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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรือ่ ง คดีพพ
ิ าทเกีย่ วกับการทีห่ นวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใชอาํ นาจตามกฎหมาย
นางสาวชลธิชา แจงเร็ว ที่ ๑
นายอานนท นําภา ที่ ๒

ผูฟองคดี

ระหวาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๑
ผูก าํ กับการสถานีตาํ รวจนครบาลชนะสงคราม ที่ ๒

ผูถ กู ฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูประสานงานกลุมฟนฟูประชาธิปไตย
ผูฟ อ งคดีที่ ๒ เปนสมาชิกกลุม เครือขายเพือ่ เรียกรองใหรฐั บาลคณะรักษาความสงบแหงชาติดาํ เนินการ
เลือกตั้ง (กลุมคนอยากเลือกตั้ง) ผูฟองคดีทั้งสองประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะเพื่อเรียกรองใหมี
การเลือกตั้งในนามกลุมฟนฟูประชาธิปไตยและกลุมคนอยากเลือกตั้ง โดยเดินขบวนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร ถึงบริเวณหนาทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เนื่องในวาระครบรอบการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๔ ป ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ผูฟ อ งคดีที่ ๑ จึงไดมหี นังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจงการชุมนุมตอผูถ กู ฟองคดีที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(๑) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๗ นาฬกา ณ บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทาพระจันทร ซึ่งเปนบริเวณที่มีทางเทากวางมากพอที่จะจุผูชุมนุมตั้งแต ๒๐๐ คน
ถึง ๓๐๐ คน โดยผูชุมนุมจะคางคืนในบริเวณดังกลาว
(๒) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗ นาฬกา จะมีการเคลือ่ นการชุมนุมไปยังทําเนียบรัฐบาล
โดยผูชุมนุมมีความประสงคขอใชชองทาง ๑ ชองทางจราจร โดยใชเสนทางถนนราชดําเนินกลาง
และถนนราชดําเนินนอก ขามสะพานมัฆวานรังสรรค ไปยังประตูทําเนียบรัฐบาลตรงขามกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยคาดวามีผูเขารวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน
ตอมา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือสรุปสาระสําคัญในการ
ชุมนุมสาธารณะ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.) ๑๐/๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยในขอ ๓
ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ไดขอใหผฟู อ งคดีและประชาชนทีเ่ ขารวมชุมนุม ใหชมุ นุมในพืน้ ทีท่ กี่ าํ หนดไว คือ บริเวณ
ทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะประสานงานกับสวนราชการที่มีหนาที่รับเรื่องรองทุกข
มารับขอเรียกรองของผูฟองคดี ณ บริเวณสถานที่ชุมนุม ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพื่อแจงยืนยันกําหนดการจัดกิจกรรมชุมนุมสาธารณะ
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือที่ตช ๐๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แจงกําหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะใหผูฟองคดีและผูชุมนุมชุมนุมในบริเวณที่กําหนดไวตามขอ ๓
ของหนังสือแจงสรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะ จากนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระบุการใชพนื้ ทีฟ่ ตุ บาทหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แจงใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานที่ชุมนุม ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หามมิใหจดั การชุมนุมทางการเมือง อันเปนการขัดคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ขอ ๑๒ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หรือผูที่รับมอบหมายมาแสดงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
(๒) หามมิใหเคลือ่ นยายผูช มุ นุมในลักษณะทีข่ ดั ตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) การโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่กอนตามพระราชบัญญัติการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การกระทําของผูถ กู ฟองคดีทงั้ สองและเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของเปนการ
ละเมิดเสรีภาพในการชุมนุม กลาวคือ การกําหนดเงือ่ นไขใหชมุ นุมเพียงหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนการกําหนดเงือ่ นไขทีไ่ มชอบดวยพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนือ่ งจากเสรีภาพ
ในการชุมนุมและเสรีภาพในการเดินทางตางเปนเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แมการเดินขบวนของผูฟ อ งคดี
ทั้งสองอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกในการจราจรอยูบางแตไมถึงขนาดที่ไมสามารถเดินทางไดเลย
ประกอบกับถนนราชดําเนินเปนถนนที่มีชองทางจราจรกวางมาก การเดินขบวนของผูชุมนุมซึ่งไมเกิน
หนึ่งชองทางจราจรจึงไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญของการเดินทาง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒
กําหนดใหผฟู อ งคดีทงั้ สองและผูช มุ นุมรายอืน่ ใชพนื้ ทีเ่ พียงบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เทากับเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูฟองคดีทั้งสองอยางรายแรงจนกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิเพราะเสรีภาพในการชุมนุมนัน้ ตองรวมถึงการเลือกสถานทีช่ มุ นุมเพือ่ ใหสง เสียง
ถึงกลุมเปาหมายของผูชุมนุมโดยไมกระทบกระเทือนการใชสิทธิของผูอื่นเกินสมควรดวย อีกทั้ง
การกระทําดังกลาวยังเปนการกระทําทางปกครองซึง่ ละเมิดตอมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อีกดวย ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ไมสามารถกําหนดเงือ่ นไขหามชุมนุมตามขอ ๑๒ ของคําสัง่ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งหามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เนื่องจาก
การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปนการขัดตอมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางชัดแจง เนื่องจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ จํากัด
เพียงการใชพื้นที่ มิไดใหอํานาจเจาหนาที่ในการพิจารณาประเด็นหรือเนื้อหาของการชุมนุม
นอกจากนี้ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ไดออกตามมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งปจจุบันรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ไดมบี ทบัญญัตซิ งึ่ คุม ครองเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธแลว การนําคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลาวมาบังคับใช
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญทีด่ าํ รงอยูใ นปจจุบนั จึงไมสามารถทําได และแมมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะรับรองคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไวใหชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แตก็เปนเพียงบทเฉพาะกาล จึงไมอาจใหคุณคาเทียบเทาและบังคับใชอยางขัดแยง
ตอเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได ผูฟ อ งคดีทงั้ สองไมจาํ ตองปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการอุทธรณตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูฟ อ งคดีทงั้ สองพบวา มีเจาหนาทีท่ หารและตํารวจ
ไดติดตามสมาชิกกลุมคนอยากเลือกตั้ง อยางนอย ๑๖ ราย ไปยังบานพักและที่ทํางาน โดยถายภาพ
สอบถามขอมูลสวนตัวและสอบถามวาจะเขารวมการชุมนุมระหวางวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ หรือไม รวมทั้งเขาคนบานโดยปราศจากเหตุอันควร และยึดเครื่องเสียงของสมาชิกกลุม
สรางความหวาดกลัววิตกมิใหออกมาชุมนุมไดอันเปนการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผูฟ อ งคดีทงั้ สองเห็นวา เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไดรับการรับรอง
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อผูฟองคดีทั้งสอง
และผูชุมนุมประสงคจะเขาเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบ
รัฐบาล โดยใชชอ งทาง ๑ ชองจราจรบนถนนทีม่ ขี นาดกวาง ในระยะเวลาทีจ่ าํ กัด จึงไมไดกอ ใหเกิด
ความเดือดรอนแกผอู นื่ เกินสมควร การกําหนดเงือ่ นไขหามผูช มุ นุมเดินขบวนไปตามถนนราชดําเนิน
ยอมเปนการกระทําละเมิดจากการใชอาํ นาจโดยไมชอบดวยกฎหมายของผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ในฐานะ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและเจาพนักงานอื่นในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ทั้งนี้
ผูฟ อ งคดีทงั้ สองขอเรียกคาเสียหายจากการไมสามารถใชเสรีภาพตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

