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คําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 

 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เร่ือง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
 โดยไมชอบดวยกฎหมาย    และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
 การใชอํานาจตามกฎหมาย

    นางสาวชลธิชา แจงเร็ว ที่ ๑          ผูฟองคดี
    นายอานนท นําภา ท่ี ๒
   
     
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๑
    ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม ท่ี ๒   ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูประสานงานกลุมฟนฟูประชาธิปไตย 
ผูฟองคดทีี ่๒ เปนสมาชกิกลุมเครอืขายเพือ่เรยีกรองใหรฐับาลคณะรกัษาความสงบแหงชาตดํิาเนนิการ
เลือกตั้ง (กลุมคนอยากเลือกตั้ง) ผูฟองคดีทั้งสองประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะเพื่อเรียกรองใหมี
การเลือกต้ังในนามกลุมฟนฟูประชาธิปไตยและกลุมคนอยากเลือกต้ัง โดยเดินขบวนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจนัทร ถงึบรเิวณหนาทาํเนยีบรฐับาล ในวนัที ่๒๑ และวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เนื่องในวาระครบรอบการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๔ ป ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ผูฟองคดีที ่๑ จงึไดมหีนงัสือลงวันที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจงการชุมนมุตอผูถกูฟองคดีที ่๒
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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   (๑)  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๗ นาฬกา ณ บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทาพระจันทร ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีทางเทากวางมากพอท่ีจะจุผูชุมนุมตั้งแต ๒๐๐ คน 
ถึง ๓๐๐ คน โดยผูชุมนุมจะคางคืนในบริเวณดังกลาว 
   (๒) วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗ นาฬกา จะมกีารเคลือ่นการชมุนมุไปยงัทาํเนยีบรัฐบาล
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 
ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไดขอใหผูฟองคดแีละประชาชนทีเ่ขารวมชมุนุม ใหชมุนุมในพืน้ทีท่ีก่าํหนดไว คอื บรเิวณ
ทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะประสานงานกับสวนราชการที่มีหนาที่รับเร่ืองรองทุกข
มารับขอเรียกรองของผูฟองคดี ณ บริเวณสถานท่ีชุมนุม 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 จากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระบุการใชพืน้ทีฟ่ตุบาทหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
แจงใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานท่ีชุมนุม ตองปฏิบัติ ดังนี้
   (๑) หามมใิหจดัการชมุนมุทางการเมอืง อนัเปนการขดัคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ขอ ๑๒ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หรือผูที่รับมอบหมายมาแสดงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
   (๒) หามมิใหเคลือ่นยายผูชมุนุมในลักษณะท่ีขดัตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๓) การโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่กอนตามพระราชบัญญัติการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
   ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การกระทาํของผูถกูฟองคดีทัง้สองและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเปนการ
ละเมิดเสรีภาพในการชุมนมุ กลาวคอื การกําหนดเง่ือนไขใหชมุนมุเพียงหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนการกาํหนดเง่ือนไขทีไ่มชอบดวยพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เน่ืองจากเสรีภาพ
ในการชมุนุมและเสรีภาพในการเดินทางตางเปนเสรีภาพตามรฐัธรรมนญู แมการเดนิขบวนของผูฟองคดี
ทั้งสองอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกในการจราจรอยูบางแตไมถึงขนาดที่ไมสามารถเดินทางไดเลย 
ประกอบกับถนนราชดําเนินเปนถนนที่มีชองทางจราจรกวางมาก การเดินขบวนของผูชุมนุมซ่ึงไมเกิน
หนึ่งชองทางจราจรจึงไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญของการเดินทาง การที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ 
กาํหนดใหผูฟองคดทีัง้สองและผูชมุนมุรายอืน่ใชพืน้ทีเ่พยีงบรเิวณดานหนามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
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เทากับเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูฟองคดีท้ังสองอยางรายแรงจนกระทบกระเทือน
สาระสาํคญัแหงสิทธเิพราะเสรภีาพในการชมุนมุนัน้ตองรวมถงึการเลอืกสถานท่ีชมุนมุเพือ่ใหสงเสยีง
ถึงกลุมเปาหมายของผูชุมนุมโดยไมกระทบกระเทือนการใชสิทธิของผูอื่นเกินสมควรดวย อีกทั้ง
การกระทาํดงักลาวยงัเปนการกระทาํทางปกครองซึง่ละเมดิตอมาตรา ๖ แหงพระราชบญัญติัการชุมนมุ
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อกีดวย ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไมสามารถกาํหนดเงือ่นไขหามชมุนมุตามขอ ๑๒ ของคําสัง่หัวหนาคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งหามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เน่ืองจาก
การกําหนดเง่ือนไขดังกลาวเปนการขัดตอมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางชัดแจง เนื่องจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ จํากัด
เพียงการใชพื้นที่ มิไดใหอํานาจเจาหนาที่ในการพิจารณาประเด็นหรือเนื้อหาของการชุมนุม
   นอกจากน้ี คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ไดออกตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งปจจุบันรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ไดมบีทบญัญติัซ่ึงคุมครองเสรภีาพในการชมุนมุ
โดยสงบและปราศจากอาวธุแลว การนาํคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตดิงักลาวมาบงัคบัใช
ขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญูท่ีดาํรงอยูในปจจบุนัจึงไมสามารถทาํได และแมมาตรา ๒๗๙ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จะรบัรองคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตไิวใหชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แตก็เปนเพียงบทเฉพาะกาล จึงไมอาจใหคุณคาเทียบเทาและบังคับใชอยางขัดแยง
ตอเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูได ผูฟองคดทีัง้สองไมจาํตองปฏบิตัติามขัน้ตอนในการอทุธรณตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญติัการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูฟองคดีทัง้สองพบวา มเีจาหนาทีท่หารและตํารวจ
ไดติดตามสมาชิกกลุมคนอยากเลือกตั้ง อยางนอย ๑๖ ราย ไปยังบานพักและที่ทํางาน โดยถายภาพ 
สอบถามขอมูลสวนตัวและสอบถามวาจะเขารวมการชุมนุมระหวางวันที่ ๒๑  ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ หรือไม รวมทั้งเขาคนบานโดยปราศจากเหตุอันควร และยึดเครื่องเสียงของสมาชิกกลุม
สรางความหวาดกลัววิตกมิใหออกมาชุมนุมไดอันเปนการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา ๔๔ 
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผูฟองคดทีัง้สองเหน็วา เสรภีาพในการชมุนมุ
โดยสงบและปราศจากอาวุธถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไดรับการรับรอง
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อผูฟองคดีทั้งสอง
และผูชุมนุมประสงคจะเขาเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบ
รฐับาล โดยใชชองทาง ๑ ชองจราจรบนถนนทีม่ขีนาดกวาง ในระยะเวลาท่ีจาํกดั จงึไมไดกอใหเกดิ
ความเดอืดรอนแกผูอืน่เกนิสมควร การกาํหนดเงือ่นไขหามผูชมุนมุเดนิขบวนไปตามถนนราชดาํเนนิ
ยอมเปนการกระทาํละเมิดจากการใชอาํนาจโดยไมชอบดวยกฎหมายของผูถกูฟองคดีที ่๒ ในฐานะ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและเจาพนักงานอ่ืนในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ทั้งนี้ 
ผูฟองคดทีัง้สองขอเรยีกคาเสยีหายจากการไมสามารถใชเสรภีาพตามมาตรา ๖ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้
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creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๒

