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บทที่ 1 บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
กฎหมายเป็นเครื่องมือทางนโยบายสาธารณะที่สําคัญที่สุดเครื่องมือหนึ่ง การปฏิรูปประเทศไทยใน
ปัจจุบันจําเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ และบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่จํานวนมาก แต่
สมาชิกรัฐสภาจํานวนมากยังมีข้อจํากัดในการทําความเข้าใจสาระสําคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มี
ลักษณะทางเทคนิคสูง เช่น กฎหมายเศรษฐกิจต่างๆ ทําให้ไม่สามารถพิจารณากฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
และสามารถแปรญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างกฎหมายที่มีอยู่ได้อย่างจํากัด นอกจากนั้น สาธารณชนและ
สื่อ มวลชนก็มี ข้อ จํ ากั ดในการทํ าความเข้ าใจสาระสํ าคั ญ ของกฎหมายและติดตามกระบวนการจั ดทํ าและ
พิจารณาร่างกฎหมายโดยรวม
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้ านวิชาการแก่ส มาชิกรัฐ สภา ซึ่ง จะส่งผลให้การทํางานด้านนิติบั ญญัติของ
สมาชิกรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้สาธารณชนและสื่อมวลชนสามารถทําความเข้าใจ
เนื้อหาสาระของกฎหมายและติดตามกระบวนการจัดทําและพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพ
ขึ้น จึงสมควรมีการวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจไทย และมีการติดตาม
ร่างกฎหมายฉบับสําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับสําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะร่างกฎหมายเศรษฐกิจ
2. เพือ่ เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับสําคัญ โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจ ให้มี
คุณภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและของโลก
3. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดทําร่างกฎหมายใหม่ที่มีความจําเป็นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะร่าง
ใหม่ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
4. เพื่อดําเนินการหน่วยเฝ้าระวังกฎหมาย (legislative watch unit) เพื่อติดตามตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ภาควิชาการ และสื่อสารมวลชน ในกระบวนการนิติบัญญัติ

1

1.3 แนวทางการดําเนินการ
1. เลือกร่างกฎหมายที่มีความสําคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้ าง ซึ่ ง กํ าลั ง จะเข้ า สู่ ก ระบวนการนิ ติบั ญ ญั ติในขั้ นตอนต่ างๆ ขึ้ นมาศึ ก ษา
วิเคราะห์ โดยจะพิจารณาจากความสําคัญของกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน
และความพร้อมทางวิชาการของคณะผู้วิจัยและเครือข่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
2. ศึกษาวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายฉบับสําคัญ โดยเฉพาะกฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
3. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดทําร่างกฎหมายใหม่ที่มีความจําเป็นต่อประเทศไทย
4. ดําเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ระบบติดตาม (tracking system) ร่างกฎหมายซึ่งกําลังจะเข้าสู่
กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นขั้ นตอนต่ า งๆ ซึ่ ง เอื้ อ อํ า นวยต่ อ การติ ด ตามของสื่ อ มวลชนและ
ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเผยแพร่บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่ทําการศึกษาวิเคราะห์
ในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
5. จัดกิจ กรรมสั มมนา หรื อประชุ มระดมสมองกับ สมาชิก รัฐ สภา ภาควิชาการ หรื อ องค์ก รภาค
ประชาสังคมที่มีความสนใจในกฎหมายที่เลื อกขึ้นมาศึกษาบางฉบับ เพื่อสร้ างแนวร่วมในการ
ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ในกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ น อาจมี ก ารร่ วมมื อ กั บ นั ก วิ ชาการจากมหาวิ ท ยาลั ยในการศึ ก ษาร่ า ง
กฎหมายที่เลือกขึ้นมาศึกษา เพื่อสรุปรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ
1. รายงานสรุปอธิบายและวิเคราะห์ร่างกฎหมายหรือกฎหมาย
รายงานจะอยู่ในรูปแบบที่สมาชิกรัฐสภา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าใจได้ง่าย มีจํานวนทั้งสิ้น 7
ฉบับ1 โดยร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่คาดว่าจะนํามาศึกษาในปีแรก ได้แก่
- ร่าง พ.ร.บ. ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ. ....
- พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
1

ในประเทศอินเดีย มีตวั อย่างของ PRS Legislative (www.prsindia.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่จัดทํารายงานในลักษณะดังกล่าว
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- ร่าง พ.ร.บ. วินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ....
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ถูกมาศึกษาจริงอาจแตกต่างจากรายการดังกล่าว เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงลําดับในการพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยร่างกฎหมายบางฉบับอาจ
ถู ก ชะลอการพิ จ ารณาออกไป ในขณะที่ มี ร่ า งกฎหมายใหม่ ๆ ถู ก เสนอเข้ า มาเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ สถาบั น
พระปกเกล้าและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อาจตกลงร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนรายชื่อร่างกฎหมาย
หรือกฎหมายที่นํามาศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
2. เว็บไซต์ระบบติดตามร่างกฎหมายและรวบรวมบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่กระบวน
การนิติบัญญัติ
เว็บไซต์ระบบติดตามร่างกฎหมายและรวบรวมบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับสําคัญจะให้บริการแก่
สาธารณชน สื่ อ มวลชน และผู้ ส นใจทั่ ว ไปที่ www.ThaiLawWatch.org โดยความร่ วมมื อ ของสถาบั น
พระปกเกล้าและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เว็บไซต์ดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้
- ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติไทย
- การติดตามร่างกฎหมายฉบับสําคัญที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนต่างๆ
- บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับสําคัญ ทั้งจากสถาบันพระปกเกล้า และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
- ข่าวสารและบทความตามสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับสําคัญและกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทย
- รายงานกิจกรรมของโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย
1.5 คณะผู้วิจัย
1.
2.
3.
4.

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ผศ. ปกป้อง จันวิทย์
นายอิสร์กุล อุณหเกตุ
นายวีระพงษ์ ประภา

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
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บทที่ 2 รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที.่ .) พ.ศ....
โดย วีระพงษ์ ประภา
2.1 ที่มาและความสําคัญ
กฎหมายประกั นสั ง คมที่ บั ง คั บ ใช้ในปั จ จุ บั นมี ก ฎระเบี ยบและเนื้อ หาบางส่ วนที่ ล้ าสมั ยไม่ ทั นต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทําให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไม่สอดคล้องและครอบคลุมโดยเฉพาะในกรณีของ
แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ ที่ม าและหลั ก เกณฑ์ในการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกั นสั ง คมยั งได้ รับ คํ า
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของคณะกรรมการ อีกทั้ง สํานักงานประกันสังคมเป็นองค์กร
ของรัฐและมีหน้าที่บริหารจัดการเงินกองทุนจํานวนมหาศาลที่ได้รับสมทบจากผู้ประกันตน นายจ้างและรัฐ จึง
จําเป็นที่ สํานั กงานต้อ งมีความโปร่ง ใสและมี ร ะบบธรรมาภิ บ าล รัฐบาลจึ ง เห็นควรให้มี ก ารแก้ไขเพิ่ม เติ ม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2) และ
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนและขยายสิทธิประโยชน์
ของประกันสังคมไปยังแรงงานนอกระบบเป็นสําคัญ
2.2 สถานการณ์ปัจจุบันของระบบประกันสังคมไทย
ระบบประกั นสัง คมเป็ นเครื่อ งมือ ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ รัฐบาลในประเทศต่างๆ ใช้ในการให้
สวัสดิการสังคมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความไม่แน่นอนของชีวิตในด้านต่ างๆ อาจกล่าวได้ว่าระบบ
ประกันสังคมเป็นเครื่องมือจัดการกับความเสี่ยงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การทุพพลภาพ การตกงาน
รวมถึงการมีรายได้พอเพียงสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ
ประเทศไทยมี ระบบประกั นสั งคมมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็ นต้ นมา ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ได้ รับ ความ
คุ้มครองจากประกันสังคมกว่า 10.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการและโรงงาน ซึ่งได้รับ
การคุ้ มครองประกั นสัง คมตามมาตรา 33 โดยจะได้ รั บการคุ้ มครองทั้ง ในกรณี เ จ็ บป่ วย ทุพ พลภาพ ตาย
ประกันการว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร รวมถึงการได้รับบําเหน็จบํานาญ
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ขอบเขตของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533
กฎหมายประกันสังคมในปัจจุบันบังคับใช้แก่กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แบ่งผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ประกันตนภาคบังคับ (ตามมาตรา 33)
และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (ตามมาตรา 39 และมาตรา 40) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ผู้ประกันตนภาคบังคับ อันได้แก่ ผู้ประกันตนผู้เป็นลูกจ้างตามบทบัญญัติมาตรา 33 อันหมายถึง
ผู้มีสถานะเป็น “ลูกจ้าง” ในสถานประกอบการและจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา และไม่รวม
ลูกจ้างที่ทํางานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ประกันตน
ภาคบังคับจํานวนทั้งสิ้น 9,054,535 คน
• ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อันหมายถึงผู้ประกันตนที่สิ้นสุดจากการเป็นลูกจ้างตามมาตรา 33
แต่แจ้งความจํานงที่จะรักษาสภาพการเป็นผู้ประกันตนเอาต่อไปอีก 6 เดือน โดยผู้ประกันตน
ประเภทนี้ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ เคยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดื อนก่อนสิ้นสภาพ
ลูกจ้าง จากสถิติปี พ.ศ. 2554 มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั้งสิ้น 855,412 คน
2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อันหมายถึงผู้ประกันตนที่แจ้งความจํานงสมัครเป็นผู้ประกันตนเอง
และมิ ใ ช่ ลู ก จ้ า งในระบบตามสถานประกอบการที่ อ ยู่ ในข่ า ยการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม จากสถิติปี พ.ศ. 2554 มีผู้ประกันตนตามมาตรานี้ทั้งสิ้น 590,046 คน
อัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
สํานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 39 และ 40 โดยผู้ ป ระกั นตนตามมาตรา 33 ได้ รั บ ประโยชน์ท ดแทนรวม 7 กรณี ได้ แก่
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ได้รับประโยชน์ทดแทนเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยกเว้นกรณีการว่างงาน ในขณะที่ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1 ได้รับการคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาด
รายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทําศพ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา
40 ที่จ่ายเงินสมทบตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ 2 ได้รับการคุ้มครองเพิ่มจากชุดที่ 1 อีกหนึ่งกรณี ได้แก่ เงิ น
บําเหน็จชราภาพ (โปรดดูตารางที่ 2.1 ประกอบ)
ในปี 2554 สํานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบทั้งในส่ วนของนายจ้าง ลูก จ้างและรัฐบาลเข้ า
กองทุนได้เป็นเงินทั้งสิ้น 124,229.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 (จํานวนเงินเพิ่ม 8,601.51 ล้านบาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2553 ในส่วนของการจ่ายประโยชน์ทดแทน สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน
จํานวน 46,293.51 ล้านบาท โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด เป็นเงินจํานวน 24,517.14
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ล้านบาท รองลงมาคือกรณีสงเคราะห์บุตร 6,554.45 ล้านบาท กรณีคลอดบุตร 6,159.45 ล้านบาท กรณีชรา
ภาพ 4,081.53 ล้านบาท กรณีว่างงาน 3,462.30 ล้านบาท กรณีตาย 1,177.25 ล้านบาท และกรณีทุพพล
ภาพ 341.11 ล้านบาท ตามลําดับ
หากพิจารณาถึงอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ (Benefit ratio with contributions) จะพบว่า
ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) มีอัตราประโยชน์ทดแทนต่อเงินสมทบ
สูงถึงร้อยละ 73.07 ส่วนประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) มีอัตราประโยชน์ทดแทน
ต่อเงินสมทบเป็นร้อยละ 15.53 และกรณีว่างงาน มีอัตราคิดเป็นร้อยละ 29.66
ตารางที่ 2.1 อัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ตามประเภทของผู้ประกันตน
กรณี

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ผู้ประกันตน นายจ้าง
รัฐบาล

4 กรณี
(เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย)

1.5%

1.5%

1.5%

2 กรณี
(สงเคราะห์
บุตร ชรา)

3%

3%

3%

กรณีว่างงาน

0.5%

0.5%

0.5%

รวม

5%

5%

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ผู้ประกันตน
รัฐบาล
72 บาท/
เดือน
144 บาท/เดือน
(1.5% ของ
(3% ของฐาน
ฐานค่าจ้าง
ค่าจ้างเดือนละ
เดือนละ
4,800 บาท
4,800 บาท
เท่ากันทุกคน)
เท่ากันทุก
คน)

