www.ato.gov.au/individuals/data-matching-letters/types-of-letters/interest-income/ 
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คณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมเมื่อมีการแบ่งปัน ส่วนของกำไรในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งแตกต่างจากเงิน

ได้ประเภทอื่น ๆ ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จึงอาจทำให้เกิด

การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ จากการถ่ายโอนเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคล มาไว้ในรูปแบบของเงินฝาก เพราะการแบ่งเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก 

ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับเงินได้ดังกล่าว ไม่ต้องรับภาระภาษีเงินได้อีกทอดหนึ่ง ภาระทางภาษี

ของเงินได้ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลจึงมีไม่เท่ากัน และอาจทำ

ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการกักเงินในรูปแบบดังกล่าว ที่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการออม

อย่างแท้จริง หรือก่อให้เกิดช่องทางในการรับภาระ ทางภาษีน้อยลงเท่านั้น ซึ่งเจตนารมย์เดิม

ในการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 39) พ.ศ. 2557 ประกอบ

กับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558 ที่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บภาษีจากผู้ที ่ต้องการ

หลีกเลี ่ยงภาษีโดยดำเนินกิจกรรมในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคลแทน เนื ่องจากเดิมได้รับยกเว้นจากส่วนแบ่งกำไร อาจก่อให้เกิดการถ่ายเท 

เงินฝากไปในรูปแบบบัญชีร่วมมากขึ้น เพื ่อให้ได้เสียภาษีทอดเดียวในนามหน่วยภาษี 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

กรณีการวางหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก

ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ มีการวางหลักเกณฑ์การยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีที่เป็นระบบ และเป็นการเฉพาะโดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม การยกเว้นภาษี 

ไม่ก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ในการหลีกเลี่ยงภาษี และมีหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบ

ข้อมูล ตลอดจนปัญหาจากการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากหน่วยภาษีห้างหุ้นส่วน

สามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลของทั้งสองประเทศก็ไม่ประสบ ปัญหาเหมือนของ

ไทย เนื่องจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีสถานะในทางธุรกิจ

เท่านั้นแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยภาษี เพียงแต่แยกเป็นหน่วยเพื่อประโยชน์ในการคำนวน

กำไร ขาดทุนของกิจการ จึงทำให้ไม่มีปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กรณีมีดอกเบี้ยเงินฝากเกิดขึ้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากใน

นามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจะต้อง

แบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กัน และผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับส่วนแบ่งมีหน้าที่ นำดอกเบี้ยเงินฝาก
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ดังกล่าวไปคำนวนเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีของแต่ละ

ประเทศ โดยไม่มีการจัดเก็บภาษีทั ้งในนามห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล และผู ้เป็นหุ ้นส่วนอีกทอดหนึ่ง จึงไม่เกิดปัญหาภาษีซ้ำซ้อน และไม่มีการ

หลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการถ่ายเทเงินฝากไปยังบัญชีเงินฝากรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีได้รับ 

1.4  ปัญหาการตีความจากหน่วยภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล

ท่ีมิใช่นิติบุคคล15 ท่ีได้รับดอกเบ้ียเงินฝาก 

จากการที่สถาบันการเงินมีรูปแบบบัญชีเงินฝากที่ให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

สามารถเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันได้ และการเปิดบัญชีดังกล่าวได้มีปัญหาในแง่ของการ

ตีความการดำเนินการร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว ว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะใด 

ซึ่งปัญหาจากผลของการตีความตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยภาษีดังกล่าว การวางหลักเกณฑ์เรื่องหน่วยภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีการจำแนก ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคลเป็นหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรรมดา และมีวางหลักเกณฑ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีเงิน

ได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558 

เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จากการเข้า

ร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร วางหลักเกณฑ์ในการตีความคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” 

ที่ให้รวมถึงการเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการตีความคำว่า “คณะบุคคลท่ี

มิใช่นิติบุคคล” ให้รวมถึงกิจกรรมบางประการ เช่น คณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุน 

เพื่อกระทำกิจกรรมในกลุ่มของตน หรือ ชมรมแม่บ้านจัดหากิจกรรมหาทุนเพื่อการกุศล 

จากการที่กรมสรรพากรออกคำสั่งเกี่ยวกับการตีความให้คำจำกัดความดังกล่าว ทำให้การ

เข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ทำร่วมกันเพื่อประสงค์ให้มีการ

แบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทำของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ 

 
15  ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

 “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกัน อันมิใช่เป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ. 
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นิติบุคคล ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตีความดังกล่าว 

ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝาก

ไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสมอไป ประกอบกับ

การตีความคำว่า “กิจการ” และ “กำไร” ของกรมสรรพากรส่งผลให้การเปิดบัญชีร่วมกัน

ถือเป็นกิจการในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญ และได้กำไรเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก การตีความดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดประเด็นโต้แย้งถึงการตีความ ในการหาคำจำกัดความให้กับร่วมกันเปิดบัญชี

เงินฝาก ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่กฎหมายปราศจากความชัดเจนแน่นอนว่ากิจกรรมใด

ถือเป็นการกระทำการในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือ 

เป็นการกระทำการในนามบุคคลธรรมดา อีกทั้งการออกหนังสือชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาระภาษีกรณีบัญชีเงินฝากร่วมกันถึงสมาคมธนาคารไทย ที่ กค. 0701/3730 ให้การฝาก

เงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกัน โดยมีเจตนาเป็นการออมภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ออม

เงินเพื่อบุตร หรือการฝากเงินที่เป็นบัญชีเงินฝากร่วมกันของสามีและภรรยา ไม่เข้าลักษณะ

เป็นการเสียภาษีในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญ การออกหนังสือช้ีแจ้งไม่ได้ทำให้ปัญหาการตีความ 

หรือความคลุมเครือของกฎหมายหมดไป เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะราว 

ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นทั้งมวล ปัญหาการตีความยังคงมีอยู่ไม่ได้หมดไป เช่น  

การเปิดบัญชีร่วมกันของสมาคมแม่บ้านเพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาล ตีความว่าเป็นการ

กระทำในนาม คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล มุ่งแบ่งปันกำไรจากกิจการท่ีทำ ซ่ึงไม่ถูกต้องและ

ขัดแย้งกับหลักการทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน ไม่ได้ถือเป็นการลงทุนเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี

รวมกันในครอบครัว หรือสามีภรรยาหรือไม่ และดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ได้เป็นกำไรเสมอไป 

การร่วมกันเปิดบัญชีจึงไม่มีลักษณะที่เป็นการเข้าร่วมกันเพื่อแบ่งปันกำไร ซึ่งเป็นลักษณะ

ของ ห้างหุ้นส่วน16 เน่ืองจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน และได้รับดอกเบ้ียเงินฝากไม่ได้

มีกิจกรรมใดที ่แสดงถึงลักษณะของการลงทุนร่วมกัน และการเปิดบัญชีร่วมกันอาจ

แสดงออกถึงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพียง เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการ

 
16  อุดมศรี สตางค์ทอง, “ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคล,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558), น. 107-126. 
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ร่วมลงทุน การตีความว่าการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน ถือเป็นการดำเนินการในนาม 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องเสียภาษีในนามหน่วยภาษีดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง  

ปัญหาการตีความหน่วยภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคลที่ได้รับดอกเบี ้ยเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ไม่พบในประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศอังกฤษ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลในประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษมีสถานะในทางธุรกิจเพียงเท่านั้น และไม่ได้มีสถานะเป็น

หน่วยภาษีในกฎหมายภาษีของประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ การเปิดบัญชี  

เงินฝากในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเป็นเพียงการร่วมกันฝาก

เงินร่วมกันเท่านั้น เมื่อได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินฝากจากการเปิดบัญชีเงินฝาก

ร่วมกัน จึงต้องมีการแบ่งส่วนของดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นส่วนละเท่า ๆ กัน เพื่อแบ่งให้กับ 

ผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าว และนำส่วนแบ่งที่ได้รับไป รวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

เงินนได้บุคคลธรรมดาตามส่วนที ่ตนได้รับจึงไม่มีปัญหาการจัดเก็บภาษีจากดอกเบ้ีย  

เงินฝากในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากตามที่ได้กล่าว 

ในข้อ 1. ถึงข้อ 4. สะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายภาษีไทยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาจากเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ยังคงมีปัญกาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวอยู่ 

จากการวางหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

หลักการทางภาษี และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการวาหลักเกณฑ์ การจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาดังกล่าว ทั้งในแง่ของการจัดเก็บภาษี และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

ก่อให้เกิดความไม่เป็น การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ และการวางหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการวางหลักการทางกฎหมาย การตีความทางกฎหมายท่ี

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดการโต้แย้งในความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักการดังกล่าว  

ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว เป็นการกระทบสิทธิ

ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้น การวางหลักเกณฑ์ททางภาษี ทั้งในแง่ของการจัดเก็บหรือ 

การให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีควรมีรูปแบบ และโครงสร้างทางกฎหมายที่ชัดเจน สมบูรณ์ 

ไม่ขัดกับหลักภาษีอากรท่ีดี หรือก่อให้เกิดการรับภาระอันเกินสมควรแก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 
 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

151 

2.  ปัญหาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝาก 

กฎหมายภาษีของไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี ้ยเงินฝากใน 

หลายรูปแบบ แต่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่มีความเป็นระบบ ไม่มีความสอดคล้องกัน 

ทำให้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จูงใจให้อัตราการการออมของประเทศอยู่ในระดับที่สูงข้ึน  

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก 

มักอยู่ในรูปแบบการยกเว้นภาษี แต่การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงิน

ฝากดังกล่าวมักมีการวางหลักเกณฑ์ และโครงสร้างทางกฎหมายภาษีที่ไม่เป็นระบบ เช่น 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบ้ียเงินฝาก มุ่งให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเพื ่อกระตุ้นการออม แต่กฎหมายภาษีไทยในปัจจุบันมีการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่เงินฝากออมทรัพย์ มากกว่าเงินฝากประจำ หรือการที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีแก่สถาบันการเงินบางสถาบันมากกว่าสถาบันการเงินอื่น หรือบางประเภทบัญชี โดย

ไม่มีหลักการและเหตุผลสนับสนุนถึงการอิงสถาบันการเงินนั้น ๆ กรณีดังกล่าวก่อให้เกิด

ปัญหาจากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝาก  

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม

กฎหมายภาษีไทย ไม่มีโครงสร้างทางภาษีที ่ดี นำไปสู ่ปัญหาทางภาษีที ่ไม่รู ้จบ เช่น  

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเกิดจากบัญชีบางประเภทเท่าน้ัน 

เช่น ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 346) หรือการยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินกับบางสถาบันการเงิน เช่น 

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8) (ก)(ข) และกฎกระทรวงฉบับที่ 352 หรือการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินของผู้ฝากเงินที่มี

เงื่อนไขบางประการ เช่น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) 

หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 309 (พ.ศ. 2558) ซึ่งยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ที่ได้รับจากส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4)(ก) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างของกฎหมายในแง่ของการหลีกหนีภาษี โดยการเพ่ิม

เงื ่อนไขดังกล่าวทำให้เงินได้ที ่ได้รับจากส่วนแบ่งของกําไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมเมื่อมีการแบ่งปันส่วนของกำไรในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งแตกต่างจากเงินได้

ประเภทอื่น ๆ ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อีกทั้งยังขัดกับ

เจตนารมย์เดิมในการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39)  

พ.ศ. 2557 ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558 ที่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บภาษี

จากผู ้ที ่ต้องการหลีกเลี ่ยงภาษีโดยดำเนินกิจกรรมในรูปของห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือ 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแทน เนื่องจากเดิมได้รับยกเว้นจากส่วนแบ่งกำไร อาจก่อให้เกิด