๑. ใหผถู กู ฟองคดีที่ ๑ สัง่ การผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ และเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
เจาพนักงานอืน่ ในสังกัดของผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ และผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ยกเลิกเงือ่ นไขการชุมนุม ตามหนังสือ
ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ๑๑ (เพิ่มเติม) ซึ่งเปนการทําลายเสรีภาพในการชุมนุมและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ อํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตอผูฟ อ งคดีและผูช มุ นุมใหสามารถเดินเทา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบรัฐบาลไดจนกวาจะสิ้นสุดการชุมนุม
ตามหนังสือแจงการชุมนุมสาธารณะ
๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาหนาที่ตํารวจ
อยูในสังกัด ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดเสรีภาพการชุมนุมตามฟองจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จใหกับ
ผูฟองคดีทั้งสอง
พรอมกับคําฟองผูฟ อ งคดีทงั้ สองไดมคี าํ ขอใหศาลมีคาํ สัง่ เกีย่ วกับวิธกี ารชัว่ คราวกอนการพิพากษา
และขอไตสวนฉุกเฉิน โดยขอใหศาลมีคาํ สัง่ ทุเลาการบังคับตามคําสัง่ ของผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือ
สรุปสาระสําคัญการชุมนุมสาธารณะ (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีใ่ หผฟู อ งคดีทงั้ สอง
ขออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อชุมนุมทางการเมือง
โดยใหยนื่ หนังสืออนุญาตตอผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ หากไมมหี นังสืออนุญาตดังกลาว หามมิใหผฟู อ งคดีทงั้ สอง
จัดการชุมนุมโดยเด็ดขาด และทุเลาการบังคับตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือแจงใหปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอที่ ๓ ทีห่ า มมิใหผฟู อ งคดีทงั้ สองและผูรวมชุมนุม
เคลือ่ นยายการชุมนุมโดยใชพนื้ ผิวจราจร ๑ ชองทาง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปยังทําเนียบรัฐบาล
แตใหชมุ นุมบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เทานั้นและขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหผฟู อ งคดีทงั้ สองจัดการชุมนุมสาธารณะบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
และเคลื่อนยายผูชุมนุมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล ตั้งแตวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗ นาฬกา และสิน้ สุดการชุมนุมในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘ นาฬกา
ตามที่ไดแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา คําฟองนี้เปนคําฟองที่ศาลรับไวพิจารณาไดหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา คดีนผี้ ฟู อ งคดีทงั้ สองฟองวา ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ไดมหี นังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕
(บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดเงื่อนไขการชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดี
ทั้งสองชุมนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย
ขอใหยกเลิกเงื่อนไขและคําสั่งหามการชุมนุมดังกลาวพรอมกับใหชดใชคาเสียหาย กรณีจึงเปนคดี
พิพาทเกีย่ วกับการทีห่ นวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐออกคําสัง่ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙
วรรคหนึง่ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๒