ผู้ประกันตนตามมาตรา
40
ทางเลือกที่ 1: คุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ และตาย

-

-

-

120 บาท/
เดือน

ทางเลือกที่ 1: 100
บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2: 150
บาทต่อเดือน

จ่าย 100 บาท/เดือน
(ผู้ประกันตนจ่าย 70
บาท และรัฐสมทบ 30
บาท)
ทางเลือกที่ 2:
48 บาท/
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
288 บาท/เดือน เดือน
ทุพพลภาพ ตายและ
(6% ของฐาน
(1% ของฐาน
ชราภาพ
ค่าจ้างเดือนละ ค่าจ้างเดือน
4,800 บาท
ละ4,800
จ่าย 150 บาท/เดือน
เท่ากันทุกคน) บาทเท่ากัน
(ผู้ประกันตนจ่าย 100
ทุกคน)
บาท รัฐสมทบ 50 บาท)

5%

432 บาท/เดือน

ที่มา: รายงานประจําปี สํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2554
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2.3 สาระสําคัญของร่างกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุ มสภาผู้แทนราษฎรได้ มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... จํานวนรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ฉบับคณะรัฐมนตรี
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ฉบับบูรณาการแรงงาน เสนอโดยนางวิไล
วรรณ แซ่เตีย และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 14,264 คน
• ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ.... ฉบั บ นายเรวั ติ อารี ร อบ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ฉบับนายนคร มาฉิม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับหลักการในวาระที่หนึ่งจํานวน 2 ฉบับคือ ฉบับคณะรัฐมนตรีและ
ฉบับนายเรวัติ อารีรอบ โดยให้ฉบับคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และมีมติไม่รับหลักการอีก 2 ฉบับ
คือ ฉบับบูรณาการแรงงาน และฉบับนายนคร ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกันคือแปลงสภาพสํานักงานประกันสังคม
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และอยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี รวมถึงให้ผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของนายจ้างและผู้ประกันตน นอกจากนั้น
ยังกําหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเท่ากับผู้ประกันตนในกรณีของแรงงานนอกระบบ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมฉบั บ คณะรั ฐ มนตรี มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบั ญ ญั ติป ระกั นสั ง คม พ.ศ. 2533 พระราชบั ญ ญั ติป ระกั นสั ง คม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ในสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. ขยายความคุ้ม ครองไปถึ งลู ก จ้างชั่ วคราวทุ ก ประเภทของส่วนราชการ (มาตรา 4) และแก้ไข
เพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “ลูกจ้าง” เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด รวมถึงแก้ไขบท
นิยามคํ าว่า “ทุ พพลภาพ” เพื่อให้ชัดเจน และแก้ไขบทนิ ยามคํ าว่า “ว่ างงาน” เพื่อให้จํากั ด
เฉพาะกรณีการถูกเลิกจ้างเท่านั้น รวมถึงกําหนดบทนิยามคําว่า “ภัยพิบัติ” เพื่อกําหนดขอบเขต
การได้ลดหย่อนการออกเงินสมทบ (มาตรา 5)
2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการประกันสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ รวมถึง
การเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ประกันสังคม (มาตรา 8 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15(2) และเพิ่ม
มาตรา 8/1, 8/2 และ 8/3)
3. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องระบบการบัญชี เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน ระบบการเสนองบการเงินและการจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจ่ายของ
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4.

5.
6.

7.
8.

กองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา 27 และเพิ่มมาตรา 24/1 และมาตรา
27/1)
แก้ไขเพิ่ ม เติ มเรื่อ งการยื่ นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้ าง การยื่ นแบบรายการขึ้ นทะเบี ยน
ประกันตน และอัตราจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34
และมาตรา 39 วรรคสอง)
เพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 40)
แก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในแบบรายการ การนับระยะเวลานําส่งเงินสมทบ
และการคํานวณเงินเพิ่มค้างชําระเงินสมทบ และเพิ่มเติมบทบัญญัติลดหย่อนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 วรรคหนึ่ง มาตรา 47 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และ
มาตรา 49 วรรคหนึ่งและเพิ่มมาตรา 46/1)
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนของผู้ประกันตนหรือผู้มี
สิทธิอื่น
แก้ไขเพิ่มเติมการขอขยายหรือ เลื่อนกําหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่งไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 84 ทวิและมาตรา 97)

ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนายเรวัตินั้น มีสาระสําคัญที่การขยายความคุ้มครอง
ของระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแก่ลูกจ้างในระบบและนอกระบบแรงงาน โดยให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ
เท่ากับผู้ประกันตนให้สิทธิขั้นพื้นฐาน คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าวยังได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงคณะกรรมการประกันสังคมให้มีลักษณะเป็นไตรภาคีจากฝ่าย
ผู้ประกันตน นายจ้างและภาครัฐ ฝ่ายละเจ็ดคน รวมเป็นยี่สิบเอ็ดคน ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้าง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีการกําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อขาดประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่
มีเหตุอันควร และผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 5,000 คนมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อถอดถอนกรรมการได้
2.4 ประเด็นวิเคราะห์
2.4.1 การคุ้มครองและการสร้างหลักประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ
ผลการสํ ารวจของสํ านั กงานสถิติแห่ ง ชาติในปี 2554 พบว่าประเทศไทยมี ประชากรผู้อ ยู่ในกําลั ง
แรงงานประมาณ 39.9 ล้านคนหรือร้อยละ 72 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจํานวนนี้มีจํานวนแรงงาน
นอกระบบอยู่ถึง 24.6 ล้านคนหรือกว่าร้อยละ 64 ของผู้มีงานทําทั้งหมดของไทย แรงงานนอกระบบเหล่านี้
เป็นประชากรในวัยแรงงานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า และทํางานในภาคเกษตรกรรม และภาคการค้าและบริการ
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บทบัญญัติมาตรา 40 ใน พ.ร.บ.ประกันสังคม ถือเป็นการขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบ
เหล่านี้ โดยเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบได้มีสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกับแรงงานในระบบที่ทาํ งานทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม นายชวลิต อาคมธน ประธานคณะทํางานการแรงงานและสวัสดิการสังคม1 เปิดเผยว่า จากการ
สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าไทยมีแรงงานนอกระบบจํานวน 24.6
ล้ านคน (ในจํ านวนนี้ เ ป็ นแรงงานในภาคเกษตรถึ ง 15.1 ล้ านคนซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ าสู่ ร ะบบประกั นสั ง คม)
เพราะฉะนั้น หากพิจารณาเฉพาะแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตร ซึ่งมีสิทธิเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบ
สมัครใจจํานวน 9.5 ล้านคน ตัวเลขผู้สมัครเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเพียง 590,046 คน หรือร้อยละ 6.21
ของจํานวนแรงงานนอกระบบที่มีสิทธิ จึงเป็นตัวเลขที่น้อยมาก เราจึงกล่าวได้ว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
ยังขาดหลักประกันในชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 ที่
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองประกันกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มีสาระสําคัญดังนี้
• การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครั้งแรกสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว แล้ว
กรอกเอกสารใบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ และชําระเงินสมทบตามทางเลือกที่กําหนดไว้ 2 ชุดสิทธิประโยชน์ คือ
• ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1: ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบรายเดือน 70 บาท รัฐบาลจะสมทบ 30
บาท รวมจ่ายเดือนละ 100 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นเงินชดเชยการขาดรายได้ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป เมื่อ
เจ็บป่วยวันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 20 วัน
 กรณีทุพพลภาพ เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือนเป็นระยะเวลาสิบห้าปี ดังนี้:
- อัตราเดือนละ 500 บาท ต่อเมื่อภายใน 10 เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบไม่
น้อยกว่า 6 เดือนก่อนที่ทุพพลภาพ
- อัตราเดื อนละ 600 บาท ต่อเมื่อ ภายใน 20 เดื อน ผู้ป ระกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนที่ทุพพลภาพ
- อัตราเดื อนละ 800 บาท ต่อเมื่อ ภายใน 40 เดื อน ผู้ป ระกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนที่ทุพพลภาพ
- อัตราเดือนละ 1,000 บาท ต่อเมื่อภายใน 60 เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือนก่อนที่ทุพพลภาพ
1

สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานข่าว (กรกฎาคม 2555) “แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพียง 6%”
ที่มา: สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120716155327
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 กรณีเสียชีวิต เป็นเงินจํานวน 2 หมื่นบาท หากส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 12
เดือน
• ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 2: ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบรายเดือน 100 บาท รัฐบาลจะสมทบ 50
บาท รวมจ่ายเดือนละ 150 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1
 กรณีทุพพลภาพ ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1
 กรณีเสียชีวิต ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1
 เงินบําเหน็จชราภาพ เมื่ออายุครบ 60 ปีเพิ่มขึ้นอีกสิทธิประโยชน์ เป็นเงินบําเหน็จชรา
ภาพในอัตราไม่น้อยกว่าจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ ในกรณีที่ผู้ประกันตน
ประสงค์จ ะได้ รับประโยชน์ในกรณีนี้เพิ่ม เติม ให้จ่ ายเงินสมทบเพิ่ม เติม แต่ต้องไม่เกิ น
เดือนละ 1,000 บาท
นอกจากนี้ สังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้ UN Population ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านประชากรขององค์การสหประชาชาติ ได้ประมาณการจํานวนประชากรสูงอายุของไทยว่าจะเพิ่มขึ้นจาก
9.6 ล้านคนในปี 2554 เป็น 22.6 ล้านคนในปี 2593 หรือจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 32 ภายใน 40 ปี ซึ่ง
หมายความว่ าประชากรผู้ สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปีใ นประเทศ การสร้ า งหลั ก ประกั นทางรายได้ เ พื่ อ การ
เกษียณอายุโดยเฉพาะสําหรับประชากรที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่จึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่ควรส่งเสริมอย่างจริงจัง
เพื่อให้ประชากรมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ
จากประเด็นที่กล่าวมา ทําให้เห็นชัดว่า รัฐสมทบให้ผู้ประกันตนน้อย ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับ
คณะรัฐมนตรีได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นรัฐสมทบครึ่งหนึ่งของเงินสมทบจากผู้ประกันตน แต่อาจยังไม่สร้างแรงจูงใจ
พอ ในขณะที่ร่างพ.ร.บ. ฉบับอื่นๆ ได้เสนอให้รัฐสมทบเท่ากับเงินสมทบจากผู้ประกันตนเลย
ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนายเรวัตินั้น มีจุดประสงค์สําคัญเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอก
ระบบ มี ก ารเสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม การออกเงิ นสมทบของผู้ ป ระกั นตนโดยสมั ครใจแก่ แรงงานนอกระบบโดย
กําหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเท่ากับผู้ประกันตนในสิทธิขั้นพื้นฐาน (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและ
ตาย) นอกจากนี้ แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้
โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขตามสภาพประเทศปลายทาง
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2.4.2 ที่มาของคณะกรรมการประกันสังคม
หน่วยงานที่บริหารจัดการระบบประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันคือ คณะกรรมการ
ประกันสังคม โดยมีสํานักงานประกันสังคมทําหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.
2533 มาตรา 8 ได้กํ าหนดให้ คณะกรรมการประกันสัง คมเป็ นคณะกรรมการไตรภาคี โดยตัวแทนภาครัฐ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสั งคมเป็ นประธานกรรมการ ผู้ แทนกระทรวงการคลั ง
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงบประมาณ และเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง มีจํานวนฝ่ายละ 5 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และรัฐมนตรีสามารถ
ตั้งที่ปรึกษาได้อีก 5 คน
ในร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับของคณะรัฐมนตรี มีบทแก้ไขมาตรา 8 ดังนี้
“ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประกันสังคม” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
แรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
และผู้แทนสํานักงานงบประมาณเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหกคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ”
นอกจากนี้ ข้อเสนอแก้ไขมาตรา 8 ยังระบุให้ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนมาจากการ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และคณะกรรมการมี
อํ านาจแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จํ านวนไม่ เ กิ นเจ็ ดคน โดยสรรหาจากผู้ มี ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปีในด้านต่างๆ
กล่าวคื อ นอกจากร่ าง พ.ร.บ. ของคณะรัฐ มนตรี จะเพิ่ มผู้ แทนจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งทํ าให้
จํานวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอีกฝ่ายละ 1 คนตามด้วยแล้ว ยังเสนอให้ผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนมาจากการเลือกตั้งอีกด้วย
• คุณสมบัติและที่มาของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน - จากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ทั้ง 4 ฉบับ ที่ได้รับการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวร่าง พ.ร.บ. เหล่านี้มิได้กําหนดถึง
คุณสมบัติและรายละเอียดของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไว้ชัดเจน แต่ร่าง พ.ร.บ. ทุก
ฉบับเสนอให้เพิ่มอัตราส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนจากกฎหมายเดิม เช่น เพิ่ม
จาก 5 คนเป็น 6 คนในร่างของคณะรัฐมนตรี และเพิ่มเป็น 7 คน ในร่างของนายเรวัติ นอกจากนี้
ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 4 ฉบับ ยังเสนอให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้ง
โดยระเบียบและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้รัฐมนตรีเป็นผู้กําหนด
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• การเลื อ กตั้ งตั วแทนของผู้ ประกั นตนในคณะกรรมการ ดร. วรวรรณ ชาญด้ ว ยวิ ท ย์ และ
ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย2 เคยวิเคราะห์ไว้ว่า ตัวแทนของผู้ประกันตนในคณะกรรมการล้วนมา
จากสภาองค์ ก ารลูก จ้ าง แต่ ส ภาองค์ ก รลู ก จ้ างทั้ ง หมดทุ ก องค์ ก รนั้ นเป็ นแค่ ตัวแทนของผู้ใช้
แรงงานภาคเอกชนไม่ เกิ น 3 แสนคนซึ่ งคิ ดเป็ นเพี ยง 3% ของผู้ ป ระกันตนเท่ านั้ น งานวิ จั ย
ดังกล่าวยังชี้ให้ เห็นว่า มีเพียงตัวแทนลู กจ้างจาก 2 สภาองค์ การลูกจ้ างขนาดใหญ่ที่ได้รับการ
เลือกตั้งมาโดยตลอด คือสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยและสภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานแห่ งประเทศไทย ดังนั้ น แรงงานอีกจํานวนมากที่มิได้ เป็นสมาชิ กสหภาพแรงงานหรื อ
สังกัดองค์กรแรงงานใดๆ จึงอยู่ในสภาพไร้ซึ่งตัวแทนในคณะกรรมการดังกล่าว
รายงานวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอว่า ตัวแทนของผู้ประกันตนควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากผู้ประกันตนกว่า 10.5 ล้ านคนในปั จจุบัน โดยผู้ประกั นตนในมาตรา 33 สามารถเลือกตั้งได้ ผ่านสถาน
ประกอบการที่ตนเองสังกัด และผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 สามารถเข้าถึงวิธีการเลือกตั้งได้โดยสะดวก
เช่น เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ผ่านจดหมายและสามารถเลือกตั้งได้ที่สํานักงานประกันสังคมประจําจังหวัด เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดคุณสมบัติที่พึงปรารถนาและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็น
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับการเลือกผู้แทนฝ่าย
นายจ้างควรให้นายจ้างทั่วประเทศมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่แท้จริงด้วยเช่นกัน
นอกจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว ร่าง พ.ร.บ. ฉบับบูรณาการแรงงานและฉบับนายนคร มาฉิม
ได้เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ และ
สํานักงานประกันสังคม และให้การบริหารกองทุนควรมีความโปร่งใสและมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบ
มากกว่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับบูรณาการแรงงานยังเสนอให้เพิ่มเติมคณะกรรมการลงทุน เพื่อ
ทําหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนอีกด้วย
2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานประกันสังคม
มาตรา 24 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคมกําหนดว่า คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ
10 ของเงินสมทบของแต่ละปีเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
สํานักงาน ในกรณีที่เงินกองทุนไม่พอจ่ายให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการให้ตามความจําเป็น