การถ่ายเทเงินฝากไปในรูปแบบบัญชีร่วมมากขึ้น เพื ่อให้ได้เสียภาษีทอดเดียวในนาม 

หน่วยภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ  

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบ้ียเงินฝากตามที่กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิด

ความไม่เท่าเทียม ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีขึ้นอยู่กับการ

เลือกเข้ารับบริการเงินฝากกับสถาบันการเงินแต่ละรูปแบบ หรือคุณลักษณะบางประการ

ของผู้มีเงินฝาก ไม่ได้มีการวางโครงสร้างการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กระตุ้นให้เกิดการ

ออมแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียม แต่กลับขึ ้นอยู ่กับปัจจัยดังกล่าว เป็นการวาง

โครงสร้างที่ขัดกับหลักภาษีอากรที่ดี และยังไม่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาว 

ในภาคประชาชนจากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาการ

หลีกเล่ียงภาษี และก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางในการแข่งขันระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการวางโครงสร้างการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไม่เป็นระบบ  

ตลอดจนการบังคับใช้หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากดอกเบ้ียเงินฝาก ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้ เช่น การยกเว้นภาษี

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 664 ท่ีวางหลักการให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ

ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝากเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือน 

โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยได้รับยกเว้นเพียง

บัญชีเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้มีหน่วยงานตรวจสอบ หรือมีฐานข้อมูลกลางในการควบคุม

ให้ผู้มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงบัญชีเดียว กับสถาบันการเงิน

เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 290 ซ่ึงมีการยกเว้นภาษีเงินได้

ให้แก่ดอกเบี ้ยเงินฝากที ่ได้รับจากธนาคารออมสิน และสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ 

ทุกรูปแบบ ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบ้ีย 
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เงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภท เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาฝาก 5 ปีแล้ว โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ สำหรับ

เงินได้พึงประเมินที ่เป็นดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร และมีเงื ่อนไขการ 

เบิกถอน คือให้ถอนเงินฝากได้เฉพาะเพื่อใช้สำหรับการศึกษา หรือเพื่อใช้สำหรับที่อยู่อาศัย 

หรือเป็นการถอนเมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันไม่มีรูปแบบบัญชี

ดังกล่าว เนื ่องจากดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารออมสินได้รับสิทธิประโยยชน์ทางภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรแล้ว พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นอีก ทั้งที่มี

วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมการออมโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บัญชีเงินฝากที ่มี

วัตถุประสงค์พิเศษที่ต้องการกระตุ้นภาคการออม แม้จะมีการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ดึงดูด 

หรือมีเงื่อนไขที่ไม่ได้มีความครบถ้วนในการผลักดันบัญชีดังกล่าวให้เป็นบัญชีเพื่อการออม

อย่างแท้จริง 

การที ่มีการวางโครงสร้างเกี ่ยวกับมาตรการทางภาษีไม่ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด

แรงจูงใจจากการออม ในลักษณะดังกล่าว อาจส่งผลให้ก่อให้เกิดการโยกย้ายเงินได้ไปออม 

หรือลงทุนในรูปแบบอื่นที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จากเดิมที่มีการ

ออมในรูปเงินฝาก ซึ่งเป็นการออมที่ไม่มีความเสี่ยง ทำให้ ภาคการออมไม่ได้รับความสนใจ

จากผู้มีเงินได้ จึงเป็นที่มาในการวางหลักการและโครงสร้างการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ที่ควรมีมาตรการทางภาษีที่เป็นระบบ ไม่ขัดต่อหลักภาษีที่ดี และกระตุ้นให้เกิดการออม

ระยะยาวอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการออมผ่าน

บัญชีเงินฝากดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังน้ี 

ประการแรก ให้มีการยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรรมดาจาก

ดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 42(8)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง หรือประกาศอธิบดีทุกประเภท ที่เดิมไม่ได้ยกเว้นตามหลักความสามารถ และ

ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยอ้างอิงกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ทั้งนี้อัตราการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากให้ยกเว้นตามสัดส่วน 
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ให้ผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยสูงได้รับยกเว้นภาษีต่ำกว่าผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยน้อย  

ทั้งนี้ให้คำนวนเงินได้สุทธิประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก แยกจากเงินได้ประเภทอื่น โดยคำนวน

เงินได้สุทธิประเภทอื่นรวมกันก่อนว่าต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด เมื่อทราบขั้นอัตราที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ให้ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีได้รับมาตรวจสิทธิประโยชน์จากการ

ได้รับยกเว้นภาษีตามข้ันอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เม่ือทราบจำนวนท่ีได้รับยกเว้นแล้ว 

ให้หักส่วนที่ได้รับยกเว้นออก แล้วนำไปคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก

ดอกเบี้ยเงินฝากอีกครั้งหนึ่ง ตามแบบการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงิน

ฝากของประเทศอังกฤษ การใช้วิธีดังกล่าวทำให้เกิดความเป็นธรรมในการยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมบดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก คือ ผู้มีเงินได้สุทธิต่ำ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูง

กว่าผู้มีเงินได้สุทธิสูง ผู้มีเงินได้เท่ากันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่ากัน เป็นการสะท้อน

หลักความเป็นธรรม อีกทั้งยังไม่กระทบต่อภาคการออมของประเทศ เนื่องจากมีการแยก

คำนวนภาษีจากเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากออกจากเงินได้ประเภทอื่น ทำให้ดอกเบ้ีย

เงินฝากไม่ต้องนำไปรวมคำนวนกับเงินได้ประเภท อื่น ๆ ไม่กระทบต่อเงินได้สุทธิรวมที่อาจ

ทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีในอัตราท่ีสูงข้ึนเม่ือมีการนำดอกเบ้ียเงินฝากไปรวม 

ประการที่สอง การจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากแยกจากเงินได้

ประเภทอื่น และอ้างอิงตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเงินได้ประเภทอื่น จะส่งผล

ให้ไม่ต้องมีการกำหนดกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการยกเว้นภาษีจากดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละ

ประเภทตามรูปแบบปัจจุบันของประเทศไทย แต่ควรมี การจัดทำฐานข้อมูลกลางในนการ

ตรวจสอบการยื ่นแบบ หรือตรวจสอบรายได้ของผู ้มีเงินได้ประเภทดอกเบี ้ยเงินฝาก  

โดยเสนอเพิ่มเติมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้เก็บรวมรวมข้อมูล และมีการรายงาน

การทำธุรกรรมที่เกินจำนวนขั้นสูงตามกฎหมายไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ รวมถึงง่าย 

ต่อการเรียกข้อมูลของกรมสรรพากรในการตรวจสอบประเมินภาษี การตรวจสอบจึงเป็นไป

ตามกลไกการตรวจสอบภาษีเหมือนเงินได้ประเภทอ่ืนท่ีมีการย่ืนแบบแสดงภาษี 

ประการที่สาม ตีความเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ 

การร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์เสมอไป กรณีมีดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากของหน่วยภาษีห้างหุ้นส่วน

สามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ควรมีการแบ่งดอกเบี้ยเงินฝากตามสัดส่วนของผู้เป็น
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เจ้าของบัญชีร่วมก่อนการคำนวนเพื่อเสียภาษี เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจัดสรรดอกเบี้ยเงิน

ฝากตามส่วนของตนแล้วค่อยนำดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวไปคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ในนามของผู้เป็นหุ้นส่วนเอง การวางหลักกการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้มีหน้าท่ี

เสียภาษีจากการได้รับดอกเบี ้ยเงินฝากไม่ต้องรับภาระทางภาษีที ่มากเกินควร อีกท้ัง 

ยังสามารถแก้ไขปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ

บุคคลโดยการร่วมเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้เขียนจึงเห็นว่า การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการแบ่งส่วน

แบ่งกำไรประเภทดอกเบ้ียเงินฝากจึงเป็นวิธีท่ีดีกว่า เน่ืองจากไม่ได้เอ้ือต่อการหลีกเล่ียงภาษี 

สร้างความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝาก  

ประการสุดท้าย การให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ  

ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่ภาคการออมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์ควรต้อง

มีรูปแบบ และการวางโครงสร้างที่เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง มีการวาง

แผนการออมที ่มีศักยภาพ มีการคำนวณสินทรัพย์ รายได้ และค่าใช้จ่ายในทุกขณะ  

เพื่อปันส่วนไปใช้ในกิจวัตรต่าง ๆ ของครัวเรือน และปันส่วนที่เหลือเพื่อการออม ตลอดจน

การส่งเสริมของแต่ละสถาบันหรือรัฐบาล ระบบภาษีที่มีการโต้ตอบกับพฤติกรรมการออม

ของแต่ละครัวเรือนเพื่อกำหนดอัตราส่วนการประหยัดโดยรวม17 ผู้เขียนจึงเห็นว่าการ 

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีอัตราการการ

เติบโตของภาคการออม ซึ ่งเป็นเรื ่องที ่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื ่องจากในหลาย ๆ 

ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองที ่กำลังเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ การที ่ภาคครัวเรือนให้

ความสำคัญกับการออมย่อมเป็นผลดีต่อประเทศมากว่า ทั้งในแง่ของรายจ่ายของรัฐ 

เพื ่อช่วยเหลือกลุ ่มบุคคลดังกล่าว หรือความเติบโตของภาคการออมและการลงทุน  

ท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี้ยเงินฝากของประเทศไทย

ยังมีข้อบกพร่องตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวแล้ว ผู้เขียนจึงเสนอว่า ควรยกเลิกการให้สิทธิ

ประโยชน์ตามกฎหมายภาษีของไทยที่มีอยู ่ในปัจจุบันทั้งหมด และมีการตรากฎหมาย

กำหนดรูปแบบบัญชีเงินฝากขึ้นมาเพียงหลักการเดียว โดยยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบ้ีย

 
17  Andrew Dean, Martine Durand, John Fallonand Peter Hoeller, “saving trend and behaviour in 

OECD countries,” Organisation for Economic Co-operation and Development, pp. 28 - 32 (2018). 
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เงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทั้งจำนวน ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยในที่น่ี

ผู้เขียนจะใช้หลักการที่คล้ายกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2538 มาปรับใช้โดยมีหลักเกณฑ์ใหม่ เป็นพระ

ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยที่เป็นการ

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำที่ได้รับจากธนาคารในบางกรณี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบ้ียเงินฝาก

ธนาคารในราชอาณาจักร ประเภทเงินฝากประจำทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไข ดังน้ี  

(1)  ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประจำที่มีสมุดเงินฝากโดยเฉพาะเพื่อการยกเว้นภาษี

ตาม พระราชกฤษฎีกาน้ีแยกต่างหากจากเงินฝากประเภทอ่ืน และระบุข้อความว่าเป็นบัญชี

เงินฝากประจำซ่ึงมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

(2)  ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทที่มีระยะเวลาการฝากตลอดอายุของ 

ผู้ฝากเงิน แต่มีเง่ือนไขการถอนเงินฝากน้ัน ในกรณีดังต่อไปน้ี  

(ก)  เพ่ือใช้สำหรับการศึกษาของตนเองหรือครอบครัว  

(ข)  เพ่ือใช้สำหรับท่ีอยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัว หรือ  

(ค)  เม่ือผู้ฝากมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  

(3)  ผู้ฝากสามารถฝากเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ตามความสามารถ โดยไม่จำกัด

จำนวน  

(4)  ต้องไม่นำเงินฝากตาม (2) ไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินของตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

(5)  กรณีที่มีการถอนเงินฝากตามหลักเกณฑ์ตาม (2) ผู้ฝากต้องลงนามรับรองว่า

เป็นการถอนท่ีเข้ากรณีหน่ึงกรณีใดตาม (2) และให้ธนาคารเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็น