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ
จุลนิติ

   ๑. ใหผูถกูฟองคดีที ่๑ สัง่การผูถกูฟองคดทีี ่๒ และเจาพนักงานดแูลการชุมนมุสาธารณะและ
เจาพนกังานอ่ืนในสังกดัของผูถกูฟองคดีที ่๑ และผูถกูฟองคดทีี ่๒ ยกเลกิเงือ่นไขการชุมนมุ ตามหนงัสือ 
ท่ี ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปการชุมนุมสาธารณะ 
ตามมาตรา ๑๑ (เพิ่มเติม) ซึ่งเปนการทําลายเสรีภาพในการชุมนุมและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลการ
ชมุนมุสาธารณะ อาํนวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยัตอผูฟองคดีและผูชมุนุมใหสามารถเดนิเทา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไปยังทําเนียบรัฐบาลไดจนกวาจะสิ้นสุดการชุมนุม
ตามหนังสือแจงการชุมนุมสาธารณะ
   ๒. ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาหนาที่ตํารวจ
อยูในสังกัด ชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดเสรีภาพการชุมนุมตามฟองจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จใหกับ
ผูฟองคดีทั้งสอง
   พรอมกบัคาํฟองผูฟองคดีทัง้สองไดมคีาํขอใหศาลมีคาํสัง่เก่ียวกับวธิกีารช่ัวคราวกอนการพิพากษา
และขอไตสวนฉกุเฉนิ โดยขอใหศาลมคีาํสัง่ทเุลาการบงัคบัตามคาํสัง่ของผูถกูฟองคดทีี ่๒ ตามหนงัสอื
สรปุสาระสาํคญัการชมุนุมสาธารณะ (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีใ่หผูฟองคดทีัง้สอง
ขออนุญาตจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพ่ือชุมนุมทางการเมือง 
โดยใหยืน่หนงัสอือนุญาตตอผูถกูฟองคดีที ่๒ หากไมมหีนงัสอือนุญาตดงักลาว หามมใิหผูฟองคดีทัง้สอง
จัดการชุมนุมโดยเด็ดขาด และทุเลาการบังคับตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนงัสือแจงใหปฏิบตัติามเงือ่นไข
การชมุนุมสาธารณะ ลงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอที ่๓ ทีห่ามมใิหผูฟองคดีทัง้สองและผูรวมชุมนุม
เคลือ่นยายการชมุนมุโดยใชพืน้ผวิจราจร ๑ ชองทาง จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไปยงัทาํเนียบรฐับาล 
แตใหชมุนุมบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เทานั้นและขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดทีัง้สองจดัการชมุนมุสาธารณะบริเวณทางเทาหนามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร
และเคล่ือนยายผูชุมนุมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล ตั้งแตวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗ นาฬกา และส้ินสดุการชุมนมุในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘ นาฬกา 
ตามที่ไดแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา คําฟองนี้เปนคําฟองที่ศาลรับไวพิจารณาไดหรือไม 
   พเิคราะหแลวเหน็วา คดีนีผู้ฟองคดีทัง้สองฟองวา ผูถกูฟองคดีที ่๒ ไดมหีนังสือ ที ่ตช ๐๐๑๕
(บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดเงื่อนไขการชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดี
ทั้งสองชุมนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผู ฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหาย 
ขอใหยกเลิกเงื่อนไขและคําส่ังหามการชุมนุมดังกลาวพรอมกับใหชดใชคาเสียหาย กรณีจึงเปนคดี
พพิาทเกีย่วกบัการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรฐัออกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึง่ (๑) และ (๓) แหงพระราชบญัญตัจิดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