2

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อภิชาติ สถิตนิรามัย, “การประเมินผลนโยบายการประกันการว่างงาน”, บทที่ 6 ใน การประเมินนโยบายสาธารณะ
ด้านสังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิต,ิ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (บรรณาธิการ), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550
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เพดานขั้นสูงของเงินกองทุนตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายเป็นเพดานที่สูงมาก โดยร้อยละ 10 ของเงิน
สมทบในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 124,229 ล้านบาท มีมูลค่าสูงถึงกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า
งบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งกระทรวง
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานประกันสังคมของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริง จะพบว่าอยู่
ในระดับประมาณร้อยละ 3 ของเงินสมทบเท่านั้น ซึ่งต่ํากว่าเพดานขั้นสูงที่กําหนดให้จัดสรรได้ถึงร้อยละ 10
ของเงินสมทบ
ตารางที่ 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานในอัตราส่วนของเงินสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานในอัตราส่วน
ของเงินสมทบ
ที่มา: รายงานประจําปีสํานักงานประกันสังคม

2551
3,045

2552
3,073

2553
3,722

2554
3,897

2.85%

3.31%

3.22%

3.14%

กระนั้น หากพิจารณายอดค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานประกันสังคมในแต่ละปี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
3 พันล้านบาทต่อปี ถือว่าเป็นงบประมาณการบริหารจัดการองค์กรที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานกับค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนประกันสังคมของประเทศไทยกับต่างประเทศ
เช่ น ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า โดยจะพบว่ า ประเทศไทยมี อั ตราส่ วนค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารสํ านั ก งานกั บ
ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนของไทยในปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 7.86 และในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 7.49 ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 และร้อยละ 0.90% ในปี 2553 และปี 2554
เห็นได้ชัดเจนว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมของไทยอยู่ในระดับสูงมากเมื่อ
เที ยบกั บ ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ดั ง นั้ น จึ ง ควรปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารดํ า เนิ นงานของสํ านั ก งานประกั นสั ง คมมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้ ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิท ย์ นั กวิ ชาการด้ านระบบประกันสั งคม 3 ยั งเคยชี้ ป ระเด็นว่ า
คณะกรรมการประกั นสั งคมพยายามเสนอแก้ก ฎหมายให้ สามารถใช้เ งินค่าใช้จ่ ายตามมาตรา 24 ในการ
“พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” อีกด้วย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีขอบเขตกว้างเกินไป ยากที่จะกําหนดคํานิยามอย่าง
ชัดเจน และอาจเปิดช่องให้มีการใช้เงินผิดประเภทและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ทั้งนี้ ใน
ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายประกั น สั ง คมของคณะรั ฐ มนตรี ใ นชั้ น คณะกรรมการกฤษฎี ก านั้ น
3

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (2556) “วิพากษ์ประกันสังคม กรรมการที่ขาดความรับผิดชอบ ตอนที่ 1” ที่มา:
http://www.prachatai.com/journal/2013/01/44810
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คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ไม่ควรมีการแก้มาตรา 24 ซึ่งเปิดช่องให้มีการจัดสรรเงินกองทุนเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ผู้ ป ระกั น ตน ตามที่
คณะรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจาก
“มาตรา 24 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้คณะกรรมการประกันสังคมจัดสรรเงินทุนกองทุนไม่เกินร้อยละ
10 ของเงินสมทบของแต่ละปี เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายในการบริ หารงานของสํานักงานประกันสังคมเป็ น
สําคัญ แต่ร่างฯ ที่หน่วยงานขอเพิ่มเติมเป็นการกําหนดให้จัดสรรเงินของกองทุนในส่วนดังกล่าวเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ประกันตน จึง
มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 24 ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ขอเพิ่มเติมมีขอบเขตที่กว้างเกินไป
อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถกําหนดการใช้จ่ายที่รัดกุมได้” (ที่มา: หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร. 0901/2036 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
2.4.4 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและการออกแบบระบบตรวจสอบที่มีธรรมาภิบาล
เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรของรัฐและมีหน้าที่บริหารจัดการเงินกองทุนทีไ่ ด้รบั สมทบ
จากผู้ ป ระกั นตน นายจ้ าง และรัฐ จึ ง มีความจําเป็นที่สํ านัก งานต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล ในการประชุ มและการ
ปฏิบัติงานต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความโปร่งใส จากการพิจารณาถึงการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
ฉบั บของคณะรัฐ มนตรีจ ะเห็ นได้ ว่า ไม่มี ก ารแก้ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ในเรื่อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ลที่โ ปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการในระดับที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญเลย โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเสนอ
แก้ไขในเรื่องของความโปร่ งใสเพียงประเด็นเดียว คื อการเพิ่มเติม มาตรา 27/1 ให้สํานักงานจัดทํารายการ
ประเมินสถานะของกองทุนโดยแสดงรายรับ รายจ่ายและความสามารถในการดําเนินการในอนาคตเสนอต่อ
คณะกรรมการเป็นประจําทุกปี แล้วให้สํานักงานเปิดเผยต่อสาธารณชน
แม้ว่าการแก้ไขเพิ่ มเติมมาตราดังกล่ าว ถือว่ าเป็นก้าวที่สําคัญ ในการเพิ่ มความโปร่งใสให้กับระบบ
บริหารจัดการของกองทุนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างธรรมาภิบาล เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มรี ะบบ
การตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานประกันสังคมที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ
บูรณาการแรงงาน รวมถึงฉบับของนายนคร มาฉิม ได้นําเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและให้
สํานักงานมีการจัดทํารายงานการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้
ร่ าง พ.ร.บ. ทั้ ง 2 ฉบั บ ยั ง เสนอให้ มี ก ารตรวจสอบภายในและคณะกรรมการลงทุ น การที่ ป ระชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการของร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสในการปรับปรุงระบบและ
การตรวจสอบของสํานักงานประกันสังคมในอนาคต
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2.5 ข้อเสนอแนะ
รายงานวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับนี้มีข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที.่ ..)
พ.ศ .... ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับ เนื่องจากปัจจุบัน
เงินสมทบจากรัฐบาลกับฝ่ายผู้ประกันตนยังมีสัดส่วนที่ต่างกันมาก ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมการ
ออกเงินสมทบของผู้ประกันตนโดยสมัครใจแก่แรงงานนอกระบบ โดยกําหนดให้รัฐบาลจ่ายเงิน
สมทบเท่ากับผู้ประกันตนในสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมแก่
แรงงานนอกระบบ
2. ควรมีระบบการเลือกตั้งตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มาจากผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดย
ให้ผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนของตนได้ เช่น สําหรับผู้ประกันตนในมาตรา
33 นั้น ควรมีช่องทางการเลือกตั้งผ่านสถานประกอบการต้นสังกัด4
3. ควรกํ าหนดคุณสมบัติของผู้ แทนผู้ ประกั นตนทั้ งด้ านคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้ ผู้ที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม
4. สํานักงานประกันสังคมควรมีการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ระบบการใช้จ่ายควรมีความโปร่งใสและได้รั บการพิจารณาจากทั้งทางคณะกรรมการ
ประกันสังคมและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรได้รับการจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม
5. ควรแก้ไขมาตรา 24 เพื่อปรับลดเพดานขั้นสูงในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ จากไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสมทบในแต่ละปีให้ต่ําลง เช่น
เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสมทบในแต่ละปี
6. สําหรับการบริหารจัดการกองทุน เพือ่ ให้ถูกต้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรแยกบัญชี
การสมทบเงินและการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรออกจากเงินบํานาญ เนื่องจาก
แบบแรกเป็นประโยชน์ทดแทนในระยะสั้น แต่แบบหลังเป็นประโยชน์ทดแทนระยะยาว และเพื่อ
ความมั่นคงของกองทุน ควรแยกกองทุนบํานาญชราภาพออกมาให้มีอสิ ระในการบริหารจัดการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
7. ควรมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรมีตัวแทนจากนายจ้างและ
ผู้ประกันตน
และในส่วนของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในควรมีการคัดเลือกจาก
หน่วยงานที่เป็นอิสระจากคณะกรรมการประกันสังคม เช่น สํานักงานตรวจสอบบัญชีเอกชน เป็น
ต้น
4

ในปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า มีตวั เลขสถานประกอบที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมอยู่
404,195 แห่ง
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บทที่ 3 รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
ดร.สมชัย จิตสุชน
ดร.สุเมธ องกิตติกลุ
อิสร์กุล อุณหเกตุ
เมื่ อ วั นที่ 29 มี นาคม 2556 สภาผู้ แทนราษฎรมี ม ติ รั บ หลั ก การร่ างพระราชบั ญ ญั ติให้ อํ านาจ
กระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ นเพื่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของประเทศ พ.ศ. .... ที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นที่สนใจของทั้งสมาชิกรัฐสภา ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคม เนื่องจากการกู้เงินตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ในวงกว้าง ทั้งนี้ การลงทุ นตามร่างพระราชบั ญญัตินี้ถือ เป็นการวางแผนการลงทุนภาครัฐระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบรางซึ่งไทยขาดการลงทุนด้านนี้มานาน จึงน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักลงทุน หากโครงการลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติถูกดําเนินการอย่างรอบคอบและคุ้มค่าจะเป็นการ
สร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างสําคัญยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ นํามาซึ่งข้อกังวลหลาย
ประการ ซึ่ ง รายงานฉบั บ นี้ จ ะได้ วิ เ คราะห์ ใ นแต่ ล ะประเด็ น เพื่ อ นํ า ไปสู่ ข้ อ เสนอแนะในการแก้ไ ขร่ า ง
พระราชบัญญัติ โดยโครงสร้างเนื้อหารายงานฉบับนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก จะกล่าวถึงสาระสําคัญ
ของร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ส่ วนที่ ส อง จะวิ เ คราะห์ ป ระเด็ นสํ าคั ญ ที่ เ ป็ น ข้ อ กั ง วล และ ส่ วนสุ ดท้ าย เป็ น
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
3.1 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว คือการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อนํามาใช้
จ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ (มาตรา 5 วรรคแรก) ได้สูงสุด 2 ล้าน
ล้านบาท ภายในปี 2563 (มาตรา 5 วรรค 2) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
• การกู้ เ งิ นภายใต้ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติดัง กล่ าวเป็ นการกู้ เ งิ นนอกงบประมาณ ซึ่ ง ไม่ ต้อ งนํ าส่ ง คลั ง
(มาตรา 6 วรรคแรก) แต่หากเงินเหลือ ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา 16)
• การกู้เงินดังกล่าวไม่สามารถโยกวงเงินระหว่างยุทธศาสตร์ทั้งสามด้านได้ แต่สามารถโยกเงินระหว่าง
แผนงานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ เ ดี ย วกั น หรื อ โยกเงิ น ภายในแผนงานเดี ย วกั น ได้ (บั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติ)
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• โครงการที่จะดําเนินการและใช้เงินกู้ได้ ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน (มาตรา
14 วรรคแรก) และผ่านการกลั่นกรองของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง (มาตรา 14 วรรคสอง)
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติแบ่งอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้ โดยกําหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจใน
การอนุมัติโครงการ (มาตรา 14 วรรคแรก) รวมถึงการกําหนดวงเงินกู้ วิธีการกู้ และการจัดสรรเงินกู้ (มาตรา
17) ขณะที่ ก ระทรวงการคลั งมี อํ านาจในการกู้ เ งิน (มาตรา 5 วรรคแรก) การบริ ห ารเงิ นกู้ และการปรั บ
โครงสร้างหนี้ (มาตรา 9) และการกําหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโครงการ (มาตรา 18)
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมี “บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ” ซึ่งวางกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โดยกําหนดวงเงินของแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานไว้ บัญชีท้ายพระราชบัญญัติแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ได้แก่ (ก.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และ (ข.) แผนงานการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานฯ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการกู้ เ งิ น ตามร่ า ง
พระราชบัญญัติ แบ่งออกเป็ น 3 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้ แก่ (1) ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ ง
สินค้าทางถนนไปสู่ก ารขนส่งที่ มีต้นทุนต่ํ ากว่า วงเงิ นดําเนินการ 3.55 แสนล้านบาท (2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก วงเงินดําเนินการ 1.04 ล้านล้านบาท และ (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว วงเงินดําเนินการ 5.94 แสนล้านบาท
ภาพที่ 3.1 สัดส่วนวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จําแนกตามยุทธศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท
354,561
593,802
1,042,377

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนไปสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว
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การลงทุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งข้างต้น อาจจําแนกออกได้
เป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง วงเงินรวม 1,658,892.12 ล้านบาท เช่น การก่อสร้างทาง
คู่ การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น
2. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางรางทางถนน วงเงิ น รวม 289,482.11 ล้ า นบาท เช่ น
Motorwayทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ขยายช่องการจราจร และการบูรณะทางสายหลัก
เพื่อรองรับ AEC เป็นต้น
3. การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานทางรางทางน้ํ า วงเงิ นรวม 29,819.50 ล้ านบาท ได้แก่ การ
ก่อสร้างท่าเรือ และการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และ
4. การพัฒนาด่านของกรมศุลกากร จํานวน 41 ด่าน วงเงินรวม 12,544 ล้านบาท
ภาพที่ 3.2 สัดส่วนวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จําแนกตามระบบขนส่ง
หน่วย: ล้านบาท
29,819.50

12,544

289,482.11

1,658,892.12

ทางราง

ทางถนน

ทางน้ํา

ด่านศุลกากร

3.2 ประเด็นวิเคราะห์
ในรายงานฉบับนี้จะแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การกู้
เงินนอกระบบงบประมาณ (2) การศึกษาผลกระทบของโครงการลงทุน (3) แนวทางการประกอบการและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ (4) ผลกระทบต่อฐานะทางการคลัง
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3.2.1 การกู้เงินนอกระบบงบประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเป็นการกู้เงินนอกระบบงบประมาณขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา แต่
มีการนําเสนอต่อรัฐสภาเพื่อออกเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งแตกต่างไปจากเงินกู้นอกงบประมาณอื่นที่มไิ ด้ผา่ นการ
พิจารณาโดยรัฐสภา1 อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบั ญญัติฉบับนี้ยังคงเป็นการให้อํานาจรัฐบาลกู้เงินโดยไม่
จําเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดทําและเบิกจ่ายตามระบบงบประมาณปกติ จึงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการใช้เงินนอกงบประมาณในลักษณะนี้
การกู้เงินเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งซึ่งมิได้ดําเนินการภายใต้กรอบวินยั ทาง
การเงินการคลัง อาจไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย เนื่องจากผู้แทนปวงชนในรัฐสภาไม่มีอํานาจตามที่
สมควรในการอนุมัติและกํากั บการใช้เ งินแผ่นดิน แม้ว่าจะมีก ารนํ าเสนอให้ รัฐสภาพิ จารณาก่อ นออกเป็ น
พระราชบัญญัติ แต่รัฐสภาสามารถให้ความเห็นชอบได้เพียงครั้งเดียว ทั้งที่วงเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปีนั้นมีมูลค่า
เกินกว่าครึ่งหนึ่งของงบลงทุนตามงบประมาณปกติ2 ซึ่งรัฐสภามีสิทธิ์กลั่นกรองทุกปี
รายละเอียดของการลงทุนตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติ เป็นเพียงกรอบการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเมื่อเริ่มดําเนินการจริง อํานาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ฝ่ายบริหารเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ใน
บัญชี ท้ายร่างพระราชบัญญั ติร ะบุว่าจะมีการสร้ างรถไฟความเร็วสู งระหว่างกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ แต่ไม่ได้
กําหนดเส้นทางระหว่างกลางว่าเป็นเส้นทางใดแน่ เป็นต้น ดังนั้น การออกพระราชบัญญัติในลักษณะนี้จะทํา
ให้ฝ่ายบริหารสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางระหว่างทางได้อย่างค่อนข้างอิสระ โดยไม่มีการถ่วงดุล
จากรัฐสภา
แม้ว่าในอดีตจะมีการใช้เงินแผ่นดินในลักษณะนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณ กล่าวคือ รัฐสภาอนุมัติโครงการลงทุนที่มีรายละเอียดไม่มาก แล้วให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินลงทุนตามร่างพระราชบัญญัตินี้สูงถึง 2 ล้านล้านบาท และ
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนจํานวนมากในกรอบระยะเวลาที่ยาวนานถึง 7 ปี3 จึงอาจไม่สมควรให้อํานาจฝ่าย
บริหารใช้เงินแผ่นดินอย่างค่อนข้างเป็นอิสระและไม่มีการถ่วงดุลจากรัฐสภาดังที่เสนอ

1

เช่น พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 เป็นต้น
2
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินั้น วงเงินลงทุนเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 2.85 แสนล้านบาทต่อปี ขณะที่งบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ
2555 และ 2556 เท่ากับประมาณ 4.39 และ 4.49 แสนล้านบาทตามลําดับ
3
การดําเนินการอาจใช้ระยะเวลานานกว่า 7 ปี แต่ต้องมีการกู้เงินในกรอบระยะเวลา 7 ปี คือไม่เกินปี 2563
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3.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบของโครงการลงทุน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega-Projects มักใช้ระยะเวลาในการวางแผนและการดําเนินการที่
ยาวนาน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงต้องการการประสานงานที่สลับซับซ้อน จึงจําเป็นต้องมีความชัดเจนใน
เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ
งานวิ จั ยของ Flyvbjerg (2009) ระบุ ปั ญ หาของโครงการขนาดใหญ่ในอดี ตว่ ามี ปั ญ หาสํ าคั ญ 2
ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาด้านต้นทุนการก่อสร้างโครงการที่สูงกว่าที่คาดการณ์ (Cost overruns) และ (2)
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อโครงการเริ่มดําเนินการน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Benefit shortfalls) กล่าวคือ การมี
จํานวนผู้ใช้งานจริงน้อยกว่าที่คาดการณ์ จากการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลของโครงการขนาดใหญ่มากกว่า
200 โครงการ จาก 20 ประเทศ ในห้าทวีป พบว่า ต้นทุนของโครงการด้านรถไฟมีค่าเฉลี่ยต้นทุนสูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 44.7 และมีจํานวนผู้โดยสารจริงน้อยกว่าที่คาดการณ์มากถึงร้อยละ 51.4
ตารางที่ 3.1 ต้นทุนการก่อสร้างโครงการที่สูงกว่าที่คาดการณ์ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ลักษณะของโครงการ
ระบบราง (รถไฟ)
สะพานและอุโมงค์
ถนน
ที่มา: Flyvbjerg (2009)

จํานวนกรณีศึกษา
58
33
167

ค่าเฉลี่ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าการ
คาดการณ์ (%)
44.7
33.8
20.4

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
38.4
62.4
29.9

ตารางที่ 3.2 ผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดการณ์ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ลักษณะของโครงการ
ระบบราง (รถไฟ)
ถนน
ที่มา: Flyvbjerg (2009)

จํานวนกรณีศึกษา
25
183

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจํานวน
ผู้โดยสารจริงกับจํานวนผู้โดยสารที่
คาดการณ์ (%)
-51.4
9.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
28.1
44.3

จากปัญหาข้างต้น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเป็นระบบจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ งานศึกษาของ European Commission (2008) ระบุประเด็นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการว่าควรมีการประเมินปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่ง เพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่มี
และไม่ มีโ ครงการลงทุ น (Demand Analysis) การวิ เ คราะห์ ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ (Economic
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Benefits) เช่น มูลค่าการประหยัดเวลา มูลค่าของการลดอุบัติเหตุ และมีการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ
รวมถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุน เป็นต้น
ในกรณีของโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามที่ปรากฏ
อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินั้น เป็นเพียงยุทธศาสตร์และแผนงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
จํานวนมากจึง ยั ง ขาดการศึ ก ษาความเป็ นไปได้และการศึ กษาผลกระทบอย่ างรอบด้ าน เช่ น ยั ง ไม่ ผ่ าน
การศึกษาความคุ้มค่าทางการเงิน/เศรษฐกิจ หรือยังไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นต้น ทําให้โครงการส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมดําเนินการ
โครงการที่ อ ยู่ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคมขนส่ ง ตามที่ เ สนอในร่ า ง
พระราชบัญญัติ ประกอบไปด้วยโครงการหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ กัน โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม โครงการสนับ สนุ น ได้แก่ โครงการที่ไม่ จําเป็ นต้ อ งศึก ษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
(Feasibility Study: FS) เนื่ อ งจากเป็ นโครงการจั ดซื้ อ และ/หรื อ ติ ดตั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะจํานวน 49 โครงการ รวมวงเงิน 56,704 ล้านบาท
2. กลุ่มโครงการที่พร้อมดําเนินการ ได้แก่ โครงการที่มีการศึกษา FS การออกแบบรายละเอียด
(Detail Design: DD) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) แล้ว รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นต้องศึ กษา FS จํานวน 25 โครงการ รวมวงเงิ น
473,134 ล้านบาท
3. กลุ่มโครงการที่ยังขาดการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการที่ศึกษา FS และ DD
แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา EIA จํานวน 18 โครงการ รวมวงเงิน 529,055 ล้านบาท
4. กลุ่มโครงการที่ยังกําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ จํานวน 11 โครงการ รวมวงเงิน 931,886 ล้านบาท
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ตารางที่ 3.3 จํานวนโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จําแนกตามยุทธศาสตร์
กลุ่ม
1