หลักฐาน 

(6)  ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 3(2) ให้ถือว่า

เป็นกรณีที่ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายขาดไป สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำส่วนที่ได้

จ่ายไปแล้ว และให้ธนาคารนำส่งภาษีส่วนที่ขาด พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือ

เศษของเดือนของเงินภาษีส่วนที่ขาด โดยไม่มีเบี้ยปรับ ให้ธนาคารนำส่งภาษีและเงินเพ่ิม
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ตามวรรคหนึ่งพร้อมยื่นรายการ ตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

ของเดือนท่ีมีการผิดหลักเกณฑ์อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

การให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบบัญชีตามที่กล่าวมาให้บุคคลธรรมดาสามารถมีได้

เพียงคนละบัญชีเท่านั ้น โดยจะเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวกับสถาบันการเงินใดก็ได้  

ส่วนกรณีดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นให้มีการนำเงินได้ประเภทดอกเบ้ีย

ดังกล่าวมารวมคำนวนเพื่อเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าของกฎหมายภาษีประเทศไทย  

จากหลักการดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อย่างเป็นระบบ และมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างมมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มระดับของภาคการออมของภาคเอกชน และตอบสนอง

ต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

การกำหนดให้มีบัญชีเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา แบบประเทศอังกฤษ ที่มีบัญชี Individual Savings Account ผู ้เขียนเห็นว่า 

มีความเหมาะสม เนื่องจากทำให้เกิดการจูงใจให้เกิดการออมผ่านบัญชีเงินฝาก โดยใช้

เครื่องมือทางภาษี การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการรัดกุมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในรูปแบบอื่น ดังนั้นการที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี โดยการกำหนดบัญชีปลอดดภาษีขึ้นมา นอกจากกะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการออม

แล้ว ยังไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่ขัดกับหลักการทางภาษีอากรที่ดี ทั้งหลักความเป็น

กลางทาษี และหลักความเป็นธรรมทางภาษี ประกอบกับการจัดให้มีหน่วยงานหนึ่งที่มี

หน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้มีบัญชีเงินฝากไว้เพียงท่ีเดียว จะส่งผลให้ก่อให้เกิดความสะดวก

แก่สถาบบันการเงินในฐานะผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่กรมสรรพากร

ในฐานะผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษี มีหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

บัญชีเงินฝากอาจส่งผลให้ระดับบการออมในภาพรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่กระทบ

ต่อสาระสำคัญของหลักการทางภาษีอากรท่ีดี 
 

บทสรุป 

มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝากตาม

กฎหมายภาษีของไทย มีปัญหาการจัดเก็บภาษี และมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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แก่เงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ย เงินฝาก มีปัญหาจากการวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

ภาษี และปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจกระทบต่อภาคการออมและการลงทุน 

รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ไม่กระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของระดับการออม ตลอดจนอาจก่อให้เกิดปัญหา การหลีกเล่ียง

ภาษีอากร ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีอากรดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวบทความนี้ ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขมาตรการทาง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการออมผ่านบัญชีเงินฝากตามกฎหมายภาษีของไทย 

ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด โดยการให้มีการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรรมดาจากดอกเบี ้ยเงินฝากตามมาตรา 42(8)(ก)(ข) แห่ง

ประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศอธิบดีทุกประเภท  

และให้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ดอกเบี ้ยเงินฝาก ตามหลักการที ่คล้ายกับ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 

290) พ.ศ. 2538 มาปรับใช้โดยมีหลักเกณฑ์ใหม่ตามผู้เขียนเสนอ เพื่อเป็นการยกเว้นภาษี

เงินได้ให้แก่บัญชีเงินฝากพิเศษเท่านั้น โดยการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ในเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าวทั้งนั้น และเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ 

ผู้ที่ประสงค์ออมผ่านบัญชีเงินฝากอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพียงหนึ่งคน

หนึ่งบัญชี ภายใต้เงื่อนไขการออม การเบิกถอน และผลประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบเดียวกัน 

ตามรูปแบบของประเทศอังกฤษ ที่มีบัญชี Individual Savings Account ส่วนกรณีการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้เขียนเสนอให้ปรับแก้ไขในแง่ของ

การจัดเก็บภาษี โดยให้คำนวนเงินได้สุทธิประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก แยกจากเงินได้ประเภท

อื่น โดยคำนวณเงินได้สุทธิประเภทอื่นรวมกันก่อนว่าต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด เมื่อทราบ

ขั้นอัตราที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับมาตรวจสิทธิ

ประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีตามขั้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อทราบจำนวน

ที่ได้รับยกเว้นภาษีแล้ว ให้หักส่วนที่ได้รับ ยกเว้นออก แล้วนำไปคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาจากดอกเบี ้ยเง ินฝากอีกครั ้งหนึ ่ง ตามแบบการยกเว ้นภาษีเง ินได้ 

บุคคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝากของประเทศอังกฤษ 
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อย่างไรก็ตาม มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีการออมผ่านบัญชี

เงินฝาก ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนตามแนบทางของภาคการออมและการลงทุน ควรมีการ

ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือรูปแบบของภาคการออม

และการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มาตรการทาง

ภาษีกรณีการออมผ่านบัญชีเง ินฝากสามารถตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปได้ 

 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

คณะกรรมมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน. “มาตรการและแนวทางใน

การบริหารเงินออม และเงินลงทุนระยะยาว, ” รายงานของคณะกรรมาธิการการ

คลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา. (2540): 13. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. “รายงานผลการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาค

ครัวเรือน ปี 2559.” 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/FSMP2/Fin

ancialAccessSurveyOf Thai Households_2016, 2 พฤษภาคม 2561. 

บัญชา ศิริทิพยัณ. “พฤติกรรมการฝากเงินของประชาชนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

พ .ศ .  2540 – 2547,” งานว ิจ ัยตามหล ักส ูตรเศรษฐศาสตร ์มหาบ ัณฑิต  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2549): 2 - 3. 

รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ. ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 2521. 

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. กฎหมายภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร: ที.เค.เอส. สยามเพรส 

แมเนจเม้นท์, 2556. 

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของ

ตลาดแรงงานไทย,” โครงการศึกษาด้านโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีนัยต่อการ

ดำเนินนโยบาย สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561): 17. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

160 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 

“สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ส ิบสอง  

พ.ศ. 2560-2564, ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564). (2560): 7. 

สุชาติ ศิริวัฒนะ และ เหมือนขวัญ รองเดช. “สถาณการณ์การออมและการลงทุน และ 

การพัฒนาตลาดทุนไทย: แนวโน้มปี 2556.” ฉบับที่ 75 วารสารการเงินการคลัง. 

(2556): 1 - 2. 

สุชาติ ศิริวัฒนะ, และเหมือนขวัญ รองเดช. “สถานการณ์การออมและการลงทุน และการ

พัฒนาตลาดทุนไทย: แนวโน้มป2556.” http://www.fpo.go.th, 30 มกราคม 

2561. 

สุเมธ ศิริคุณโชติ, กำธร สิริชูติวงศ์, อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, และภิรัตน์ เจียรนัย. ภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากร 2560. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2560. 

อุดมศรี สตางค์ทอง. “ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคลที ่มิใช่ นิติบุคคล.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. 
 

ภาษาต่างประเทศ 

Australian Taxation Office. “Children's savings accounts,” 

https://www.ato.gov.au/individuals/investing/in-detail/children-and-

under-18s/children-s-savings-accounts. May 2, 2018.  

Australian Taxation Office. “Declare interest correctly: Individual accounts,” 

https://www.ato.gov.au/individuals/data-matching-letters/types-of-

letters/interest-income/declare-interest-correctly/. May 2, 2018.  

Expatica. “Make your new life a little easier with our guide to opening a 

bank account in the UK.,” 

www.expatica.com/uk/finance/banking/opening-a-bank-account-in-

the-uk-103992. May 2, 2020.  



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

161 

GOV.UK, “ Tax on savings interest:  Declaring interest from previous tax years 

( 6 April to 5 April) , https: / /www. gov. uk/ apply- tax- free- interest- on-

savings/previous-tax-years. May 2, 2018.  

GOV. UK.  “ Tax on savings interest,”  https: / / www. gov. uk/ apply- tax- free-

interest-on-savings. May 2, 2018.  

OECD.  “ Household savings,”  https: / / data. oecd. org/ hha/ household-

savings.htm. Jan 20, 2019.  

 

  



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

162 

  



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 2 February – July 2021 

163 

 

 
 
 
 
 
 
 

กฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่น่าสนใจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
สถำบันกำรเงินประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร

โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันกำรเงินประชำชน 
 
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคล ซ่ึงมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๔๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมยั่งยืนในกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมำตรำ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแล้ว 

 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินประชำชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“องค์กรกำรเงินชุมชน” หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือเก็บ

ออมเงินสะสมรวมกันโดยมีกำรบริหำรจัดกำรกันเอง และมีกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน  ทั้งนี้ ตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๔๕/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ออมเงินสะสมรวมกันโดยมีกำรบริหำรจัดกำรกันเอง และมีกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน  ทั้งนี้ ตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๔๕/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“สถำบันกำรเงินประชำชน” หมำยควำมว่ำ องค์กรกำรเงินชุมชนซึ่งได้จดทะเบียน
เป็นสถำบันกำรเงินประชำชนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“บริกำรทำงกำรเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรรับฝำกเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรเป็นตัวแทน
กำรรับช ำระเงินและกำรโอนเงิน หรือกำรให้บริกำรทำงกำรเงินอื่นใดตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ธนำคำรผู้ประสำนงำน” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินซึ่งท ำหน้ำที่
สนับสนุนและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน 

“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกของสถำบันกำรเงินประชำชน 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

ประชำชน 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชน 
   

 
มำตรำ ๕  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

สถำบันกำรเงินประชำชน” ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินระดับชุมชน ด้ำนกำร
พัฒนำชุมชน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน หรือกำรคลัง ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือกำรประกันภัย และด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนละหนึ่งคน 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มำตรำ ๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพรำะร่ ำรวยผิดปกตหิรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำหรือเจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือ
หน่วยงำนเอกชนเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 
 
มำตรำ ๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกนิสองวำระไม่ได้ 
เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม ่ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน เว้นแต่วำระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะ ไม่
แตง่ตั้งกรรมกำรข้ึนใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำ
คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้
โดยจะต้องมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่ำงน้อยสำมคน 

 
มำตรำ ๘  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำก

ต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมมำตรำ ๖ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
 
มำตรำ ๙  คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำเกี่ยวกับระบบสถำบันกำรเงิน

ประชำชนต่อคณะรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพรำะร่ ำรวยผิดปกตหิรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำหรือเจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือ
หน่วยงำนเอกชนเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 
 
มำตรำ ๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับ

แต่งตั้งอีกได ้แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกันเกนิสองวำระไม่ได้ 
เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม ่ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน เว้นแต่วำระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะ ไม่
แตง่ตั้งกรรมกำรข้ึนใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำ
คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้
โดยจะต้องมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่ำงน้อยสำมคน 

 
มำตรำ ๘  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำก

ต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมมำตรำ ๖ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
 
มำตรำ ๙  คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำเกี่ยวกับระบบสถำบันกำรเงิน

ประชำชนต่อคณะรัฐมนตรี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) ก ำหนดองค์กรกำรเงินชุมชนตำมมำตรำ ๓ และก ำหนดธนำคำรผู้ประสำนงำน
ตำมมำตรำ ๓ ประกอบกับมำตรำ ๔๕ 

(๓) ก ำหนดกรอบอัตรำดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรของ
สถำบันกำรเงนิประชำชน 

(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรฝำกเงินหรือกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรำ ๒๖ 
(๕) ก ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน

ตำมมำตรำ ๒๘ (๗) 
(๖) ก ำหนดอัตรำขั้นสูงของเงินที่จ่ำยเป็นเงินรำงวัลของกรรมกำร ผู้จัดกำร พนักงำน 

หรือลูกจ้ำง ของสถำบันกำรเงินประชำชน ตำมมำตรำ ๔๐ (๓) 
(๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรให้บริกำรทำงกำรเงินโดยใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมำตรำ ๔๒ 
(๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลตำมมำตรำ ๔๔ 
(๙) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ

ธนำคำรผู้ประสำนงำนตำมมำตรำ ๔๗ 
(๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประมวลข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน

และข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงินประชำชนตำมมำตรำ ๔๘ 
(๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรตรวจสอบสถำบันกำรเงิน

ประชำชนของผู้ตรวจสอบและก ำหนดแบบให้ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจสอบตำมมำตรำ ๕๖ 
(๑๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คำส่ังของนำยทะเบียนตำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๖๒ และมำตรำ ๖๕ 
(๑๓) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนให้คณะรัฐมนตรีทรำบ

อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๔) ออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๑๕) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ

คณะกรรมกำร 
 
มำตรำ ๑๐  กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ

หน้ำที่ไดใ้ห้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

กำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
 
มำตรำ ๑๑  เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรให้น ำบทบัญญัติในมำตรำ ๑๐ มำใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๒  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรอำจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได ้

 
มำตรำ ๑๓  ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร

รับผิดชอบงำนธุรกำร งำนวิชำกำร และกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงำนของคณะกรรมกำร 
 

หมวด ๒ 
สถำบันกำรเงินประชำชน 

   
 

มำตรำ ๑๔  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง หรือผู้ซึ่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมอบหมำยเป็นนำยทะเบียน 

ให้นำยทะเบียนมีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน ำ ก ำกับดูแล และตรวจสอบสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) ออกระเบียบหรือค ำสั่งเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๓) กระท ำกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ

นำยทะเบียนหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 

ส่วนที่ ๑ 
กำรจัดตั้งและจดทะเบียน 

   
 

มำตรำ ๑๕  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์
แก่สมำชิก และให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
คุณภำพชีวิต และสวัสดิกำรของสมำชิกและประชำชนในพ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

สถำบันกำรเงินประชำชนต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำเท่ำ ๆ กัน โดยสมำชิกแต่ละคน
ต้องถือหุ้นอย่ำงน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องช ำระครั้งเดียวเต็มมลูค่ำ 

 
มำตรำ ๑๖  องค์กรกำรเงินชุมชนที่จะยื่นค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงิน

ประชำชนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกขององค์กรกำรเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดที่มีอยู่ขององค์กรกำรเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกำรจัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปีนับถึงวันยื่น
ค ำขอจดทะเบียน 

(๒) มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
(๓) มีทุนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำห้ำแสนบำท 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๒  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  คณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรอำจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได ้

 
มำตรำ ๑๓  ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร

รับผิดชอบงำนธุรกำร งำนวิชำกำร และกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงำนของคณะกรรมกำร 
 

หมวด ๒ 
สถำบันกำรเงินประชำชน 

   
 

มำตรำ ๑๔  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง หรือผู้ซึ่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมอบหมำยเป็นนำยทะเบียน 

ให้นำยทะเบียนมีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน ำ ก ำกับดูแล และตรวจสอบสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) ออกระเบียบหรือค ำสั่งเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๓) กระท ำกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ

นำยทะเบียนหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 

ส่วนที่ ๑ 
กำรจัดตั้งและจดทะเบียน 

   
 

มำตรำ ๑๕  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์
แก่สมำชิก และให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
คุณภำพชีวิต และสวัสดิกำรของสมำชิกและประชำชนในพ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

สถำบันกำรเงินประชำชนต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำเท่ำ ๆ กัน โดยสมำชิกแต่ละคน
ต้องถือหุ้นอย่ำงน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องช ำระครั้งเดียวเต็มมลูค่ำ 

 
มำตรำ ๑๖  องค์กรกำรเงินชุมชนที่จะยื่นค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงิน

ประชำชนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกขององค์กรกำรเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดที่มีอยู่ขององค์กรกำรเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกำรจัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปีนับถึงวันยื่น
ค ำขอจดทะเบียน 

(๒) มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
(๓) มีทุนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำห้ำแสนบำท 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๔) มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรต่อเนื่องกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปีนับถึงวันยื่น
ค ำขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม 

สมำชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดำและมีภูมิล ำเนำหรือประกอบอำชีพเป็นหลักแหล่ง
ในพื้นที่ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรกำรเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับแต่วันที่
สมัครเป็นสมำชิกรวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

 
มำตรำ ๑๗  ให้ที่ประชุมสมำชิกองค์กรกำรเงินชุมชนตั้งผู้แทนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

สำมคนเพ่ือด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนต่อธนำคำรผู้ประสำนงำน 
พร้อมด้วยเอกสำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสมำชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรกำรเงินชุมชน พร้อมด้วยส ำเนำรำยชื่อสมำชิกทั้งหมดขององค์กรกำรเงิน
ชุมชนนั้น 

(๒) ทะเบียนสมำชิกพร้อมลำยมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้
จดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนแล้ว 

(๓) ร่ำงข้อบังคับตำมมำตรำ ๒๓ 
เมื่อธนำคำรผู้ประสำนงำนได้รับค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้เสนอค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรนั้นต่อนำยทะเบียนพร้อมด้วยควำมเห็นเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ 

แบบค ำขอ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ ให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียน
ก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๘  เมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำขอจดทะเบียนจำกธนำคำรผู้ประสำนงำนแล้ว 

ให้นำยทะเบียนพิจำรณำค ำขอจดทะเบียน หำกเห็นว่ำองค์กรกำรเงินชุมชนตำมที่ขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๖ ค ำขอจดทะเบียนมีเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมมำตรำ ๑๗ และกำร
จัดตั้งสถำบันกำรเงินประชำชนตำมที่ขอจดทะเบียนจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยน ำควำมเห็นที่
ธนำคำรผู้ประสำนงำนเสนอมำประกอบกำรพิจำรณำด้วยแล้ว ให้นำยทะเบียนรับจดทะเบียนและออก
ใบส ำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 

สถำบันกำรเงินประชำชนที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
 
มำตรำ ๑๙  ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งค ำสั่งพร้อมด้วย

เหตุผลเป็นหนังสือไปยังองค์กรกำรเงินชุมชนนั้นโดยไม่ชักช้ำ 
องค์กรกำรเงินชุมชนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมกำร โดยยื่น

อุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๐  เมื่อนำยทะเบียนรับจดทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชนใดแล้ว ให้ผู้แทน
องค์กรกำรเงินชุมชนตำมมำตรำ ๑๗ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นไปพลำง
ก่อนจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนตำมมำตรำ ๒๑ 

ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมำชิกตำมมำตรำ ๑๗ และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว เป็นสมำชิกสถำบันกำรเงินประชำชนตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียนสถำบัน
กำรเงินประชำชน 

ในกรณีที่มีผู้ขอเข้ำเป็นสมำชิกสถำบันกำรเงินประชำชนภำยหลังวันที่นำยทะเบียน
รับจดทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน ให้ถือว่ำเป็นสมำชิกเมื่อได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 

 
มำตรำ ๒๑  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนตำมมำตรำ ๒๐ นัดสมำชิก

มำประชุมกันเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียน
สถำบันกำรเงินประชำชน เพ่ือตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนและมอบหมำยกำรทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน 

 
มำตรำ ๒๒  สถำบันกำรเงินประชำชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และควำม

รับผิดทีเ่กีย่วเนื่องกับองค์กรกำรเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นทั้งสิ้น 
 
มำตรำ ๒๓  ข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชนอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค ำว่ำ “สถำบันกำรเงินประชำชน” น ำหน้ำ 
(๒) ที่ตั้งส ำนักงำนของสถำบันกำรเงนิประชำชน 
(๓) พ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งต้องไม่เกินเขตต ำบลหรือแขวงที่ตั้ งของสถำบัน

กำรเงินประชำชนและเขตหมู่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับต ำบลหรือแขวง
อันเป็นที่ตั้งของสถำบันกำรเงินประชำชน 

(๔) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้น กำรขำยและกำรโอนหุ้น 
ตลอดจนกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น 

(๕) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรบัญชี และกำรเงินของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

(๖) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ 
ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

(๗) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ 
(๘) กำรเลือกตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๙) กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร 
(๑๐) ธนำคำรผู้ประสำนงำนที่ให้กำรสนับสนุน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๐  เมื่อนำยทะเบียนรับจดทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชนใดแล้ว ให้ผู้แทน
องค์กรกำรเงินชุมชนตำมมำตรำ ๑๗ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นไปพลำง
ก่อนจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนตำมมำตรำ ๒๑ 

ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมำชิกตำมมำตรำ ๑๗ และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว เป็นสมำชิกสถำบันกำรเงินประชำชนตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียนสถำบัน
กำรเงินประชำชน 

ในกรณีที่มีผู้ขอเข้ำเป็นสมำชิกสถำบันกำรเงินประชำชนภำยหลังวันที่นำยทะเบียน
รับจดทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน ให้ถือว่ำเป็นสมำชิกเมื่อได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 

 
มำตรำ ๒๑  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนตำมมำตรำ ๒๐ นัดสมำชิก

มำประชุมกันเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียน
สถำบันกำรเงินประชำชน เพ่ือตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนและมอบหมำยกำรทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน 

 
มำตรำ ๒๒  สถำบันกำรเงินประชำชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และควำม

รับผิดทีเ่กีย่วเนื่องกับองค์กรกำรเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นทั้งสิ้น 
 
มำตรำ ๒๓  ข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชนอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค ำว่ำ “สถำบันกำรเงินประชำชน” น ำหน้ำ 
(๒) ที่ตั้งส ำนักงำนของสถำบันกำรเงนิประชำชน 
(๓) พ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งต้องไม่เกินเขตต ำบลหรือแขวงที่ตั้ งของสถำบัน

กำรเงินประชำชนและเขตหมู่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับต ำบลหรือแขวง
อันเป็นที่ตั้งของสถำบันกำรเงินประชำชน 

(๔) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้น กำรขำยและกำรโอนหุ้น 
ตลอดจนกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น 

(๕) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรบัญชี และกำรเงินของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

(๖) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ 
ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

(๗) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ ่
(๘) กำรเลือกตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๙) กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร 
(๑๐) ธนำคำรผู้ประสำนงำนที่ให้กำรสนับสนุน 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๔  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระท ำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
และต้องน ำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนำยทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยกำรเปลี่ยนชื่อสถำบันกำรเงินประชำชน 
ให้สถำบันกำรเงินประชำชนคืนใบส ำคัญรับจดทะเบียน และให้นำยทะเบียนออกใบส ำคัญรับจด
ทะเบียนกำรเปลี่ยนชื่อให้แก่สถำบันกำรเงินประชำชนด้วย 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและกำรเปลี่ยนชื่อของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 
ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือควำมรับผิดใด ๆ ของสถำบันกำรเงินประชำชนที่มีต่อบุคคลภำยนอก 

ให้น ำมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๑๙ มำใช้บังคับกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับโดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๒๕  ห้ำมผู้ใดนอกจำกสถำบันกำรเงินประชำชนใช้ชื่อหรือค ำแสดงชื่อในทำง

ธุรกิจว่ำ “สถำบันกำรเงินประชำชน” หรือค ำอ่ืนใดที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแล 