อยางไรกต็าม ผูถกูฟองคดทีี ่๒ ไดมหีนงัสอื ที ่ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
กําหนดเงื่อนไขและมีคําสั่ง ดังนี้ (๑) หามมิใหจัดการชุมนุมทางการเมือง อันเปนการขัดคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวนแตจะนําหนังสืออนุญาต
จากหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายมาแสดงกอนเริม่การชมุนุมไมนอยกวา
ยีส่บิสีช่ัว่โมง (๒) หามมใิหเคลือ่นยายผูชมุนมุในลกัษณะทีข่ดัตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงมิใชคําสั่งใหผูแจงแกไขการชุมนุมในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะ
ทีไ่ดรบัแจงนัน้อาจขดัตอมาตรา ๗ หรอืมาตรา ๘ แหงพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และมิใชคําสั่งหามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมอาจใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได
   การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีเงื่อนไขหรือคําสั่งหามการชุมนุมเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หามเคลื่อนยายผูชุมนุมและการโฆษณาตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี (๕) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะไมไดกําหนดขั้นตอนหรือ
วธิกีารสาํหรบัการอทุธรณคาํสัง่ดงักลาวไวเปนการเฉพาะ ผูฟองคดทีี ่๑ จงึตองอทุธรณคาํสัง่ดงักลาว
ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากไมมกีารพิจารณา
อทุธรณใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาอนัสมควร ซึง่อาจเทยีบเคยีงระยะเวลาการพจิารณาอทุธรณ
คาํสัง่หามชมุนมุตามมาตรา ๑๑ วรรคสี ่แหงพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวคอื 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมง
   แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามคําฟองและถอยคําของผูฟองคดีทั้งสองในช้ันไตสวนวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดยื่นอุทธรณคําสั่งตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๑) ๑๐/๒๖๑๒ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จงึเปนกรณทีีผู่ฟองคดทีี ่๑ มไิดดาํเนนิการตามขัน้ตอนและวธิกีารสาํหรบัการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวกอนนําคดีมาฟองตอศาล ผูฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองและขอใหชดใชคาเสียหายได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
   สําหรับคําฟองในสวนของผูฟองคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดเปนผูแจงการชุมนุม
สาธารณะตามหนังสอืแจงการชุมนุมสาธารณะ ลงวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูฟองคดทีี ่๒ จงึไมเปน
ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งกําหนดเงื่อนไข
การชุมนุมและสั่งหามผูฟองคดีทั้งสองชุมนุมสาธารณะที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามนัย
มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๔

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๙๒๕/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ
จุลนิติ

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
   โดยเหตผุลดงัไดวินจิฉยัขางตน ศาลปกครองกลางจงึมคํีาสัง่ไมรบัคําฟองของผูฟองคดท้ัีงสอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูฟองคดี
ทั้งสอง และเมื่อศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว จึงไมจําตองมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใหศาล
กําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด
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๑๑๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ จุลนิติ

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

เรื่อง หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามบทเฉพาะกาล
 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
   สาํนกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติไดมหีนงัสอื ดวนมาก ที ่สม ๐๐๐๑/๓๔๔ 
ลงวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถงึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรปุความไดวาโดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติซึง่ดาํรงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
นีใ้ชบงัคบัพนจากตาํแหนงนบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั แตใหยงัคงปฏบิตัิ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลในการประชุม 
ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑ เมือ่วนัจนัทรที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดพจิารณาเก่ียวกบัการดําเนนิการเลือกสรรผูมา
ดาํรงตําแหนงทีป่รกึษาสํานกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ ดานสทิธมินษุยชน (นกัวชิาการ
สิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีมติโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๔๙ (๒) แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน 
(นักวิชาการสิทธิมนุษยชน) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิเปนตําแหนงเทยีบเทาตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) เฉพาะเพ่ือประโยชนในการ
สัง่บรรจแุละแตงตัง้ตามมาตรา ๕๔ (๒) แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ แตมปีระเดน็พจิารณาเกีย่วกบัการดาํเนนิการเลอืกสรรผูมาดาํรง
ตําแหนงดังกลาว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
  แนวทางทีห่นึง่ เหน็วา ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
ที่พนจากตําแหนงและอยู ปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ 

109-120-MAC6.indd   115109-120-MAC6.indd   115 10/27/18   1:15 PM10/27/18   1:15 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๖