2

3

4

ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการสนับสนุน
6
43
งบประมาณ (ล้านบาท)
41,923
14,781
โครงการที่พร้อมดําเนินการ
9
14
งบประมาณ (ล้านบาท)
123,184
320,898
โครงการที่ไม่จําเป็นต้องศึกษา FS (โครงการ)
2
งบประมาณ (ล้านบาท)
29,051
โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา EIA
10
3
5
งบประมาณ (ล้านบาท)
134,970
121,181
272,904
โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา FS
2
งบประมาณ (ล้านบาท)
558,271
โครงการที่ยังไม่เริ่มดําเนินการ
7
2
งบประมาณ (ล้านบาท)
148,657
224,958
-

รวม
49
56,704
23
444,082
2
29,051
18
529,055
2
558,271
9
373,615

การขาดการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบอย่างรอบด้านและเหมาะสม ทําให้โครงการที่สําคัญ
หลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ยังไม่พร้อมดําเนินการในปัจจุบัน เมื่อประกอบกับการขาด
ความชัดเจนในเรื่องแนวทางการบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยิ่งทําให้
เกิดความสุ่มเสี่ยงว่าจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และประชาชนได้
การขาดการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านนี้ทําให้โครงการส่วนใหญ่อาจไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนด
และ/หรือไม่สามารถดําเนินการได้ตามรายละเอียดที่มีการเผยแพร่ผ่านเอกสารประกอบการพิจารณาความ
ต่อเนื่องในการลงทุนที่เป็นข้อดีของร่างพระราชบัญญัตินี้จึงอาจไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น หากการศึกษาความ
เป็นไปได้มิได้ทําอย่างเข้มงวดเพียงพอ ก็อาจทําให้โครงการที่เกิดขึ้นไม่คุ้มค่า และกลายเป็นภาระทางการเงิน
ของประเทศในระยะยาวได้
ดังนั้น โครงการลงทุนขนาดใหญ่จึงควรมีการสร้างระบบความรับผิดชอบ (accountability) ที่ชัดเจน
โดยในส่วนการดําเนินงานของภาครัฐนั้น ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้แก่สาธารณชนและสื่อมวลชน รวมถึงนักวิชาการได้ตรวจสอบ
และติดตามความคืบหน้า
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3.2.3 แนวทางการประกอบการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อกังวลสําคัญที่นอกเหนือไปจากการขาดการศึกษาผลกระทบของโครงการลงทุนต่างๆ อย่างรอบ
ด้านแล้ว ร่างพระราชบั ญญั ติฉบับ นี้ยังกํ าหนดเฉพาะการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน แต่มิได้ ระบุถึงแนว
ทางการประกอบการ (operate) ที่ชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายการกําหนดราคาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
(infrastructure pricing) สําหรั บทั้ งผู้ ประกอบการขนส่ง สินค้าและผู้โดยสาร ซึ่ง มีผ ลต่ อเนื่อ งไปถึ งการ
แบ่ง แยกการบริ การสาธารณะและการบริก ารเชิง พาณิชย์ และอาจทํ าให้ มีก ารใช้ประโยชน์ จากโครงสร้าง
พื้นฐาน (infrastructure utilization) น้อยเกิ นไป จนกลายเป็นภาระหนี้สิ นสะสมของภาครัฐ/หน่วยงาน
ดําเนินการ หรืออาจมีการจัดประเภทการลงทุนอย่างไม่เหมาะสม เช่น จัดประเภทรถไฟความเร็วสูงเป็นการ
ให้บริการทางสังคม (social service) ทั้งที่กลุ่มเป้าหมายควรเป็นผู้มีฐานะปานกลางถึงสูง
ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นคือการกําหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการลงทุน ซึ่งยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานในลักษณะใดระหว่างกระทรวง/กรม หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนและดําเนินการ การกําหนดหน่วยงานนี้จะมีผลต่อเนื่องไปถึงวิธีการชําระหนี้เงินกู้ รวมถึงรูปแบบการ
อุดหนุน โดยเฉพาะในกรณีร ะบบคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งมีสัดส่วนวงเงินลงทุนเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
วงเงินลงทุนทั้งหมดตามร่างพระราชบัญญัติ
3.2.4 ผลกระทบต่อฐานะทางการคลัง
ผลกระทบต่ อ ฐานะทางการคลั ง จากการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ตามร่ า ง
พระราชบั ญ ญัติขึ้นอยู่ กับ ความคุ้ม ค่ าทางเศรษฐกิจ ของโครงการลงทุน โดยเฉพาะผลในการสร้ างรายได้
ประชาชาติ
ผู้ทําการศึกษาประเมินผลต่อความเสี่ยงด้านการคลัง โดยใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อประมาณ
การผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติ (public debt/GDP) ผลจากแบบจําลองพบว่า
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว เนื่องจากการดําเนินนโยบาย
ประชานิยม แม้ว่าจะไม่มีการกู้เงินเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามร่างพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม
หากการลงทุ นดั ง กล่ าวทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยขยายตั วมากกว่ า กรณี ที่ ไม่ มี ก ารลงทุ น แนวโน้ ม สั ดส่ วนหนี้
สาธารณะต่ อ รายได้ป ระชาชาติ จ ะดี ขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในกรณี ที่ รัฐบาลสามารถดํ าเนิ น
นโยบายงบประมาณสมดุลได้ภายในปี 2560 แต่หากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ กล่าวคือ การลงทุนไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเท่าที่คาดหวัง สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้
ประชาชาติจะมีแนวโน้มที่แย่ลง
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ภาพที่ 3.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
หนี้/GDP
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
2555 2556
ไม่มีการลงทุน

2557 2558
กรณีฐาน

2559 2560 2561 2562 2563
งบประมาณสมดุล
ลงทุนไม่คุ้มค่า

ผลการประมาณการจากแบบจําลองข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อสมมติว่าไทยไม่ต้องเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจทั้ง
จากภายนอกและภายใน ผู้ทําการศึกษาจึงประมาณการเพิ่มเติมในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวช้าจากปัจจัยอื่น
เช่ นวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ พบว่ า ในช่ วงที่ มี ก ารลงทุ นโครงสร้ างพื้ นฐานนั้ น หากเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จ ซบเซา
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นเร็วมาก จนสูงเกินกว่าร้อยละ 100
ภาพที่ 3.4 ผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจซบเซา
หนี้/GDP
120%
100%
80%
60%
40%
2555

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
เศรษฐกิจซบเซา (5% nomimal)
กรณีฐาน
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2563

การประเมินผลต่อความเสี่ยงด้านการคลังยังต้องคํานึงถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ
รัฐบาล ซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งหลัก (โครงการเส้นเลือด
หลัก) และโครงสร้างพื้นฐานส่ วนอื่ นๆ เช่น ถนนสายรอง (โครงการเส้ นเลื อดฝอย) ว่าต้องใช้วงเงิ นรวม
ทั้งหมดเท่าใด ลงทุ นเมื่อใด ใช้เงินกู้ในงบประมาณเท่าใด และจะมีก ารกู้เ งินนอกงบประมาณอีก หรือไม่
รวมถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องแผนสร้างรายได้อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ว่าการลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติ
จะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามพระราชบัญญัตินี้ใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาล ซึ่งอาจ
เบียดบังการใช้จ่ายงบประมาณที่สําคัญในด้านอื่น โดยเฉพาะการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคนและทรัพยากรมนุษย์
เช่น การใช้จ่ายด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ รวมถึงการใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวอย่างแท้จริงผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีมิติมากกว่าการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ (physical infrastructure)
3.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทางการคลังในระยะยาว และสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ อ ย่ า งเหมาะสม คณะผู้ ทํ า การศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขร่ า ง
พระราชบัญญัติ ดังนี้
1. เพิ่มรายละเอียดระดับโครงการในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้รัฐสภาได้กลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบในรายละเอียดที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยรายละเอียดจะต้องประกอบด้วยวงเงิน
งบประมาณรวมของโครงการแต่ละโครงการ
2. ก่อนกู้ เงิน ให้ คณะรัฐมนตรีกําหนดโครงการที่จะกู้ เงินมาใช้ จ่าย หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ
ตลอดจนผลผลิ ตและผลลัพธ์ ของแต่ ละโครงการให้ชัดเจน รวมทั้ง จัดให้มี แผนการกู้เงิ น และ
แผนการจัดการเงินกู้ด้วยว่าจะกู้มาใช้ในโครงการใด เป็นจํานวนไม่เกินวงเงินเท่าใด และจะกู้ใน
ปีงบประมาณใด และให้ เสนอรายละเอียดของโครงการและแผนการจัดการเงินกู้ดังกล่าวต่ อ
รัฐสภาเพื่อทราบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงแผนการกู้เงิน หรือแผนการจัดการเงินกู้ ให้
คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบทุกครั้ง
3. ให้จัดแบ่งกลุ่มโครงการเป็นกลุ่มบริการสาธารณะและกลุ่มกิจการเชิง พาณิชย์ โดยกําหนดคํ า
จํ า กั ด ความของการบริ ก ารสาธารณะอย่ างชั ด เจน (เช่ น แยกตามระดั บ รายได้ เ ฉลี่ ยของ
ผู้ใช้บริการเป้าหมาย) ทั้งนี้ เพื่อมิให้โครงการที่ควรมีกําไรใช้ข้ออ้างว่าเป็นบริการสาธารณะที่
สามารถขาดทุนได้ จนไปเบียดบังรายจ่ายภาครัฐในเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ในระยะยาว เช่น รายจ่าย
ด้านสวัสดิการสังคม รายจ่ายเพื่อพัฒนาคนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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4. ก่อนมีการดําเนินการ ให้โครงการลงทุนทุกโครงการต้องผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งใน
ส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานนั้น
5. โครงการที่ยังมิได้มีการศึกษาความเป็นไปได้จนแล้วเสร็จ ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้ ให้เริ่มทําการศึกษาความเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกําหนดขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องรวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการ
ให้บริการที่ใช้ป ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานนั้น ซึ่งครอบคลุ มทั้งกรณีการให้ บริการเป็นการ
ให้บริการสาธารณะ และกรณีที่การให้บริการเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่หวังผลกําไร
6. หลัก เกณฑ์ การศึ กษาความเป็นไปได้ ที่คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติ
กําหนดขึ้น ต้องกําหนดรายละเอียดที่สําคัญ อันประกอบด้วย การประมาณการเศรษฐกิจมห
ภาค วิ ธีการกําหนดราคาและความถี่ของการให้บ ริการ อัตราคิ ดลด (discount rate) และ
รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นควร
7. ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งบประมาณ และ
กระทรวงการคลังร่วมกันพิ จารณาความเป็นไปได้ของทุกโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
ข้อเสนอแนะ 4. และทําการเผยแพร่ผลการพิจารณาร่วมต่อสาธารณะ ในช่องทางที่ประชาชน
ทั่วไปเข้าถึงได้สะดวก เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
8. กําหนดให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถเพิ่มโครงการใหม่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติแทนโครงการที่ไม่
ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้
9. หากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการใดมีเงินกู้ที่เหลือจ่าย ให้กระทรวงการคลังนําเงินเหลือจ่าย
ไปชําระคืนเงินกู้เท่านั้น ไม่ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
10. ให้มีบทเฉพาะกาลให้คณะรัฐมนตรีรายงานสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อรัฐสภาภายใน
วั นที่ 31 ธั นวาคม ของทุ ก ปี จนกว่ าจะชํ า ระคื นเงิ นกู้ ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้เ สร็ จ สิ้ น ทั้ ง นี้
รายงานการคลังดังกล่าว อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยการประมาณการรายได้ของประเทศใน
ระยะสามปีถัดไป แผนการหารายได้ของประเทศ ความเสี่ยงทางการคลัง และค่าเสียโอกาส
ของโครงการลงทุน
11. เพื่ อ ประโยชน์ในการประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ของการดํ าเนิ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และ
โครงการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
โครงการตามพระราชบัญญัตินี้ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการ หรื อการประเมินผลการปฏิบั ติงานเป็นที่ ประจั กษ์ จํานวนไม่เ กินสิบ คน ที่
คณะรัฐ มนตรี แต่ งตั้ งโดยความเห็นชอบของรัฐ สภา เพื่ อทํ าหน้าที่ ประเมินผลสัม ฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งต้องมาจากภาคเอกชน
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ให้นําความในหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ตาม
พระราชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ บั ง คั บ แก่ คณะกรรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยอนุโลม
ให้ คณะกรรมการจั ด ทํ ารายงานผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของการดํ าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการตามพระราชบัญ ญัตินี้ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีและรัฐ สภา
ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จนกว่าการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
ตามพระราชบัญ ญั ตินี้จะสิ้ นสุ ดลงทั้ง หมด และให้ คณะรัฐ มนตรีจั ดให้ มีก ารเผยแพร่ รายงาน
ดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และต้องเปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานดังกล่าวได้โดยสะดวก
12. ในกรณีของการลงทุนในระบบราง ให้เงินกู้ที่ใช้ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นหนี้ของรัฐบาลโดยตรง
มิให้โอนหนี้ให้กับหน่วยงานดําเนินการ
13. ให้มีการประเมินผลหลังการดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ (ex-post evaluation)
นอกจากนี้ ผู้ทําการศึกษาเห็นว่า การลงทุนในอนาคตควรอยู่ในรูปเงินในงบประมาณเท่านั้น ทั้งนี้
ควรมีการจัดทําแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งที่ศึกษาอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ในกรณีที่ติดปัญหาเพดาน
การกู้เงินในงบประมาณ อาจใช้วิธีการออกเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อยกระดับเพดานการกู้เงินเป็นการชั่วคราว
โดยระบุว่า เพดานส่วนเกินจะสามารถนํามาใช้ในโครงการลงทุนที่ระบุในพระราชบัญญัติเท่านั้น
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บทที่ 4 บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยทางการคลัง
(ข้อเสนอว่าด้วย ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ...)
โดย ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.1 ที่มาและความสําคัญ
วิธีปฏิ บัติท างการคลั งของไทยในช่วงที่ ผ่ านมายัง มี ข้อ บกพร่ อ งในเรื่อ งความไม่โ ปร่ งใส ขาดความ
ต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และขาด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระการคลัง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 167 ได้
บัญญัติให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งจะถูกใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กํากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลั กการรัก ษาเสถี ยรภาพ พั ฒนาเศรษฐกิ จอย่างยั่ ง ยืน และสร้ างความเป็นธรรมในสั งคม โดยบทบัญ ญั ติ
ดัง กล่ าวได้นํามาซึ่ ง ร่างพระราชบัญ ญั ติก ารเงิ นการคลั งของรัฐ พ.ศ. ... ซึ่ง ได้ผ่ านการอนุ มัติหลั ก การจาก
คณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา
กฎหมายการเงิ นการคลั ง ของรัฐ ข้ างต้ นจะช่ วยลดระดั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นกั บ กระบวนการกํ าหนด
นโยบายการคลังของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายประการ อาทิ การกําหนดให้มีการวางเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการคลังในระยะปานกลาง (4 ปีข้างหน้า) การให้มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายพร้อมระบบประเมิน
ที่ชัดเจน การสร้างระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่ครอบคลุมทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกําหนดให้มีการจัดทํารายงานการเงินแผ่นดิน ที่ครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอต่อรัฐสภา เป็นต้น ข้อกําหนดเหล่านี้จะช่วยลดปัญหา
การเปิดเผยข้อมูลทางการคลังที่ไม่ครบถ้วน การไม่คํานวณภาระทางการคลังในอนาคต หรือการซ่อนเร้นภาระ
ทางการคลังลงไปได้1
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นเพิ่มเติมที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลมี
ประสิท ธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ในขณะที่ สามารถรัก ษาวินัยทางการคลัง เอาไว้ได้ โดยบทวิ เคราะห์ นี้จะกล่าวถึ ง
ประเด็นสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าว รวมทั้งเสนอให้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน
พ.ศ. ... ที่บัญญัติเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวเอาไว้บังคับใช้