   
 

มำตรำ ๒๖  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนกระท ำกิจกำรได้ภำยในขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๑๕ ซึ่งรวมถึง 

(๑) รับฝำกเงินจำกสมำชิกและประชำชนในพ้ืนที่ในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งวิสำหกิจ
ชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ในกำรด ำเนินงำน 

(๒) ให้สินเชื่อแก่สมำชิก 
(๓) เป็นตัวแทนกำรรับช ำระเงินและโอนเงินของสมำชิกและประชำชน 
(๔) ฝำกเงินหรือกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน  

ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๕) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู ้หรือผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 
(๖) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ด ำเนินกำรหรือใช้ประโยชน์ตำมสมควร 
(ข) เป็นกำรได้มำจำกกำรช ำระหนี้ หรือจำกกำรประกันต้นเงินที่ให้กู้ยืมไป

แต่ต้องจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวภำยในห้ำปีนับแต่วันที่อสังหำริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถำบัน
กำรเงินประชำชน เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรให้จ ำหน่ำยภำยในก ำหนดเวลำอื่น 

(๗) ส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกหรือประชำชนในพ้ืนที่ใน
กำรด ำเนินงำนโดยใช้เงินที่ได้จำกกำรจัดสรรก ำไรของสถำบันกำรเงินประชำชน  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน 

(๘) กระท ำกิจกำรอย่ำงอ่ืนบรรดำที่ เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำ เร็จตำม
วัตถุประสงค์ของสถำบันกำรเงินประชำชนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๗  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนมีคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสี่คนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 

กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวำระติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับมติจำกที่ประชุมใหญ่สมำชิกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ให้เป็นกรรมกำรต่อไปไดอี้กวำระหนึ่ง 

ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงก่อน
ครบวำระ ให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มำตรำ ๒๘  กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบปี 
(๓) เป็นสมำชิกของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๗) มีคุณสมบัติหรือไมมี่ลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 
มำตรำ ๒๙  ในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น กรรมกำรสถำบัน

กำรเงินประชำชนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถำบัน
กำรเงินประชำชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยควำมซือ่สัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของสถำบันกำรเงินประชำชน และต้องรับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรงำนสถำบันกำรเงินประชำชน
นั้น ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรช ำระค่ำหุ้นนั้น ได้ช ำระกันจริง 
(๒) จัดให้มีและรักษำไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดำสมุดบัญชีและเอกสำรที่กฎหมำย

ก ำหนดไว้ 
(๓) กำรให้สถำบันกำรเงินประชำชนเรียกประชุมใหญ่ตำมที่ ก ำ หนดไว้ใน

พระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๓๐  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรและเป็น

ผู้แทนสถำบันกำรเงินประชำชนในกิจกำรอันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำรสถำบัน
กำรเงินประชำชนจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนท ำกำรแทน หรือจะท ำสัญญำให้
บุคคลภำยนอกเป็นผู้จัดกำรก็ได้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๗  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนมีคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสี่คนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญเ่ลือกตั้งจำกสมำชิก 

กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวำระติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับมติจำกที่ประชุมใหญ่สมำชิกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ให้เป็นกรรมกำรต่อไปไดอี้กวำระหนึ่ง 

ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงก่อน
ครบวำระ ให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มำตรำ ๒๘  กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบปี 
(๓) เป็นสมำชิกของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๗) มีคุณสมบัติหรือไมมี่ลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 
มำตรำ ๒๙  ในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น กรรมกำรสถำบัน

กำรเงินประชำชนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถำบัน
กำรเงินประชำชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยควำมซือ่สัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของสถำบันกำรเงินประชำชน และต้องรับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรงำนสถำบันกำรเงินประชำชน
นั้น ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรช ำระค่ำหุ้นนั้น ได้ช ำระกันจริง 
(๒) จัดให้มีและรักษำไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดำสมุดบัญชีและเอกสำรที่กฎหมำย

ก ำหนดไว้ 
(๓) กำรให้สถำบันกำรเงินประชำชนเรียกประชุมใหญ่ตำมที่ ก ำ หนดไว้ใน

พระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๓๐  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรและเป็น

ผู้แทนสถำบันกำรเงินประชำชนในกิจกำรอันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำรสถำบัน
กำรเงินประชำชนจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนท ำกำรแทน หรือจะท ำสัญญำให้
บุคคลภำยนอกเป็นผู้จัดกำรก็ได้ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๑  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนและผู้จัดกำร
สถำบันกำรเงินประชำชนให้เป็นไปตำมท่ีที่ประชุมใหญ่ก ำหนด 

 
มำตรำ ๓๒  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนจัดให้มีกำรประชุมสมำชิก

เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญ ปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสถำบัน
กำรเงินประชำชนนั้น 

กำรประชุมใหญ่ครำวอ่ืนให้เรียกว่ำ ประชุมใหญ่วิสำมัญ 
 
มำตรำ ๓๓  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนจะเรียก

ประชุมใหญ่วสิำมัญเม่ือใดก็ได้ 
ในกรณีที่สถำบันกำรเงินประชำชนขำดทุนถึงครึ่งหนึ่งของจ ำนวนทุนที่ช ำระแล้ว 

คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยไม่ชักช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ทรำบเพ่ือแจ้งให้สมำชิกทรำบถึงกำรขำดทุนนั้น 

 
มำตรำ ๓๔  สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดหรือ

จ ำนวนตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับจะลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงิน
ประชำชนให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่ำประสงค์ให้เรียกประชุม
เพ่ือกำรใด 

ในกรณีที่สมำชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ ให้คณะกรรมกำรสถำบัน
กำรเงินประชำชนเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ ถ้ำคณะกรรมกำร
สถำบันกำรเงินประชำชนไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ให้นำยทะเบียน
มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในระยะเวลำตำมที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
มำตรำ ๓๕  ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนมีหน้ำที่แจ้งค ำบอกกล่ำว

เรียกประชุมใหญ่ให้สมำชิกทุกคนทรำบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบอกกล่ำวให้ เป็นไปตำมข้อบังคับของสถำบันกำรเงิน

ประชำชน 
 
มำตรำ ๓๖  กำรประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชน ต้องมีสมำชิกมำประชุม

ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิกอำจมอบอ ำนำจให้บุคคลในครอบครัวมำประชุมแทนตนได้  

ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนด 
 
มำตรำ ๓๗  ในกำรประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชน ถ้ำสมำชิกมำประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมและมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหญ่
อีกครั้งหนึ่งภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมำชิก
มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด ก็ให้ถือว่ำเป็นองค์ประชุม 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๘  ประธำนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นประธำนของที่ประชุมใหญ่ 
ในกรณีที่ไม่มีประธำนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้สมำชิกซ่ึงมำประชุมเลือกสมำชิกคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 
มำตรำ ๓๙  ในกำรประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชน สมำชิกหนึ่งคนให้มี

หนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิกซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขำด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(๑) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) กำรเลือกกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งในวำระที่สองให้เป็นกรรมกำรต่อไปอีก

หนึ่งวำระตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง 
 
มำตรำ ๔๐  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสถำบันกำรเงินประชำชน ให้จัดสรร

เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหนึ่งในสิบของ
จ ำนวนทุนของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือมำกกว่ำนั้นตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของสถำบัน
กำรเงินประชำชน 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรเป็นทุนส ำรอง ที่ประชุมใหญ่อำจจัดสรรได้
ภำยใต้ข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ำยเป็นเงินปันผลแก่สมำชิกตำมจ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(๒) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนที่สมำชิกได้กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

ประชำชนในระหว่ำงปี 
(๓) จ่ำยเป็นเงินรำงวัลแก่กรรมกำร ผู้จัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบัน

กำรเงินประชำชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ำยเป็นเงินปันผลแก่สมำชิกตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

(๔) จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ 
(๕) เป็นเงินส ำรองอ่ืน 
 
มำตรำ ๔๑  เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่แล้ว สถำบันกำรเงินประชำชนอำจ

โอนทุนส ำรองตำมมำตรำ ๔๐ วรรคหนึ่ง เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นได้ 
 
มำตรำ ๔๒  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก โดยใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดท ำขึ้นตำมมำตรำ ๔๖ (๔)  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๘  ประธำนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นประธำนของที่ประชุมใหญ่ 
ในกรณีที่ไม่มีประธำนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้สมำชิกซ่ึงมำประชุมเลือกสมำชิกคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 
มำตรำ ๓๙  ในกำรประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชน สมำชิกหนึ่งคนให้มี

หนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิกซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขำด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(๑) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) กำรเลือกกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งในวำระที่สองให้เป็นกรรมกำรต่อไปอีก

หนึ่งวำระตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง 
 
มำตรำ ๔๐  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสถำบันกำรเงินประชำชน ให้จัดสรร

เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหนึ่งในสิบของ
จ ำนวนทุนของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือมำกกว่ำนั้นตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของสถำบัน
กำรเงินประชำชน 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรเป็นทุนส ำรอง ที่ประชุมใหญ่อำจจัดสรรได้
ภำยใตข้้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ำยเป็นเงินปันผลแก่สมำชิกตำมจ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(๒) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนที่สมำชิกได้กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

ประชำชนในระหว่ำงปี 
(๓) จ่ำยเป็นเงินรำงวัลแก่กรรมกำร ผู้จัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบัน

กำรเงินประชำชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ำยเป็นเงินปันผลแก่สมำชิกตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

(๔) จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ 
(๕) เป็นเงินส ำรองอ่ืน 
 
มำตรำ ๔๑  เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่แล้ว สถำบันกำรเงินประชำชนอำจ

โอนทุนส ำรองตำมมำตรำ ๔๐ วรรคหนึ่ง เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นได ้
 
มำตรำ ๔๒  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก โดยใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดท ำขึ้นตำมมำตรำ ๔๖ (๔)  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๓  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำทะเบียนดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดท ำขึ้นตำมมำตรำ ๔๖ (๔)  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนด 

(๑) ทะเบียนสมำชิก ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร 
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถำบันกำรเงินประชำชน 
(ข) ชื่อ สัญชำติ และทีอ่ยู่ของสมำชิก 
(ค) วันที่เข้ำเป็นสมำชิก 

(๒) ทะเบียนหุ้น ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร 
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถำบันกำรเงินประชำชน 
(ข) ชื่อของสมำชิกท่ีถือหุ้น มูลค่ำหุ้น จ ำนวนหุ้น และเงินค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 
(ค) วันที่ช ำระค่ำหุ้น 

 
มำตรำ ๔๔  กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินประชำชนในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๑) กำรให้กู้และกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รำยใหญ่ 
(๒) กำรด ำรงเงินกองทุน 
(๓) กำรบริหำรสินทรัพย์และกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแล 

 
ส่วนที่ ๓ 

กำรสนับสนุนและประสำนงำน 
   

 
มำตรำ ๔๕  ให้คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดผู้ท ำหน้ำที่เป็นธนำคำรผู้ประสำนงำน 

 
มำตรำ ๔๖  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนมีหน้ำที่สนับสนุนและประสำนงำนกำร

ด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน และมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

ประชำชนต่อคณะกรรมกำร 
(๒) สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินประชำชน โดยเน้น

พ้ืนทีท่ี่มีศักยภำพและมีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรทำงกำรเงินอย่ำงเข้มแข็ง 
(๓) รับค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนจำกองค์กรกำรเงินชุมชน

พร้อมทั้งจัดท ำควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ เพ่ือน ำเสนอต่อนำยทะเบียนตำมมำตรำ ๑๗ 
(๔) จัดท ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน 