109-120-MAC6.indd 112

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

จุลนิติ

10/27/18 1:15 PM

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

อยางไรก็ตาม ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ไดมหี นังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กําหนดเงื่อนไขและมีคําสั่ง ดังนี้ (๑) หามมิใหจัดการชุมนุมทางการเมือง อันเปนการขัดคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาต
จากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายมาแสดงกอนเริม่ การชุมนุมไมนอ ยกวา
ยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง (๒) หามมิใหเคลือ่ นยายผูช มุ นุมในลักษณะทีข่ ดั ตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงมิใชคําสั่งใหผูแจงแกไขการชุมนุมในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะ
ทีไ่ ดรบั แจงนัน้ อาจขัดตอมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมิใชคําสั่งหามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีที่ ๑
จึงไมอาจใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีเงื่อนไขหรือคําสั่งหามการชุมนุมเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หามเคลื่อนยายผูชุมนุมและการโฆษณาตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะไมไดกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธกี ารสําหรับการอุทธรณคาํ สัง่ ดังกลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟ อ งคดีที่ ๑ จึงตองอุทธรณคาํ สัง่ ดังกลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากไมมกี ารพิจารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซึง่ อาจเทียบเคียงระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ
คําสัง่ หามชุมนุมตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวคือ
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
แต เ มื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏตามคํ า ฟ อ งและถ อ ยคํ า ของผู  ฟ  อ งคดี ทั้ ง สองในชั้ น ไต ส วนว า
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดยื่นอุทธรณคําสั่งตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเปนกรณีทผี่ ฟู อ งคดีที่ ๑ มิไดดาํ เนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีที่ ๑
จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองและขอใหชดใชคาเสียหายได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับคําฟองในสวนของผูฟองคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดเปนผูแจงการชุมนุม
สาธารณะตามหนังสือแจงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูฟ อ งคดีที่ ๒ จึงไมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งกําหนดเงื่อนไข
การชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดีทั้งสองชุมนุมสาธารณะที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลปกครองกลางจึงมีคาํ สัง่ ไมรบั คําฟองของผูฟ อ งคดีทงั้ สอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดี
ทั้งสอง และเมื่อศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว จึงไมจําตองมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑
เรื่อง หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมหี นังสือ ดวนมาก ที่ สม ๐๐๐๑/๓๔๔
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา โดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซงึ่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นีใ้ ชบงั คับพนจากตําแหนงนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ แตใหยงั คงปฏิบตั ิ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลในการประชุม
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดพจิ ารณาเกีย่ วกับการดําเนินการเลือกสรรผูม า
ดํารงตําแหนงทีป่ รึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการ
สิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีมติโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๔๙ (๒) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน
(นักวิชาการสิทธิมนุษยชน) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิเปนตําแหนงเทียบเทาตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) เฉพาะเพื่อประโยชนในการ
สัง่ บรรจุและแตงตัง้ ตามมาตรา ๕๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แตมปี ระเด็นพิจารณาเกีย่ วกับการดําเนินการเลือกสรรผูม าดํารง
ตําแหนงดังกลาว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางทีห่ นึง่ เห็นวา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่ พ  น จากตํ า แหน ง และอยู  ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต  อ ไปจนกว า ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑

ยังสามารถใชอํานาจดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในตําแหนงดังกลาวไดตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว เนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดหามมิใหดําเนินการแตอยางใด
แนวทางทีส่ อง เห็นวา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่พนจากตําแหนงและอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้
ไมสมควรใชอาํ นาจเลือกสรรและบรรจุแตงตัง้ ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในตําแหนงดังกลาว ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว เนือ่ งจากพนจาก
ตําแหนงแลว และสมควรปฏิบัติหนาที่ตอไปเทาที่จําเปน
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงขอหารือวากรณีดังกลาว
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทพี่ น จากตําแหนงและ
อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ สามารถใชอาํ นาจดําเนินการ
เลือกสรรและบรรจุแตงตัง้ ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๕๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม อยางไร
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีผแู ทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) และผูแ ทนสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา โดยที่มาตรา ๖๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดบัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับพนจากตําแหนงนับแตวันที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ แตใหยงั คงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ การที่
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวบัญญัตใิ หคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติทพี่ น จากตําแหนงยังคงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปไดโดยมิไดกาํ หนดเงือ่ นไขหรือขอจํากัดใด ๆ ไว ดังนัน้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมซึ่งยังคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจึงมีหนาที่และอํานาจ
ทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอี ยูต ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๖