1

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ...
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4.2 หลักการและเหตุผลของกฎหมายวินัยทางการคลังและการเงิน
แวดวงวิชาการได้มีการหารือถึงการใช้นโยบายการคลังภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในประเด็น
เพิ่มเติมต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ความโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ
ในโลกที่ไม่มีความโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ (deficit bias) รัฐบาลควรที่จะมีการกําหนด
วงเงินงบประมาณในลักษณะที่ต่อต้านการปรับตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะวัฏจักรธุรกิจ นั่นคือ รัฐบาลควรที่
จะกํ า หนดงบประมาณขาดดุ ล ในช่ ว งที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ อยู่ ใ นสภาวะหดตั ว ในขณะที่ ค วรที่ จ ะกํ า หนด
งบประมาณเกินดุลในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากหลายประเทศทั่ว
โลกได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
แวดวงวิชาการได้ให้คําอธิบายหลัก 2 ประการถึงการโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ ได้แก่ การ
ที่รัฐบาลและประชากรในรุ่นปัจจุบันมีแรงจูงใจที่จะผลักภาระทางการคลังไปสู่รัฐบาลและประชากรในอนาคต
และการที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ภายในประเทศในช่วงเวลาปัจจุบัน ทั้งนี้รัฐบาลอาจมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดที่ว่าการ
ขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ไม่ยั่งยืน แต่เนื่องจากประชากรในรุ่นปัจจุบันอาจขาดความ
เข้าใจในประเด็ นดัง กล่าว หรืออาจให้คุณค่ากั บชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในรุ่นถัดไปไม่ เทียบเท่ ากั บ
ความสุ ข สบายในชี วิ ตของตนเอง จึ ง ทํ าให้ มี แนวโน้ ม ที่ จ ะสนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งที่ใช้ นโยบายขาดดุ ล
งบประมาณเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตนเองในปัจจุบัน มากกว่าพรรคการเมืองที่ให้ความสําคัญกับเป้าหมาย
ระยะยาวของประเทศ
4.2.2 ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการดําเนินนโยบายการคลัง
ในกรณี ที่ รัฐ บาลไม่ได้ มี การกํ าหนดกรอบหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ เ ข้ มงวดในการดํ าเนิ นนโยบายการคลั ง
ยกตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังเป็นกฎหมาย หรือไม่ได้ใช้นโยบายการ
คลังในรูปแบบของตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบอัตโนมัติ (automatic stabilizer) ซึ่งทําให้รัฐบาล
ต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ ของตนเองในระดั บ หนึ่ งในการกํ าหนดนโยบายการใช้ จ่ายและการจัดเก็ บ ภาษี รัฐ บาลมี
แนวโน้มที่จะใช้นโยบายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันข้ามเวลา (time inconsistency) ซึ่งทําให้เป็นการยากที่
รัฐบาลจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้
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ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปัญหานโยบายที่ไม่สอดคล้องกันข้ามเวลา คือ การที่รัฐบาลมีเป้าประสงค์หลาย
ประการในการดําเนินนโยบายทางการคลัง ซึ่งเป้าประสงค์เหล่านั้นอาจมีความขัดแย้งกันเองหรืออาจแย่งชิง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจต้องการให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะสั้น ดังนั้น ในช่วงเวลา
ที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวก็อาจไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่ออัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจปรับลดลงหรืออัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลก็อาจจําเป็นต้องโอนย้ายทรัพยากรส่วน
หนึ่งมาใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะสั้น
4.2.3 การขาดดุลงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัฏจักรธุรกิจ
รัฐบาลในหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะดําเนินนโยบายการคลังอย่างไม่สอดคล้องกับการปรับตัวของ
ระบบเศรษฐกิจในลั กษณะวัฏจักรธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มีการขาดดุล งบประมาณในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขยายตัวตามวัฏจักรธุรกิจ การใช้นโยบายขาดดุลในช่วงเวลาแบบนี้ส่งผลให้ช่องว่างทางการคลัง (fiscal
space) ของรัฐบาลลดต่ําลง นั่นหมายความว่า รัฐบาลมีความสามารถน้อยลงในการใช้นโยบายการคลังเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจปรับตัวเข้าสู่ช่วงการหดตัวของวัฏจักรธุรกิจ นอกจากนั้น รัฐบาลยัง
อาจมี ความสามารถลดต่ํ าลงในการจั ดการกั บ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ อั นเป็ นผลมาจากวิ ก ฤติ ก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ นใน
ต่างประเทศ โดยในบางกรณี ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างประเทศได้นํามาซึ่งวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศได้ในที่สุด อันเป็นผลมาจากช่องว่างทางการคลังของรัฐบาลที่เหลืออยู่น้อยเกินไป
4.2.4 การมองภาพเศรษฐกิจที่ดีเกินความเป็นจริง
ด้วยแนวโน้มในการเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะมองภาพเศรษฐกิจทีด่ เี กิน
จริงในอนาคต เนื่องจากภาพเศรษฐกิจที่ดีจะทําให้ภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลในอนาคตปรับตัวดีขึ้น
ซึ่งทําให้รัฐบาลมีความสามารถในการกู้ยืมเพื่อนํามาใช้จ่ายในช่วงเวลาปัจจุบันเพิ่มเติม ภาพที่ 4.1 แสดงความ
ผิดพลาดในการประเมินรายได้ของรัฐบาลของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2011 โดย
แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างการประมาณการรายได้รัฐบาลล่วงหน้าหนึ่งปีกับรายได้ที่จัดเก็บได้
จริง คํานวณเป็นสัดส่วนเทียบกับ GDP ของประเทศ
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ภาพที่ 4.1 ความผิดพลาดในการประเมินรายได้ของรัฐบาลประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2011

ที่มา: ECB monthly bulletin, February 2013.

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าบางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น เอสโทเนีย (EE) บัลกาเรีย (BG)
โปแลนด์ (PL) และ กรีซ (GR) มีการประมาณการรายได้รัฐบาลสูงกว่าความเป็นจริงโดยเฉลี่ยราว 3 – 3.7
เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในช่วงกว่า 10 ปีที่ถูกกล่าวถึ ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการตัดปี ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจออกไป
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการประมาณการของหลายๆ ประเทศก็ไม่ได้อยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยที่รวมปีที่เกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจด้วย
4.2.5 การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจไม่สอดคล้องกับรัฐบาล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาจมีความไม่สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของรัฐบาล เนื่องจากแรงจูงใจของทั้งสองฝ่ายอาจมีความแตกต่างกันหรืออาจเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับ
สินค้าสาธารณะ นั่นคื อ อปท. บางแห่งอาจใช้ ประโยชน์จากการที่ รัฐบาล และ อปท. แห่งอื่ นๆ รัก ษาวินัย
ทางการคลัง ทําให้ตนเองทําการกู้ยืมมาใช้จ่าย เพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะสั้นให้กับตนเอง ในกรณีที่ อปท.
หลายๆ แห่ง มี แนวความคิดในลัก ษณะนี้ ปัญ หาในการไม่ รัก ษาวิ นัยทางการคลัง จะเกิ ดขึ้นกั บประเทศใน
ภาพรวม
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การกระจายอํานาจการคลังไปสู่ อปท. เป็นแนวโน้มที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกําลังดําเนินตาม โดย
การเพิ่มอํานาจการคลังให้กับ อปท.หมายรวมถึงการอนุญาตให้ อปท. สามารถทําการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ
ได้ ในช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ในบางประเทศได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีวินัยในด้านการใช้จ่าย
และความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ซึ่งล้วนแต่นํามาซึ่งวินัยการคลังที่หย่อนยานลงของ
ภาพรวมการคลังระดับประเทศ
4.3 การดําเนินนโยบายการคลังของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
การดําเนินนโยบายการคลัง ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่ านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่ วงหลังวิ กฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 มีลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นที่ได้กล่าวถึงเอาไว้ข้างต้นหลายประการ ดังต่อไปนี้
4.3.1 ความเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ
อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มีลักษณะ
ของความเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ ภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ในปี 2540 เป็นต้นมา มีเพียงปี
เดียวเท่านั้น (ปี 2548) ที่รัฐบาลมีงบประมาณเกินดุล ในขณะที่ในระยะหลังรัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่ระบบเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ในช่วงขยายตัวของวัฏจักรธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนั้น รัฐบาลมีแนวโน้มในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับลดอัตรา
การจั ดเก็ บ ภาษี เพิ่ ม ค่ าลดหย่ อ น หรื อ การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ในขณะที่ มี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่อ ง โดยเฉพาะในส่ วนของงบประจําและงบดําเนิ นการ ซึ่ งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ปรับลดได้ค่อนข้างยากในระยะปานกลาง การปรับลดการจัดเก็บรายได้ในขณะที่ปรับเพิ่มการใช้จ่าย
ของรัฐบาลจะยิ่งนํามาซึ่งการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมในอนาคต
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ภาพที่ 4.2 ดุลงบประมาณรัฐบาลไทย ในช่วงปี 2530 – 2555

ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทําโดยสํานักเศรษฐกิจการเกษตร