ระบบทะเบียน ระบบกำรโอนเงิน ระบบบัญชี ระบบควำมปลอดภัย หรือระบบอ่ืนใดส ำหรับสถำบัน
กำรเงินประชำชน 

(๕) จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล วิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมซึ่งรวมถึง
ข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงินของสมำชิก ส ำหรับสถำบันกำรเงินประชำชน 



176

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๖) จัดท ำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และระบบมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 

(๗) พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อม ทั้งในด้ำนระบบกำรเงิน กำรบัญชีและกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร เพ่ือยกระดับมำตรฐำนให้แก่สถำบันกำรเงินประชำชน 

(๘) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวกับสถำบัน
กำรเงินประชำชน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

(๙) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 
มำตรำ ๔๗  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่

เกี่ยวกับสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๘  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำง

กำรเงินและข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๙  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนประเมินควำมเสี่ยงและมำตรฐำนคุณภำพกำร

ให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และแจ้งผลกำรประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะให้กับสถำบันกำรเงินประชำชนและนำยทะเบียนทรำบ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำในกำรประเมินควำมเสี่ยงและมำตรฐำน
คุณภำพกำรให้บริกำร ให้เป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๐  ให้คณะกรรมกำรและบุคคลที่คณะกรรมกำรมอบหมำยมีอ ำนำจในกำร

เข้ำถึงข้อมูลตำมมำตรำ ๔๖ (๕) และมำตรำ ๔๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรจัดท ำบัญชีและสอบบัญชี 

   
 

มำตรำ ๕๑  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่สถำนที่ตั้งของสถำบันกำรเงินประชำชน
ภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด 

กำรลงรำยกำรบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 
มำตรำ ๕๒  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีทุกรอบปีบัญชี

ของสถำบันกำรเงินประชำชน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๖) จัดท ำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และระบบมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 

(๗) พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อม ทั้งในด้ำนระบบกำรเงิน กำรบัญชีและกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร เพ่ือยกระดับมำตรฐำนให้แก่สถำบันกำรเงินประชำชน 

(๘) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวกับสถำบัน
กำรเงินประชำชน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงิน
ประชำชน 

(๙) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 
มำตรำ ๔๗  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่

เกี่ยวกับสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๘  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำง

กำรเงินและข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๙  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนประเมินควำมเสี่ยงและมำตรฐำนคุณภำพกำร

ให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และแจ้งผลกำรประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะให้กับสถำบันกำรเงินประชำชนและนำยทะเบียนทรำบ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำในกำรประเมินควำมเสี่ยงและมำตรฐำน
คุณภำพกำรให้บริกำร ให้เป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๐  ให้คณะกรรมกำรและบุคคลที่คณะกรรมกำรมอบหมำยมีอ ำนำจในกำร

เข้ำถึงข้อมูลตำมมำตรำ ๔๖ (๕) และมำตรำ ๔๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรจัดท ำบัญชีและสอบบัญชี 

   
 

มำตรำ ๕๑  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่สถำนที่ตั้งของสถำบันกำรเงินประชำชน
ภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด 

กำรลงรำยกำรบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 
มำตรำ ๕๒  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีทุกรอบปีบัญชี

ของสถำบันกำรเงินประชำชน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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งบกำรเงินประจ ำปีนั้นต้องท ำให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นแล้วน ำเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชนภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 

 
มำตรำ ๕๓  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำร

ด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในครำวที่เสนองบกำรเงินประจ ำปี 
และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินประจ ำปีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้วไปยังนำยทะเบียน
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่นั้น และเผยแพร่เป็นกำรทั่วไป 

 
มำตรำ ๕๔  ให้สถำบันกำรเงินประชำชนเก็บรักษำงบกำรเงินประจ ำปีตำมมำตรำ ๕๒ 

และรำยงำนประจ ำปีตำมมำตรำ ๕๓ พร้อมทั้งข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชนและกฎหมำยว่ำ
ด้วยสถำบันกำรเงินประชำชนไว้ที่สถำบันกำรเงินประชำชน เพ่ือให้สมำชิกตรวจดูได้ 
 

มำตรำ ๕๕  ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญเลือกตั้งทุกปีจำกผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกตั้งกลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวด ๓ 
กำรตรวจสอบสถำบันกำรเงินประชำชน 

   
 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำสถำบันกำรเงินประชำชนใดกระท ำกำร
ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ หรือกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิก
หรือประชำชน ให้นำยทะเบียนแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนหรือบุคคลภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบเพ่ือ
ตรวจสอบสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้ำไปในสถำนที่ตั้งของสถำบันกำรเงินประชำชนเพื่อตรวจสอบในระหว่ำง

พระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตกหรือในระหว่ำงเวลำท ำกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนได้ และ
เมื่อได้เข้ำไปและลงมือท ำกำรตรวจสอบดังกล่ำวแล้ว ถ้ำยังด ำเนินกำรไม่เสร็จจะกระท ำต่อไปในเวลำ
กลำงคืนหรือนอกเวลำท ำกำรของสถำนที่นัน้ได ้

(๒) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้กรรมกำร ผู้จัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบัน
กำรเงินประชำชน มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน หรือให้ส่งรำยงำน
กำรประชุมหรือเอกสำรใด ๆ ของสถำบันกำรเงินประชำชนที่จ ำเป็นแก่กำรตรวจสอบได้ 

(๓) ยึดหรืออำยัดเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในสถำบันกำรเงินประชำชนเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน ในกำรออกค ำสั่งยึดหรืออำยัดดังกล่ำวจะต้องระบุ
เหตุผลควำมจ ำเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออำยัดนั้น 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมกำรและนำยทะเบียน
ตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๕๖ ผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวที่

นำยทะเบียนเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจ ำตัวผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 
 
มำตรำ ๕๘  ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 
หมวด ๔ 

กำรแก้ไขฐำนะของสถำบันกำรเงินประชำชน 
   

 
มำตรำ ๕๙  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนกระท ำกำรหรืองด

เว้นกระท ำกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน จนท ำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนหรือสมำชิก หรือในกรณีที่สถำบันกำรเงินประชำชนมีข้อบกพร่องอันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้
ปฏิบัติกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนแก้ไขข้อบกพร่องตำมวิธีกำรและ
ระยะเวลำทีน่ำยทะเบียนก ำหนด 

(๒) ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนระงับกำรปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุให้
เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก 

(๓) ให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่ำวหยุดปฏิบัติหน้ำที่
เป็นกำรชั่วครำวเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียน
ก ำหนด 

(๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหรือ
ผู้จัดกำรสถำบันกำรเงินประชำชน โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมใหญ ่

 
มำตรำ ๖๐  ในกรณีที่นำยทะเบียนสั่งให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน

พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้นำยทะเบียนตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนชั่วครำว มีอ ำนำจ
หน้ำที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน และให้อยู่ในต ำแหน่งไม่เกิน
เก้ำสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 

ก่อนที่จะพ้นจำกต ำแหน่งให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนชั่วครำวจัดให้มี
กำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตำมวิธีกำรที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับ 

 
มำตรำ ๖๑  ในกรณีที่นำยทะเบียนสั่งให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนบำงคน

พ้นจำกต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้ง
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมกำรและนำยทะเบียน
ตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๕๖ ผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวที่

นำยทะเบียนเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจ ำตัวผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนประกำศก ำหนด 
 
มำตรำ ๕๘  ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 
หมวด ๔ 

กำรแก้ไขฐำนะของสถำบันกำรเงินประชำชน 
   

 
มำตรำ ๕๙  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนกระท ำกำรหรืองด

เว้นกระท ำกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน จนท ำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนหรือสมำชิก หรือในกรณีที่สถำบันกำรเงินประชำชนมีข้อบกพร่องอันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้
ปฏิบัติกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนแก้ไขข้อบกพร่องตำมวิธีกำรและ
ระยะเวลำทีน่ำยทะเบียนก ำหนด 

(๒) ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนระงับกำรปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุให้
เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก 

(๓) ให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่ำวหยุดปฏิบัติหน้ำที่
เป็นกำรชั่วครำวเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำท่ีนำยทะเบียน
ก ำหนด 

(๔) มีค ำสั่งถอดถอนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหรือ
ผู้จัดกำรสถำบันกำรเงินประชำชน โดยให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำวเป็นมติที่ประชุมใหญ ่

 
มำตรำ ๖๐  ในกรณีที่นำยทะเบียนสั่งให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน

พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้นำยทะเบียนตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนชั่วครำว มีอ ำนำจ
หน้ำที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน และให้อยู่ในต ำแหน่งไม่เกิน
เก้ำสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 

ก่อนที่จะพ้นจำกต ำแหน่งให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนชั่วครำวจัดให้มี
กำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตำมวิธีกำรที่ก ำหนดใน
ข้อบังคับ 

 
มำตรำ ๖๑  ในกรณีที่นำยทะเบียนสั่งให้กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนบำงคน

พ้นจำกต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้เป็นกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนแทนภำยในเวลำสำมสิบวันนับแต่วันที่กรรมกำรสถำบัน
กำรเงินประชำชนพ้นจำกต ำแหน่ง ถ้ำมิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมกำรสถำบันกำรเงิน
ประชำชนไม่ได้ตำมก ำหนดเวลำให้ถือว่ำคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนประกอบด้วย
กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนทั้งหมดเท่ำที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงิน
ประชำชนดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้โดยจะต้องมีกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนอย่ำงน้อย
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนทั้งหมด 

 
มำตรำ ๖๒  ค ำสั่งใด ๆ ตำมมำตรำ ๕๙ หรือมำตรำ ๖๐ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมกำรได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่ง 
ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 
 
มำตรำ ๖๓  สถำบันกำรเงินประชำชนใดมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนติดต่อกันเกิน

สำมปี หรือขำดทุนเกินร้อยละยี่สิบของจ ำนวนทุน ให้สถำบันกำรเงินประชำชนนั้นเสนอโครงกำรเพ่ือ
แก้ไขฐำนะและกำรด ำเนินงำนต่อนำยทะเบียน เพ่ือขอควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำหกสิบวันนับ
แต่วันที่ทรำบ 

โครงกำรตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) แผนด ำเนินงำน 
(๒) ขั้นตอนที่ท ำให้ลดผลขำดทุนของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๓) ระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรให้ส ำเร็จตำมโครงกำร 
เมื่อนำยทะเบียนได้รับโครงกำรแล้ว จะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้

ควำมเห็นชอบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับโครงกำร และให้แจ้งสถำบันกำรเงินประชำชนทรำบ
ภำยในเวลำดังกล่ำว  ในกำรนี้ จะก ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลำไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่สถำบันกำรเงินประชำชนไม่เสนอโครงกำรภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
หรือโครงกำรที่เสนอไม่ได้รับควำมเห็นชอบ หรือไม่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร หรือด ำเนินกำรไม่เป็นไป
ตำมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบหรือตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนดตำม
วรรคสอง ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งให้สถำบันกำรเงินประชำชนนั้นด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ตำมท่ีเห็นสมควร หรือสั่งเลิกสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 

 
หมวด ๕ 

กำรเลิกสถำบันกำรเงินประชำชน 
   

 
มำตรำ ๖๔  สถำบันกำรเงินประชำชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเหตุตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของสมำชิกท้ังหมดให้เลิก 
(๓) ล้มละลำย 
(๔) นำยทะเบียนสั่งให้เลิกตำมมำตรำ ๖๓ 
(๕) ทุนที่ช ำระแล้วต่ ำกว่ำห้ำแสนบำทเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งรอบปีบัญชี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้สถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกตำม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่เลิก 