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

ยังสามารถใชอํานาจดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในตําแหนงดังกลาวไดตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว เนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดหามมิใหดําเนินการแตอยางใด
   แนวทางท่ีสอง เห็นวา ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาติที่พนจากตําแหนงและอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ 
ไมสมควรใชอาํนาจเลอืกสรรและบรรจแุตงตัง้ขาราชการสาํนักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาติ
ในตําแหนงดงักลาว ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญดงักลาว เน่ืองจากพนจาก
ตําแหนงแลว และสมควรปฏิบัติหนาที่ตอไปเทาที่จําเปน
   ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงขอหารือวากรณีดังกลาว 
ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติท่ีพนจากตําแหนงและ
อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ สามารถใชอาํนาจดําเนนิการ
เลอืกสรรและบรรจุแตงตัง้ขาราชการสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติตามมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม อยางไร

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาติ โดยมีผูแทนจากสํานกันายกรัฐมนตรี (สาํนกังาน ก.พ.) และผูแทนสาํนกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา โดยที่มาตรา ๖๐ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดบัญญัติใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับพนจากตําแหนงนับแตวันที่
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบงัคับ แตใหยงัคงปฏิบตัหินาท่ีตอไปจนกวาประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ การที่
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวบญัญตัใิหคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาตทิีพ่นจากตาํแหนงยงัคงปฏบิตัหินาทีต่อไปไดโดยมไิดกาํหนดเงือ่นไขหรอืขอจาํกดัใด ๆ  ไว ดงันัน้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมซึ่งยังคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจึงมีหนาท่ีและอํานาจ
ทัง้หมดท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติมอียูตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

109-120-MAC6.indd   116109-120-MAC6.indd   116 10/27/18   1:15 PM10/27/18   1:15 PM

creo




๑๑๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ จุลนิติ

   อยางไรก็ตาม ปรากฏตามหนังสือหารือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท้ังสองฝายตางมีความเห็นวาสามารถใชอํานาจ
ดําเนินการเลือกสรรและบรรจุแตงตั้งขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวได เพยีงแตมขีอโตแยงระหวางกนั
วาสมควรใชอํานาจนั้นหรือไม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาการจะ
สมควรใชอํานาจนั้นหรือไม เพียงใด ยอมอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยแท คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไมสามารถพิจารณาแทนได
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๑๘

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐

เร่ือง  การตีความคําวา “ซากสัตว” ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙  
 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณี salami แฮม ไสกรอก
 และขาหมูรมควัน)

๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป
   กรมปศสัุตว ไดมีหนังสือที ่กษ ๐๖๐๔/๒๑๔๓๘ ลงวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถงึสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยกรมปศุสัตวไดแจงใหผู ประกอบการนําเขาสินคาปศุสัตว
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
ทีต่ายแลว และยงัไมแปรสภาพเปนอาหารสุก ถงึแมจะผานกระบวนการผลิตโดยใชความรอนทีอ่ณุหภมูิ 
๖๘ องศาเซลเซียส แตอณุหภูมดิงักลาวยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถทําลายเช้ือโรคระบาดไดหมดทุกชนิด 
ซึง่ความรอนทีส่ามารถทาํลายเชือ้โรคระบาดไดหมดท่ีหนวยงานในระดับสากลทีเ่กีย่วของ เชน ขอกาํหนด
รวมขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) กําหนดไว คือ อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียสที่แกนกลาง
ของสนิคา นอกจากนีย้งัมีขอกาํหนดขององคการโรคระบาดสตัวระหวางประเทศกาํหนดวา ในการทาํลาย
เชื้อโรคระบาดชนิด FMD virus ในซากสัตว ใหใชความรอนอุณหภูมิที่แกนกลางของซากสัตว
ไมนอยกวา ๗๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓๐ นาที และจากงานวิจัยของ OIE ระบุวา เชื้อโรคระบาด
บางชนดิ เชน โรคปากและเทาเปอย (FMD virus) โรคอหวิาตสกุรอฟัรกินั (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