4.3.2 กรอบวินัยการคลัง
ประเทศไทยมีการระบุกรอบความยั่งยืนทางการคลังเอาไว้ ดังต่อไปนี้
• สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60
• ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15
• การจัดทํางบประมาณสมดุล ซึ่งกระทรวงการคลังมีเป้าหมายในการจัดทํางบประมาณสมดุล โดย
ไม่นับรวมการจัดสรรภาระดอกเบี้ยและเงินต้นในปี พ.ศ. 2560
• สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
อย่างไรก็ตาม กรอบกําหนดวินัยการคลังดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย นอกจากนั้น เงื่อนไข
บางข้อก็ไม่ได้นํามาถื อปฏิบัติแล้วในปัจจุบัน อาทิ สัดส่วนรายจ่ ายลงทุนต่องบประมาณ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
รวมทั้งในปีงบประมาณ 2556 อยู่ในระดับต่ํากว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลทั้งหมด
กรอบกําหนดวินัยการคลังของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเหตุผลของการระบุเงื่อนไข
ดัง กล่ าว เช่ น ทํ าไมสั ดส่ วนหนี้ส าธารณะคงค้างต่ อ GDP ต้ อ งไม่เ กินร้ อยละ 60 หรื อ ทํ าไมภาระหนี้ ต่อ
งบประมาณต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เป็นต้น ในทางวิชาการ กรอบกําหนดวินัยทางการคลังควรมีความ
ยืดหยุ่น โดยขึ้นอยู่กับสถานะของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระหนี้ของ
ประเทศเป็ นสําคัญ นอกจากนั้น นิยามหนี้ สาธารณะควรมีการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับภาระที่ แท้จริงของ
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รัฐบาล โดยควรควบรวมเอาหนี้ในส่วนของหน่วยงานรัฐทั้งหมดที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาระทางการคลังแก่รฐั บาล
ในอนาคตเอาไว้ด้วย เพื่อให้สะท้อนภาพความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศอย่างชัดเจน
4.3.3 การมองภาพเศรษฐกิจในอนาคต
การมองภาพเศรษฐกิจในระยะหนึ่งปีข้างหน้าของรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมายังถือว่าไม่ได้มีมุมมองใน
เชิงบวกมากเกินไปนัก ตารางที่ 4.1 แสดงตัวเลขประมาณการตามเอกสารงบประมาณเปรียบเทียบกับรายได้
จัดเก็บจริงของรัฐบาลไทย ในช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2556 โดยตัวเลขดังกล่าวแสดงรายได้จัดเก็บของ
รัฐบาลสุ ทธิ ภายหลังหั กเงินจัดสรรให้ กับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวตัวเลขรายได้จัดเก็บจริงของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าตัวเลขประมาณการตาม
เอกสารงบประมาณ โดยมีเพียงปีงบประมาณ 2549 2552 และ 2555 เท่านั้นที่รายได้จัดเก็บจริงอยู่ในระดับ
ต่ํากว่าประมาณการ
ตารางที่ 4.1 ตัวเลขประมาณการเทียบกับรายได้จัดเก็บจริงสุทธิของรัฐบาลไทย
ปีงบประมาณ 2547 – 2556
หน่วย: ล้านบาท
ส่วนต่าง
(2) – (1)
45,386.4
14,928.0
- 20,309.4
24,459.8
50,837.4
- 61,732.1
182,477.1
122,317.5
- 4,123.9

ประมาณการ
รายได้จัดเก็บ
(1)
(2)
2547
1,063,600.0
1,108,986.4
2548
1,250,000.0
1,264,928.0
2549
1,360,000.0
1,339,690.6
2550
1,420,000.0
1,444,459.8
2551
1,495,000.0
1,545,837.4
2552
1,472,590.0
1,410,857.9
2553
1,522,000.0
1,704,477.1
2554
1,770,000.0
1,892,317.5
2555
1,980,000.0
1,975,876.1
2556
2,100,000.0
ที่มา: ตัวเลขประมาณการนํามาจากงบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ 2556 รายได้จัดเก็บจริงนํามาจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ปีงบประมาณ