109-120-MAC6.indd 116

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

10/27/18 1:15 PM

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

อยางไรก็ตาม ปรากฏตามหนังสือหารือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทั้งสองฝายตางมีความเห็นวาสามารถใชอํานาจ
ดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวได เพียงแตมขี อ โตแยงระหวางกัน
วาสมควรใชอํานาจนั้นหรือไม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาการจะ
สมควรใชอํานาจนั้นหรือไม เพียงใด ยอมอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยแท คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไมสามารถพิจารณาแทนได
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓๔๐/๒๕๖๐
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐
เรือ่ ง การตีความคําวา “ซากสัตว” ตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณี salami แฮม ไสกรอก
และขาหมูรมควัน)
๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
กรมปศุสตั ว ไดมหี นังสือที่ กษ ๐๖๐๔/๒๑๔๓๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยกรมปศุสัตวไดแจงใหผูประกอบการนําเขาสินคาปศุสัตว
ประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน ตองปฏิบัติภายใตกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
โดยถือวาสินคาดังกลาวเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๔๙๙ เพราะผลิตมาจากรางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยังไมแปรสภาพ
เปนอาหารสุก แตเนื่องจากผูประกอบการนําเขาสินคาประเภทดังกลาวมีขอสงสัยในการตีความของ
กรมปศุสัตววาถูกตองหรือไม เพราะผูประกอบการมีความเห็นวาสินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก
และขาหมูรมควันนั้น เปนอาหารสุก เหตุที่กรมปศุสัตวถือวาสินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก
และขาหมูรมควัน เปนซากสัตวเพราะสินคาดังกลาวผลิตมาจากรางกายหรือสวนของรางกายสัตว
ทีต่ ายแลว และยังไมแปรสภาพเปนอาหารสุก ถึงแมจะผานกระบวนการผลิตโดยใชความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
๖๘ องศาเซลเซียส แตอณ
ุ หภูมดิ งั กลาวยังไมเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําลายเชือ้ โรคระบาดไดหมดทุกชนิด
ซึง่ ความรอนทีส่ ามารถทําลายเชือ้ โรคระบาดไดหมดทีห่ นวยงานในระดับสากลทีเ่ กีย่ วของ เชน ขอกําหนด
รวมขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) กําหนดไว คือ อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียสที่แกนกลาง
ของสินคา นอกจากนีย้ งั มีขอ กําหนดขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศกําหนดวา ในการทําลาย
เชื้อโรคระบาดชนิด FMD virus ในซากสัตว ใหใชความรอนอุณหภูมิที่แกนกลางของซากสัตว
ไมนอยกวา ๗๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓๐ นาที และจากงานวิจัยของ OIE ระบุวา เชื้อโรคระบาด
บางชนิด เชน โรคปากและเทาเปอ ย (FMD virus) โรคอหิวาตสกุ รอัฟริกนั (African swine fever virus)
โรคอหิวาตสุกร (Classical swine fever virus) สามารถมีชีวิตอยูในสินคาประเภทดังกลาวไดนาน
ถึง ๓๙๙ วัน
กรมปศุสัตวจึงขอหารือวา สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน
เปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือไม
และสินคาดังกลาวถือเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม เพื่อที่กรมปศุสัตวจะไดใชเปนบรรทัดฐานและยึดถือเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินคาประเภทดังกลาวตอไป
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือของกรมปศุสัตว โดยมีผูแทน
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมปศุสตั ว และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) และผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลวมีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน เปนซากสัตว
ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือไมนั้น เห็นวา
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดกําหนดนิยามคําวา “ซากสัตว”
หมายความวารางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก
หรือสิง่ ประดิษฐสาํ เร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ทีไ่ ดตดั ออกจากสัตวขณะมีชวี ติ
และยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย ปญหานี้จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา สินคา
ประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน ไดมีการแปรสภาพเปนอาหารสุกแลวหรือไม
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดเคยวินิจฉัยไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๑๘๖/๒๕๕๖ วา
การแปรสภาพเปนอาหารสุกหมายความวา สิ่งนั้นสามารถเปนอาหารไดทันที สวนการแปรสภาพ
เปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปคือการนําสิ่งใด ๆ มาเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทําใหเปนสิ่งใหมขึ้น
จนสามารถใชสงิ่ ประดิษฐใหมนนั้ เองเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ ไดทนั ที หากลักษณะและสภาพ
ของสิง่ ทีไ่ ดผา นกรรมวิธดี งั กลาวแลว แตยงั ไมอาจใชเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ ไดทนั ที และจะ
ตองนําไปดําเนินกรรมวิธขี นั้ ตอไปอีกจึงจะใชรบั ประทานเปนอาหารหรือเปนสิง่ ประดิษฐสาํ เร็จรูปได
สิ่งนั้นจะไมเปนอาหารสุกหรือเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป แตเปน “ซากสัตว” ตามความหมายใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
จากปญหาที่หารือมานี้ปรากฏขอเท็จจริงวา กรมปศุสัตวไมเคยกําหนดวาการแปรสภาพ
เปนอาหารสุกตองผานความรอนที่อุณหภูมิเทาใดจึงจะถือเปนอาหารสุก ผูประกอบการที่นําเขาสินคา
ประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควันจึงไมเคยตองขออนุญาตจากกรมปศุสัตว ดังนั้น
สินคาดังกลาวจะเปนซากสัตวตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือไม นัน้ เปนปญหาขอเท็จจริงทีจ่ ะตองพิจารณาเกีย่ วกับการแปรสภาพเปนอาหารสุก
เพื่อนํามาใชวินิจฉัยกับสินคาแตละประเภท
ประเภทที่สอง สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน เปนซากสัตว
ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม นั้น เห็นวา
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดนิยามคําวา “ซากสัตว” หมายความวา
รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว สิ่งใด ๆ ที่ไดจากสัตวที่มีชีวิตหรือสัตวที่ตายแลว และ
ใหหมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป
ที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งเปนการใหความหมายของบทนิยามคําวา
“ซากสัตว” ที่แตกตางไปจากบทนิยามตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ กลาวคือ
กําหนดใหซากสัตวหมายความรวมถึงอาหารสุกทีท่ าํ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือสิง่ ประดิษฐ
สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไวดวย
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑
๑๓๔๐/๒๕๖๐

ดังนั้น กรณีตามที่หารือมานี้ การนํารางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลวมาทํา
ประกอบ หรือปรุงเปน salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน จะเปนซากสัตวตามความหมาย
ของนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมนั้น เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่อยูในอํานาจและหนาที่ของกรมปศุสัตวที่จะตองพิจารณากําหนดเกณฑใหชัดเจนวา
จะตองผานความรอนที่อุณหภูมิเทาใดที่กรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรค รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ตองออกประกาศเพื่อกําหนดใหอาหารสุก
ดังกลาวเปนซากสัตว ที่จะตองอยูภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ เสียกอน
ดังนัน้ สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควันจึงไมเปนซากสัตว ตามมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
อนึ่ง หากกรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาดของโรคในสินคาประเภท
ดั ง กล า ว สมควรที่ จ ะได มี ก ารออกประกาศกระทรวงตามบทนิ ย าม “ซากสั ต ว ” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร็วตอไป
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