ให้นำยทะเบียนปิดประกำศกำรเลิกสถำบันกำรเงินประชำชนไว้ที่สถำนที่ตั้งของ
สถำบันกำรเงินประชำชน 

 
มำตรำ ๖๕  สถำบันกำรเงินประชำชนที่ถูกสั่งเลิกตำมมำตรำ ๖๓ มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมกำร โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 
และให้นำยทะเบียนส่งค ำอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมกำรโดยไม่ชักช้ำ 

ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 
 
มำตรำ ๖๖  เมื่อสถำบันกำรเงินประชำชนใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตำมที่ระบุไว้

ในมำตรำ ๖๔ ให้จัดกำรช ำระบัญชีตำมบทบญัญัติในหมวด ๖ กำรช ำระบัญชี 
 

หมวด ๖ 
กำรช ำระบัญชี 

   
 

มำตรำ ๖๗  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่ล้มละลำยนั้น ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 

 
มำตรำ ๖๘  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุนำยทะเบียน

สั่งให้เลิกให้นำยทะเบียนแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชี 
 
มำตรำ ๖๙  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำก

ล้มละลำยหรือนำยทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีขึ้นท ำกำรช ำระบัญชีภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เลิกสถำบันกำรเงินประชำชน 

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้นำยทะเบียน
แต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีขึน้ท ำกำรช ำระบัญชี 

เมื่อนำยทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมำชิกมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
สมำชิกทั้งหมดร้องขอต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช ำระบัญชี
ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซ่ึงได้แต่งตั้งไว้ก็ได้ 

 
มำตรำ ๗๐  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำก

ล้มละลำย ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยกำรช ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด มำใช้บังคับกับกำรช ำระบัญชีของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนโดยอนุโลม 

ในระหว่ำงกำรช ำระบัญชี ให้ถือว่ำสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นยังคงอยู่ตรำบเท่ำ
เวลำที่จ ำเป็นเพ่ือกำรช ำระบัญชี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้สถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกตำม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่เลิก 

ให้นำยทะเบียนปิดประกำศกำรเลิกสถำบันกำรเงินประชำชนไว้ที่สถำนที่ตั้งของ
สถำบันกำรเงินประชำชน 

 
มำตรำ ๖๕  สถำบันกำรเงินประชำชนที่ถูกสั่งเลิกตำมมำตรำ ๖๓ มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมกำร โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 
และให้นำยทะเบียนส่งค ำอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมกำรโดยไม่ชักช้ำ 

ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 
 
มำตรำ ๖๖  เมื่อสถำบันกำรเงินประชำชนใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตำมที่ระบุไว้

ในมำตรำ ๖๔ ให้จัดกำรช ำระบัญชีตำมบทบญัญัติในหมวด ๖ กำรช ำระบัญชี 
 

หมวด ๖ 
กำรช ำระบัญชี 

   
 

มำตรำ ๖๗  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่ล้มละลำยนั้น ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 

 
มำตรำ ๖๘  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุนำยทะเบียน

สั่งให้เลิกให้นำยทะเบียนแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชี 
 
มำตรำ ๖๙  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำก

ล้มละลำยหรือนำยทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีขึ้นท ำกำรช ำระบัญชีภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เลิกสถำบันกำรเงินประชำชน 

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้นำยทะเบียน
แต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีขึน้ท ำกำรช ำระบัญชี 

เมื่อนำยทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมำชิกมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
สมำชิกทั้งหมดร้องขอต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช ำระบัญชี
ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซ่ึงได้แต่งตั้งไว้ก็ได้ 

 
มำตรำ ๗๐  กำรช ำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำก

ล้มละลำย ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยกำรช ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด มำใช้บังคับกับกำรช ำระบัญชีของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนโดยอนุโลม 

ในระหว่ำงกำรช ำระบัญชี ให้ถือว่ำสถำบันกำรเงินประชำชนนั้นยังคงอยู่ตรำบเท่ำ
เวลำที่จ ำเป็นเพ่ือกำรช ำระบัญชี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๗๑  ผู้ช ำระบัญชีที่นำยทะเบียนแต่งตั้งอำจได้รับค่ำตอบแทนตำมที่นำยทะเบียน

ก ำหนด 
ผู้ช ำระบัญชทีี่ทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งอำจได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ที่ประชุมใหญ่ก ำหนด 

 
หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 
   

 
มำตรำ ๗๒  ในหมวดนี้ 
“ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) กรรมกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๒) ผู้จัดกำรหรือบุคคลซึ่งสถำบันกำรเงินประชำชนแต่งตั้ง มอบหมำย หรือท ำสัญญำ

ให้มอี ำนำจในกำรบริหำรงำนทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือ 
(๓) บุคคลที่ตำมพฤติกำรณ์มีอ ำนำจควบคุมหรือครอบง ำกรรมกำร หรือกำรจัดกำร

ของสถำบันกำรเงินประชำชน ให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันกำรเงินประชำชน 

 
มำตรำ ๗๓  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้ำพันบำท
ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

 
มำตรำ ๗๔  ผู้ใดขัดขวำงผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำง

โทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 
มำตรำ ๗๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 
มำตรำ ๗๖  ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำลำย ซ่อนเร้น เอำไปเสีย หรือท ำให้สูญหำยหรือ

ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสำรใด ๆ อันผู้ตรวจสอบได้ยึด อำยัด รักษำไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยำนหลักฐำน
หรือเพ่ือบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ไม่ว่ำผู้ตรวจสอบจะรักษำเอกสำรนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้น
หรือผู้อ่ืนส่งหรือรักษำไว้ก็ตำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือ
ทั้งจ ำทัง้ปรับ 

 
มำตรำ ๗๗  ผู้ใดล่วงรู้กิจกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำม

อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในกฎหมำยอันเป็นกิจกำรที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้ำผู้นั้นน ำไป
เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กำรเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) กำรเปิดเผยตำมหน้ำที่หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี 
(๒) กำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) กำรเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี 
(๔) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ใน

กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 
(๕) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของธนำคำรผู้ประสำนงำนที่ให้

กำรสนับสนุนสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 
(๖) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรแก้ไขฐำนะกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน

ประชำชน 
(๗) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๘) กำรเปิดเผยควำมลับของลูกค้ำสถำบันกำรเงินประชำชนที่ถูกเปิดเผยต่อ

สำธำรณชนแล้ว 
(๙) กำรเปิดเผยควำมลับของลูกค้ำของสถำบันกำรเงินประชำชนซึ่งลูกค้ำดังกล่ำวให้

ควำมยินยอมแล้ว 
(๑๐) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 
 
มำตรำ ๗๘  ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งควำมลับของสถำบันกำรเงินประชำชนโดยเหตุที่

เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น และเปิดเผย
ควำมลับนั้นในประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืนหรือประชำชน ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรเปิดเผยตำมกรณีในมำตรำ ๗๗ วรรคสอง 
 
มำตรำ ๗๙  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้ำกำร

กระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือ
ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมท่ีบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๘๐  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ประชำชนประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕ ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๘๑  เมื่ อครบก ำหนดสำมปีนั บแต่ วันที่ พระรำชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงำน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) กำรเปิดเผยตำมหน้ำที่หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี 
(๒) กำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) กำรเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี 
(๔) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ใน

กำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 
(๕) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของธนำคำรผู้ประสำนงำนที่ให้

กำรสนับสนุนสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น 
(๖) กำรเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกำรแก้ไขฐำนะกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน

ประชำชน 
(๗) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงินประชำชน 
(๘) กำรเปิดเผยควำมลับของลูกค้ำสถำบันกำรเงินประชำชนที่ถูกเปิดเผยต่อ

สำธำรณชนแล้ว 
(๙) กำรเปิดเผยควำมลับของลูกค้ำของสถำบันกำรเงินประชำชนซึ่งลูกค้ำดังกล่ำวให้

ควำมยินยอมแล้ว 
(๑๐) กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 
 
มำตรำ ๗๘  ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งควำมลับของสถำบันกำรเงินประชำชนโดยเหตุที่

เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น และเปิดเผย
ควำมลับนั้นในประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืนหรือประชำชน ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรเปิดเผยตำมกรณีในมำตรำ ๗๗ วรรคสอง 
 
มำตรำ ๗๙  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้ำกำร

กระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือ
ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมท่ีบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๘๐  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ประชำชนประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕ ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๘๑  เมื่ อครบก ำหนดสำมปีนั บแต่ วันที่ พระรำชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงำน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ของรัฐซึ่งท ำหน้ำที่นำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชนตำมพระรำชบัญญัติ นี้   ทั้งนี้  ในกรณีที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเห็นควรให้บุคคลในหน่วยงำนของรัฐอื่นใดท ำหน้ำที่นำยทะเบียน ให้
เสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรโอนภำรกิจ งบประมำณ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ภำระผูกพัน และ
บุคลำกรไปยังหน่วยงำนของรัฐอ่ืนนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรให้บริกำรทำงกำรเงินใน
ระดับชุมชนมักด ำเนินกำรโดยองค์กรกำรเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำกเน้นกำรพ่ึงพำตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขำดควำมมั่นคงในด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนกำรบัญชี สมควรยกระดับองค์กรกำรเงินชุมชนเป็นสถำบันกำรเงิน
ประชำชนซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลโดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชนท ำหน้ำที่
วำงกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน
ประชำชน เพ่ือให้มีกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องและยั่งยืนอันจะท ำให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนเดียวกัน และมีควำมยั่งยืนในกำรพ่ึงพำตนเอง
ภำยในชุมชน  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรให้บริกำรทำงกำรเงินใน
ระดับชุมชนมักด ำเนินกำรโดยองค์กรกำรเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำกเน้นกำรพ่ึงพำตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขำดควำมมั่นคงในด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนกำรบัญชี สมควรยกระดับองค์กรกำรเงินชุมชนเป็นสถำบันกำรเงิน
ประชำชนซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลโดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชนท ำหน้ำที่
วำงกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน
ประชำชน เพ่ือให้มีกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องและยั่งยืนอันจะท ำให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนเดียวกัน และมีควำมยั่งยืนในกำรพ่ึงพำตนเอง
ภำยในชุมชน  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พัชรภรณ์/ธนบดี/จัดท ำ 
๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
นุสรำ/ตรวจ 

๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ทรัพย์อิงสิทธิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์อิงสิทธิ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ทรัพย์ อิงสิทธิ” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินที่ อิงจำกสิทธิกำรใช้ประโยชน์ ใน

อสังหำริมทรัพย์ตำมทีบ่ัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“อสังหำริมทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 
มำตรำ ๔  เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นค ำขอ

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี 
ทรัพย์อิงสิทธิมีก ำหนดเวลำได้ไม่เกินสำมสิบปี 
กำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเฉพำะบำงส่วนในอสังหำริมทรัพย์ตำมโฉนดที่ดินหรือหนังสือ

กรรมสิทธิ์ห้องชุดจะกระท ำมิได ้
กำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรจ ำนองหรือกำรใช้เป็นหลักประกัน

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้กระท ำได้เมื่อได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้รับจ ำนองหรือผู้รับหลักประกัน 
หรือผู้มีสิทธินั้น แล้วแต่กรณี 
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๙๗/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ทรัพย์อิงสิทธิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์อิงสิทธิ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ทรัพย์ อิงสิทธิ” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินที่ อิงจำกสิทธิกำรใช้ประโยชน์ ใน

อสังหำริมทรัพย์ตำมทีบ่ัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“อสังหำริมทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 
มำตรำ ๔  เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นค ำขอ

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พร้อมกับแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี 
ทรัพย์อิงสิทธิมีก ำหนดเวลำได้ไม่เกินสำมสิบปี 
กำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเฉพำะบำงส่วนในอสังหำริมทรัพย์ตำมโฉนดที่ดินหรือหนังสือ