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐
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๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือของกรมปศุสัตว โดยมีผูแทน
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมปศสุตัว และสาํนกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต)ิ และผูแทนกระทรวงสาธารณสขุ 
(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 
หรอืสิง่ประดิษฐสาํเร็จรปู และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ทีไ่ดตดัออกจากสัตวขณะมีชวีติ
และยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย ปญหานี้จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา สินคา
ประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน ไดมีการแปรสภาพเปนอาหารสุกแลวหรือไม 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดเคยวินิจฉัยไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๑๘๖/๒๕๕๖ วา 
การแปรสภาพเปนอาหารสุกหมายความวา สิ่งนั้นสามารถเปนอาหารไดทันที สวนการแปรสภาพ
เปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปคือการนําสิ่งใด ๆ มาเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทําใหเปนสิ่งใหมขึ้น
จนสามารถใชส่ิงประดษิฐใหมนัน้เองเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ไดทนัท ีหากลกัษณะและสภาพ
ของสิง่ทีไ่ดผานกรรมวธิดีงักลาวแลว แตยังไมอาจใชเปนประโยชนอยางใดอยางหนึง่ไดทนัท ีและจะ
ตองนาํไปดาํเนนิกรรมวธิขีัน้ตอไปอกีจงึจะใชรบัประทานเปนอาหารหรอืเปนสิง่ประดษิฐสาํเรจ็รปูได
สิ่งนั้นจะไมเปนอาหารสุกหรือเปนส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป 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 หรอืไม นัน้ เปนปญหาขอเท็จจรงิทีจ่ะตองพจิารณาเกีย่วกบัการแปรสภาพเปนอาหารสกุ
เพื่อนํามาใชวินิจฉัยกับสินคาแตละประเภท
   ประเภทท่ีสอง สินคาประเภท salami แฮม ไสกรอกและขาหมูรมควัน เปนซากสัตว
ตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม นั้น เห็นวา 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กาํหนดนยิามคาํวา “ซากสตัว” หมายความวา
รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว สิ่งใด ๆ ที่ไดจากสัตวที่มีชีวิตหรือสัตวที่ตายแลว และ
ใหหมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป
ที่ทําจากซากสัตวตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งเปนการใหความหมายของบทนิยามคําวา 
“ซากสัตว” ที่แตกตางไปจากบทนิยามตามพระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ กลาวคือ
กาํหนดใหซากสตัวหมายความรวมถงึอาหารสกุทีท่าํ ประกอบ หรอืปรงุจากซากสตัวหรอืสิง่ประดษิฐ
สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไวดวย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๒๐

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๗๘๙/๒๕๖๑

จุลนิติ

   ดังนั้น กรณีตามท่ีหารือมานี้ การนํารางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลวมาทํา 
ประกอบ หรือปรุงเปน salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควัน จะเปนซากสัตวตามความหมาย
ของนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมน้ัน เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่อยูในอํานาจและหนาที่ของกรมปศุสัตวที่จะตองพิจารณากําหนดเกณฑใหชัดเจนวา
จะตองผานความรอนท่ีอุณหภูมิเทาใดท่ีกรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรค รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ตองออกประกาศเพื่อกําหนดใหอาหารสุก
ดังกลาวเปนซากสัตว ที่จะตองอยูภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ เสียกอน
ดงันัน้ สนิคาประเภท salami แฮม ไสกรอก และขาหมูรมควันจึงไมเปนซากสัตว ตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
   อนึ่ง หากกรมปศุสัตวประสงคจะปองกันและควบคุมการระบาดของโรคในสินคาประเภท
ดังกลาว สมควรที่จะไดมีการออกประกาศกระทรวงตามบทนิยาม “ซากสัตว” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร็วตอไป  

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที ่๑๓๔๐/๒๕๖๐
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