กรรมสิทธิ์ห้องชุดจะกระท ำมิได้ 
กำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรจ ำนองหรือกำรใช้เป็นหลักประกัน

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้กระท ำได้เมื่อได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้รับจ ำนองหรือผู้รับหลักประกัน 
หรือผู้มีสิทธินั้น แล้วแต่กรณี 
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๙๗/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๕  เมื่อได้รับค ำขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตำมมำตรำ ๔ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

จดทะเบียนกำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ ง
ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ 

หนังสือรับรองทรัพย์ อิงสิทธิให้ท ำ เป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับ มอบให้ เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์ฉบับหนึ่งและอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ส ำนักงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 
มำตรำ ๖  กำรขอก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิตำมมำตรำ ๔ กำรจดทะเบียนและกำรออก

หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิตำมมำตรำ ๕ กำรยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิตำมมำตรำ ๑๔ และกำรเพิกถอน
หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๗  ในกรณีที่หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิใดสูญหำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 

ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธินั้นได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

เมื่อได้มีกำรออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิแล้ว ให้หนังสือรับรองทรัพย์
อิงสิทธิฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก 

 
มำตรำ ๘  ทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกมิได้ 
ที่ดินที่มีกำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิจะแบ่งแยกออกเป็นหลำยแปลงหรือรวมกับที่ดิน

แปลงอืน่เข้ำเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้ 
 
มำตรำ ๙  เมื่อมีกำรก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิในอสังหำริมทรัพย์ใด เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์

จะก่อตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ ในอสังหำริมทรัพย์นั้นมิได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ทรง
ทรัพย์องิสิทธิ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่กระทบสิทธิของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ในกำรโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหำริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกำรใช้กรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกันกำรช ำระหนี้
โดยกำรจ ำนองหรือกำรใช้เป็นหลักประกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ 

 
มำตรำ ๑๐  ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ที่ก่อตั ้ง

ทรัพย์อิงสิทธิตำมพระรำชบัญญัตินี้ และตำมที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ 
ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์อิงสิทธิต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรนั้นด้วย 
 
มำตรำ ๑๑  ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดในอสังหำริมทรัพย์

ที ่ก่อตั ้งทรัพย์อิงสิทธิเสมือนหนึ่งเป็นเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ เว้นแต่สิทธิติดตำมและเอำคืนซึ่ง
อสังหำริมทรัพย์จำกบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวำงมิให้ผู้ อ่ืนสอดเข้ำเกี่ยวข้องกับ
อสังหำริมทรัพย์นั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ให้ยังคงเป็นสิทธิของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์โดยผู้ทรง
ทรัพย์อิงสิทธิต้องแจ้งเหตุดังกล่ำวให้เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ทรำบโดยพลัน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือ
สร้ำงขึ้นใหม่ในอสังหำริมทรัพย์ ตกเป็นของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง เว้นแต่
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

ควำมในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับกำรกระทำต่อห้องชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 
มำตรำ ๑๒  ทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถโอนให้แก่กัน หรือใช้เป็นหลักประกันกำรช ำระ

หนี้โดยกำรจ ำนองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้ 
ทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถตกทอดทำงมรดกได้ 
กำรท ำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิต้องท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเมื่อมีกำรจดทะเบียนแล้วให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์ทรำบโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตำมประเภทนิติกรรมและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๑๓  ในกรณีที่มีกำรโอนทรัพย์อิงสิทธิและมีกำรผิดสัญญำระหว่ำงผู้โอน

ทรัพย์อิงสิทธิและผู้รับโอนทรัพย์อิงสิทธิอันเป็นเหตุให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ กำรบอกเลิก
สัญญำนั้นต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยเสียค่ำตอบแทนและโดยสุจริต และได้
จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว 

 
มำตรำ ๑๔  เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอำจยกเลิกทรัพย์

อิงสิทธิก่อนครบก ำหนดเวลำได้ เว้นแต่ในกรณีที่กำรยกเลิกทรัพย์อิงสิทธินั้นจะกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยเสียค่ำตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว 

 
มำตรำ ๑ ๕   เมื่ อท รัพย์ อิ งสิ ท ธิ ระงับ ลง ให้ ผู้ ท รงท รัพย์ อิ งสิ ท ธิ ส่ งมอบ

อสังหำริมทรัพย์คืนแก่ เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ตำมสภำพที่ เป็นอยู่ในเวลำนั้น เว้นแต่เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

 
มำตรำ ๑๖  กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ กำรจดทะเบียนนิติกรรม 

หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตรำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้กรมท่ีดินหักค่ำใช้จ่ำยไว้ร้อยละห้ำของเงินค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ 
ให้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บตำมพระรำชบัญญัตินี้หลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคสองเป็น

รำยได้ของเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภำยใน
เขตนั้น 

 
มำตรำ ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือ
สร้ำงขึ้นใหม่ในอสังหำริมทรัพย์ ตกเป็นของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง เว้นแต่
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

ควำมในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับกำรกระทำต่อห้องชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
 
มำตรำ ๑๒  ทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถโอนให้แก่กัน หรือใช้เป็นหลักประกันกำรช ำระ

หนี้โดยกำรจ ำนองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้ 
ทรัพย์อิงสิทธิสำมำรถตกทอดทำงมรดกได้ 
กำรท ำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิต้องท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเมื่อมีกำรจดทะเบียนแล้วให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์ทรำบโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตำมประเภทนิติกรรมและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๑๓  ในกรณีที่มีกำรโอนทรัพย์อิงสิทธิและมีกำรผิดสัญญำระหว่ำงผู้โอน

ทรัพย์อิงสิทธิและผู้รับโอนทรัพย์อิงสิทธิอันเป็นเหตุให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ กำรบอกเลิก
สัญญำนั้นต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยเสียค่ำตอบแทนและโดยสุจริต และได้
จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว 

 
มำตรำ ๑๔  เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอำจยกเลิกทรัพย์

อิงสิทธิก่อนครบก ำหนดเวลำได้ เว้นแต่ในกรณีที่กำรยกเลิกทรัพย์อิงสิทธินั้นจะกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยเสียค่ำตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว 

 
มำตรำ ๑ ๕   เมื่ อท รัพย์ อิ งสิ ท ธิ ระงับ ลง ให้ ผู้ ท รงท รัพย์ อิ งสิ ท ธิ ส่ งมอบ

อสังหำริมทรัพย์คืนแก่ เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ตำมสภำพที่ เป็นอยู่ในเวลำนั้น เว้นแต่เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

 
มำตรำ ๑๖  กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ กำรจดทะเบียนนิติกรรม 

หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตรำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้กรมท่ีดินหักคำ่ใช้จ่ำยไว้ร้อยละห้ำของเงินค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ 
ให้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บตำมพระรำชบัญญัตินี้หลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคสองเป็น

รำยได้ของเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภำยใน
เขตนั้น 

 
มำตรำ ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
   

 
๑. ค่ำจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ   ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
๒. ค่ำออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิหรือ 

ใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๓. ค่ำจดทะเบียนโอนทรัพย์อิงสิทธิ 

(ก) มีทุนทรัพย์     ร้อยละ ๒ ของรำคำทุนทรัพย์ 
ทีผู่้ขอจดทะเบียนแสดงควำมเป็นจริง 
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(ข) ไม่มีทุนทรัพย์     ครั้งละ ๑,๐๐๐ บำท 
๔. ค่ำจดทะเบียนกำรจ ำนอง    ร้อยละ ๑ ของรำคำทุนทรัพย์ที่จ ำนอง 
๕. ค่ำจดทะเบียนยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ   ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
๖. ค่ำธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

(ก) ค่ำค ำขอ      ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ข) ค่ำคดัหรือส ำเนำเอำสำรต่ำง ๆ รวมทั้งค่ำคัด 

หรือส ำเนำเอกสำรเป็นพยำนในคดีแพ่ง 
โดยเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้คัดหรือส ำเนำ   หน้ำละ ๒๐๐ บำท 

(ค) ค่ำรับรองเอกสำรที่คัดหรือส ำเนำ   ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ง) ค่ำตรวจหลักฐำนทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ  ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(จ) ค่ำรบัอำยัดทรัพย์อิงสิทธิ    ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ฉ) ค่ำมอบอ ำนำจ     เรื่องละ ๕๐๐ บำท 
(ช) ค่ำตรวจสอบข้อมูลด้ำนทะเบียนหรือข้อมูลอื่น  ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ซ) ค่ำส ำเนำจำกสื่อบันทึกข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนหรือส ำเนำข้อมูลอ่ืน  แผ่นละ ๕๐๐ บำท 
(ฌ) ค่ำประกำศ     เรื่องละ ๒๐๐ บำท 

๗. ค่ำใช้จ่ำย 
(ก) ค่ำปิดประกำศให้แก่ผู้ปิดประกำศ   คนละ ๒๐๐ บำท 
(ข) ค่ำพยำนให้แก่พยำน    คนละ ๒๐๐ บำท 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
   

 
๑. ค่ำจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ   ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
๒. ค่ำออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิหรือ 

ใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ   ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๓. ค่ำจดทะเบียนโอนทรัพย์อิงสิทธิ 

(ก) มีทุนทรัพย์     ร้อยละ ๒ ของรำคำทุนทรัพย์ 
ทีผู่้ขอจดทะเบียนแสดงควำมเป็นจริง 
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(ข) ไม่มีทุนทรัพย์     ครั้งละ ๑,๐๐๐ บำท 
๔. ค่ำจดทะเบียนกำรจ ำนอง    ร้อยละ ๑ ของรำคำทุนทรัพย์ที่จ ำนอง 
๕. ค่ำจดทะเบียนยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ   ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
๖. ค่ำธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

(ก) ค่ำค ำขอ      ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ข) ค่ำคดัหรือส ำเนำเอำสำรต่ำง ๆ รวมทั้งค่ำคัด 

หรือส ำเนำเอกสำรเป็นพยำนในคดีแพ่ง 
โดยเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้คัดหรือส ำเนำ   หน้ำละ ๒๐๐ บำท 

(ค) ค่ำรับรองเอกสำรที่คัดหรือส ำเนำ   ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ง) ค่ำตรวจหลักฐำนทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ  ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 
(จ) ค่ำรบัอำยัดทรัพย์อิงสิทธิ    ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 
(ฉ) ค่ำมอบอ ำนำจ     เรื่องละ ๕๐๐ บำท 
(ช) ค่ำตรวจสอบข้อมูลด้ำนทะเบียนหรือข้อมูลอื่น  ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
(ซ) ค่ำส ำเนำจำกสื่อบันทึกข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนหรือส ำเนำข้อมูลอ่ืน  แผ่นละ ๕๐๐ บำท 
(ฌ) ค่ำประกำศ     เรื่องละ ๒๐๐ บำท 

๗. ค่ำใช้จ่ำย 
(ก) ค่ำปิดประกำศให้แก่ผู้ปิดประกำศ   คนละ ๒๐๐ บำท 
(ข) ค่ำพยำนให้แก่พยำน    คนละ ๒๐๐ บำท 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิตำมสัญญำที่ใช้บังคับระหว่ำงบุคคลที่เป็น
คู่สัญญำโดยเฉพำะซึ่งมีข้อจ ำกัดบำงประกำรในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ ส่วนกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม
มีขอบเขตกำรบังคับใช้ที่จ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกฎหมำยดังกล่ำวในหลำยกรณี 
สมควรก ำหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ซึ่งสำมำรถโอนและตรำ
เป็นประกันกำรช ำระหนี้โดยกำรจ ำนองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และผลักดันกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศในภำพรวม  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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