อย่ างไรก็ ตาม ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2555 เป็ นต้ นมา การประมาณการรายได้ ของรัฐ บาลไทยดู
เหมือนว่าจะมีมุมมองในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการประกาศปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลง
จากร้อยละ 30 มาเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ในขณะที่ มีการตั้ง
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ประมาณการรายได้ สุ ท ธิ รัฐ บาลเอาไว้ เ พิ่ ม ขึ้ นในระดั บ ราวร้ อ ยละ 12 จากปี ง บประมาณ 2554 มายั ง
ปีงบประมาณ 2555 และตั้งประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาลเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 6 จากปีงบประมาณ 2555
มายังปีงบประมาณ 2556 นอกจากนั้น ยังมีการตั้งประมาณการรายได้สุทธิเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2557 ใน
ระดับ เพิ่ม ขึ้นราวร้อ ยละ 8.3 จากปีง บประมาณ 2556 ทั้ งๆที่ได้มี การประกาศลดอัตราภาษีเงิ นได้ บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติมจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าไปอีก
4.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงแยกส่วนออกจากข้อมูลของรัฐบาล โดยเฉพาะใน
ส่วนของดุลงบประมาณและหนี้ ซึ่งทําให้ข้อมูลหนี้สาธารณะของรัฐบาลอาจไม่ได้สะท้อนภาพหนี้สาธารณะของ
ประเทศอย่างแท้จริง โดยถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสถานะที่เป็นอิสระจากรัฐบาล และหนี้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาระทางการคลังของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
ในเชิ งหลั ก การแล้ วหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นก็ ยัง ถื อ เป็นหนี้ ภาครัฐ ส่วนหนึ่ง ซึ่ ง ก็คือ ภาระของ
ประชาชนโดยทั่วไป
ข้อมูลของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะล่าสุด ระบุว่าในปี 2554 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนี้คง
ค้างรวมคิดเป็นมูลค่าราว 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจถือว่าอยู่ในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลราว 4.94 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของหนี้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกคาดการณ์ว่าคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งในอนาคต 4 – 5 ปีข้างหน้าอาจสร้างภาระเพิ่มเติม
ให้กับประเทศได้ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กล่าวถึงวินัยทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนี้สาธารณะของรัฐบาลเอาไว้อย่างชัดเจน
4.4 ประเด็นในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ...
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและการวิเคราะห์ความเสี่ยงการคลังของประเทศเอาไว้หลายประการ แต่กม็ ไิ ด้มี
การกําหนดเงื่อนไขในประเด็นปัญหาที่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นอย่างชัดเจนนัก ในขณะที่ แนวโน้มในทางปฏิบัติ
ของรัฐบาลไทยในปัจจุบันดูจะเอนเอียงเข้าสู่ประเด็นปัญหาข้างต้น ดังนั้นงานวิเคราะห์นี้จึงเสนอให้มีการจัดทํา
ร่างกฎหมายให้ที่มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ...” เพื่อนํามาประกอบกับร่าง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ...
ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... นี้มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกฎหมายในกลุม่ ที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่ า Fiscal Responsibility Law ซึ่ง ได้ มีการบัง คับ ใช้ในหลายประเทศในปัจจุ บัน เช่ น
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ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา บราซิล อินเดีย หรือ เปรู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
กําหนดประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยประเด็นที่จะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้จะเป็น ดังนี้
4.4.1 การประกาศเป้าหมายทางการคลังระยะปานกลางที่ชัดเจน
รัฐบาลควรมีการประกาศเป้าประสงค์ของการดําเนินนโยบายการคลังที่ชัดเจน วัดได้ ต่อรัฐสภาและ
ประชาชนโดยทั่วไป โดยเป้าประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวจะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างรัฐบาล รัฐสภา
และประชาชน ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจนของแต่ละ
เป้าประสงค์ ทั้งนี้ควรมีการกําหนดให้การรักษาวินัยการคลังและการจัดทํานโยบายการคลังให้สอดคล้องกับ
วัฏจักรธุรกิจของประเทศ เป็นเป้าประสงค์ระยะปานกลางที่สําคัญด้วย
เป้าประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดขึ้นควรที่จะมีความสอดคล้องกันกับการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยในการจัดทําเป้าประสงค์ของการดําเนินนโยบายการคลัง
ดัง กล่ าว ควรที่จ ะมี ก ารหารื อกั บ หน่ วยงานต่างๆ และองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นด้ วย ทั้ง นี้ เพื่ อให้ ก าร
ดําเนินการของทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน
4.4.2 การจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลัง
รัฐบาลควรมีการจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลัง เพื่อติดตามการดําเนินนโยบายการคลังที่
กําลังดําเนินการอยู่ เป็นระยะๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินนโยบายการคลังว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ระยะปานกลางที่ได้มีการประกาศเอาไว้หรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร พร้อมทั้งหากลยุทธเพื่อ
ผลักดันให้การดําเนินนโยบายการคลังบรรลุถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวให้ได้ในท้ายที่สุด
4.4.3 การสร้างกฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายการคลัง
กฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ (accountability) ในการดําเนินนโยบายการคลังอาจอยู่ในรูปของ
รางวัลหรือบทลงโทษในกรณีที่การดําเนินนโยบายการคลังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าประสงค์ที่ได้มีการประกาศ
เอาไว้ได้ โดยกลไกในการเพิ่มความรับผิดชอบอาจอยู่ในรูปแบบของการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินเพิ่มเติม
สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนในการทําให้การดําเนินนโยบายการคลังใน
ภาพรวมไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ นอกจากนั้น ยังควรมีองค์ประกอบของการแถลงการดําเนินงานให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย
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4.4.4 การควบรวมกรอบวินัยการคลังเอาไว้เป็นกฎหมาย
กฎหมายวิ นัยทางการคลัง นี้ ควรที่ จ ะระบุ ก รอบวิ นัยทางการคลั ง เอาไว้ อย่ างชั ดเจนเพื่ อ บั ง คั บ ใช้
อย่างไรก็ตาม กรอบวินัยทางการคลังอาจอยู่ในลักษณะที่ไม่สร้างข้อจํากัดที่มากเกินความจําเป็น เพื่อสร้าง
อิสระให้กับผู้ดําเนินนโยบาย โดยกรอบที่มีการระบุกันโดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น 3 กรอบหลัก ได้แก่
• กรอบการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขในการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปี
• กรอบการก่ อ หนี้ ส าธารณะ ซึ่ ง จะกํ า หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ ระดั บ หนี้ ส าธารณะที่ รัฐ บาลและ
หน่วยงานในภาครัฐจะสามารถก่อขึ้นได้ โดยที่อาจเชื่อมโยงกับรายการค่าใช้จ่ายที่นํามาซึ่งหนี้
สาธารณะดังกล่าว
• กรอบการใช้จ่าย ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขในการตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและหน่วยงานใน
ภาครัฐ
การกําหนดเงื่อนไขที่ตายตัวให้กับกรอบวินัยการคลังและบังคับใช้กรอบดั งกล่าวเป็นกฎหมายอาจ
สร้างข้อจํากัดในทางปฏิบัติเป็นอันมาก ในหลายๆประเทศมีการกําหนดเพียงหลักการคร่าวๆ ในการรักษาวินัย
ทางการคลังในกฎหมาย และกําหนดให้รัฐบาลแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาวินัยทางการคลังทีเ่ หมาะสม
กับสภาวะของประเทศในแต่ละช่วงเวลาเป็นการทดแทน
4.4.5 การจัดตั้งหน่วยงานด้านงบประมาณที่เป็นอิสระจากรัฐบาล
ประเด็นปัญหาสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการงบประมาณ คือ การผูกขาดข้อมูล ความสามารถ
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง การจั ด ทํ าประมาณการทางด้ านงบประมาณเอาไว้ กั บ รัฐ บาล ซึ่ ง ทํ า ให้
กระบวนการตรวจสอบการตั้งงบประมาณและการจัดทําประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณไม่เข้มแข็ง ผลที่
สะท้ อนออกมาเรื่องหนึ่ง คือ การประมาณการสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการจัดเก็ บรายได้ ของ
รัฐบาลที่อยู่สูงกว่าความเป็นจริง
การจัดตั้งหน่วยงานด้านงบประมาณที่เข้มแข็งและไม่มีฝักฝ่าย (non-partisan) จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกระบวนการจัดทํางบประมาณของประเทศมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานลักษณะดังกล่าวที่ถูก
พูดถึงในเชิงหลักการมีความแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานที่เพิ่มข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้กับรัฐ สภาและประชาชนไปจนกระทั่ง ถึงหน่วยงานที่มี อํานาจในการจั ดสรรงบประมาณที่เป็นอิ สระจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหน่วยงานที่เพิ่มข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับรัฐสภาและประชาชน
ที่ไม่มีฝั กฝ่าย เช่น Congressional Budget Office (CBO) ของประเทศสหรัฐอเมริก า ดูเ หมือนจะเป็ น
ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด
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4.5 ข้อเสนอองค์ประกอบของร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ...
บทวิเคราะห์นี้ขอเสนอองค์ประกอบของร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... ซึ่ง
น่าจะมีความเหมาะสมกับ บริบ ทของประเทศไทย รวมทั้ง จะช่ วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
งบประมาณ นอกเหนือไปจากกฎหมายที่มีอยู่ รวมทั้งร่างกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ดังต่อไปนี้
4.5.1 การกําหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการนโยบายการคลัง
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ได้มีการกําหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การคลัง ซึ่งจะทําหน้าที่กําหนดเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รวมไปถึงตัวชี้วัดต่างๆ
เอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมิได้มีการระบุถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวกับการสร้างวินัยทางการคลังอย่างชัดเจน
นัก ดัง นั้ น ร่ างพระราชบัญ ญั ติวินัยทางการคลั ง และการเงิน พ.ศ. ... จึ ง ควรกําหนดบทบาทเพิ่ม เติม ของ
คณะกรรมการนโยบายการคลัง ดังนี้
• ให้มีการแถลงเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง รวมทั้งตัวชี้วัดที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินนโยบายการคลังดังกล่าวต่อรัฐสภาและสาธารณชนทุกๆ ปี
• กําหนดให้วินัยทางการคลังเป็นเป้าหมายสําคัญในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง
ประการหนึ่ง โดยคณะกรรมการนโยบายการคลังควรที่จะกําหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้ในการ
แถลงต่อรัฐสภาและประชาชนด้วย
• กําหนดให้การจัดทํานโยบายการคลังที่สอดคล้องกับวัฏจักรธุรกิจเป็นเป้าหมายถึงในการดําเนิน
นโยบายการคลังระยะปานกลาง โดยคณะกรรมการนโยบายการคลังควรที่จะระบุถึงดุลการคลัง
ภายหลังการปรับปรุงด้วยดัชนีวัฏจักรธุรกิจเป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้
• เป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังทุกประเด็นควรที่จะมีการประสานกับหน่วยงานของรัฐที่
ระบุ เอาไว้ในร่ างพระราชบั ญญั ติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... รวมทั้ง องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย
4.5.2 การกําหนดรายงานของคณะกรรมการนโยบายการคลัง
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลังทุก 6 เดือน เพื่อ
เสนอต่อรัฐสภาและประชาชนโดยทั่ วไป โดยในรายงานดั งกล่ าวควรที่ จะมี ข้อมู ลของตัวชี้วัดในการดํ าเนิ น
นโยบายการคลังดังที่ได้แถลงเอาไว้ นอกจากนั้น ควรจะมีการจัดทํารายงานประเมินการดําเนินนโยบายการ
คลังทุกๆ หนึ่งปี โดยควบรวมถึงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปใน
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รายงานด้วย พร้อมทั้งนําเสนอกลยุทธเพื่อผลักดันให้การดําเนินนโยบายการคลังบรรลุเป้าประสงค์ดังทีไ่ ด้มกี าร
แถลงเอาไว้
4.5.3 การสร้างความรับผิดชอบ
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลัง มีอํ านาจในการจัดทําข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ งการ
จัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับรายงานประเมินการ
ดําเนินนโยบายการคลัง โดยข้อเสนอในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณอาจมีส่วนของการปรับลดเพดาน
งบประมาณหรื อ เพดานเงินอุ ดหนุ นสํ าหรั บ หน่วยงานของรัฐ และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่นที่ไม่ดําเนิ น
นโยบายอย่างมีป ระสิท ธิภาพ และอาจมีส่ วนของการปรับ เพิ่ม เพดานงบประมาณและเงินอุ ดหนุนสําหรั บ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพได้
4.5.4 เงื่อนไขในการทบทวนหรือหยุดพักการบังคับใช้กฎหมาย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ดังต่อไปนี้
• เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
• เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
• เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการบ้านเมือง
• เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญของประเทศอันเป็นเหตุให้การบังคับใช้ พรบ. ฉบับนี้ไม่มีความ
เหมาะสม
คณะกรรมการนโยบายการคลังอาจให้คําเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหรือหยุดพักการ
บัง คับ ใช้ กฎหมายฉบั บนี้ได้ โดยให้ มี การระบุ ข้อ มูล และเหตุ ผลประกอบที่ ชัดเจนให้กั บคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ
นําเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการทบทวนหรือหยุดพักการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
4.5.5 กรอบวินัยทางการคลัง
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังมีการนําเสนอเป้าประสงค์ของการรักษาวินัยทางการคลัง
ภายใต้กรอบดังต่อไปนี้
• การขาดดุลการคลังและการก่อหนี้สาธารณะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งจะต้องอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการชําระคืน
หนี้ของประเทศ
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• หนี้สาธารณะจะต้องไม่ถูกนําไปใช้กับรายจ่ายบุคลากรหรือรายจ่ายดําเนินงานประจําปีของ
ประเทศ
• หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการรักษาวินัยทางการคลัง
ในภาพรวมของประเทศด้วย นอกเหนือไปจากการรักษาวินัยทางการคลังของตนเอง
ทั้งนี้ กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังนําเสนอกรอบการรักษาวินัยการคลังในรายละเอียด
พร้อมทั้ง ข้อมูลและเหตุผ ลประกอบ โดยกําหนดให้เป็นเป้าประสงค์ระยะปานกลางที่สําคัญอันหนึ่ งในการ
ดําเนินนโยบายการคลังของประเทศ
4.5.6 บทลงโทษ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการใดๆ ที่ส่งผลให้รัฐบาลไม่
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลางถึงระยะยาว รวมไปถึงเป้าหมายในการ
รักษาวินัยการคลังไว้ได้ ให้มีการกําหนดบทลงโทษโดยการปรับลดวงเงินอุดหนุ นของรัฐบาลไปสู่หน่วยงาน
ดัง กล่ าวลงหนึ่ ง ในห้ า โดยให้ ดําเนินการปรั บ ลดวงเงิ นอุ ดหนุ นลงจนกว่ าหน่ วยงานดั ง กล่ าวจะมี ก ารการ
ดําเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
4.5.7 การจัดตั้งหน่วยงานงบประมาณภายใต้สังกัดรัฐสภา
กําหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานงบประมาณภายใต้สังกัดรัฐสภา (parliamentary budget office) ที่
มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งมีอํานาจในการเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําประมาณการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ ทั้ง นี้ หน่ วยงานงบประมาณดั ง กล่ าวจะต้ องทําหน้ าที่อ ย่างเป็ นอิ สระ ไม่มี ฝัก ฝ่าย และมีก าร
เปิ ดเผยข้ อ มู ล และบทวิ เ คราะห์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณของประเทศ ทั้งในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดําเนิน
นโยบายการคลังของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการมีบทบาทในการจัดการอบรมเผยแพร่เทคนิคหรือ
กระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ด้วย
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บทที่ 5 บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
โดย อิสร์กลุ อุณหเกตุ
5.1 บทนํา
ในปี 2551 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ฉบับ
ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (2) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 และ (3) พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กฎหมายทั้งสามฉบับนี้มุ่ง
สร้ างกติ ก าว่ าด้ วยความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กั บ สถาบั นการเงิ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง การ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน โดยมุ่งหวังที่จะใช้สถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน แทนที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ตามพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นกลไก
หนึ่งในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สถาบันคุ้ มครองเงินฝากเข้ามาเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือแก่ส ถาบันการเงิน ผู้ฝากเงิน หรื อ
เจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน แทนที่กองทุนฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงตัดอํานาจของกองทุนฯ ในการ (ก) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน (ข) ซื้อ หรือเข้าถือ
หุ้นในสถาบันการเงิน และ (ค) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของสถาบันการเงิ น1
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดให้กองทุนฯ ยังคงมีอํานาจในการดําเนินการทั้งสามข้อข้างต้น หากยังไม่
มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ภายในช่วง 4 ปีหลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้2
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
ดังนั้น ช่วงเวลา 4 ปีที่กล่าวมาข้างต้นจึงสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยที่ยังไม่มีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกั บการให้การช่วยเหลือ ทางการเงินแก่สถาบันการเงิ นที่ประสบภาวะวิก ฤติทางการเงิน ด้วยเหตุ นี้
กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนฯ ก่อนที่จะเสนอให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 เพื่อให้กองทุนฯ ทํา
1
2

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

43

หน้าที่ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อไป โดยเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลั กการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่ าว เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
5.2 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนเพื่ อการฟื้ นฟู และพั ฒนาระบบสถาบันการเงินจัดตั้ งขึ้ นตามพระราชกํ าหนดแก้ไขเพิ่ม เติ ม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือในทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤติการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน
และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วน ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ”3
อํานาจของกองทุนฯ
มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 กําหนดอํานาจใน
การดําเนินการของกองทุนฯ ไว้ทั้งสิ้น 10 ข้อ4 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 25405) ต่อมา พระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตัดอํานาจของกองทุนฯ เหลือเพียง 6 ข้อ6 (ดูภาคผนวก 5.1)
ทั้งนี้ อํานาจของกองทุนฯ ที่ถูกตัดออกไป ได้แก่
(ก) ให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ นโดยมี ห รื อไม่ มี ป ระกั น ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ข) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน
(ค) ซื้อ ซื้ อ ลด หรื อ รับ ช่ วงซื้ อลดตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ หรื อรั บโอนสิ ท ธิเ รี ยกร้ องของสถาบั น
การเงิน และ
(ง) ให้ ความช่วยเหลื อ ทางการเงิ นตามสมควรแก่ ก รณี สํ าหรั บผู้ ฝ ากเงิ น หรือ เจ้ าหนี้ ของสถาบั น
การเงินที่ต้องเสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่าง
ร้ายแรง
3

หมายเหตุท้ายพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528
มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528
5
มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
6
มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4
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ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้กองทุนฯ ยังคงมีอํานาจในการดําเนินการในข้อ (ก) (ข) และ
(ค) หากยังไม่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ภายในช่วง 4 ปีหลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้7
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา 4 ปีที่กล่าวมาข้างต้นสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยที่ยังไม่มีการ
ตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลื อทางการเงินแก่ส ถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิ น
กระทรวงการคลังจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ
คือ การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 โดย
นําอํานาจของกองทุนฯ ในการดําเนินการในข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้นกลับมา เพื่อให้กองทุนฯ ทําหน้าที่ใน
การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อไป
ภาระหนี้ของกองทุนฯ
วิกฤติการณ์ในระบบการเงินและสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2540 ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาล
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีมติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้กองทุนฯ ดําเนินการประกันเงินฝากให้กับ
ผู้ฝากเงิ น และรับประกั นหนี้ของเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน มาตรการนี้เป็ นที่รู้จัก กันในชื่อ “มาตรการ 5
สิงหาคม 2540” การช่วยเหลือ ทางการเงิ นแก่ส ถาบันการเงินนี้ส ร้างภาระทางการเงินแก่กองทุนฯ อย่าง
มหาศาล (ดูตารางที่ 5.1) เนื่องจากกองทุนฯ ต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการดําเนินการ โดยเกือบทั้งหมดเป็น
การกู้ยืมระยะสั้นจากตลาดเงิน ต่อมา ในปี 2543 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงต้องออกพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังในการออกพันธบัตรกู้เงิน เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ จํานวน 5 แสน
ล้านบาท (FIDF 1) เมื่อฐานะการเงินของกองทุนฯ ไม่ดีขึ้น จึงต้องมีการออกพันธบัตรกู้เงินอีก 2 ครั้ง ในปี
2543 (FIDF 2) และปี 2545 (FIDF 3) ในวงเงินจํานวน 1.12 และ 7.8 แสนล้านบาท8 ตามลําดับ รวมหนี้การ
ออกพันธบัตรทั้งสามครั้งประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท9

7

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กระทรวงการคลังออกพันธบัตรกู้เงิน FIDF 3 จริงประมาณ 6.9 แสนล้านบาท จากวงเงินที่กําหนดไว้ 7.8 แสนล้านบาท
9
สามารถดูรายละเอียดการออกพันธบัตรกู้เงิน เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ ในช่วงปี 2541-2545 ได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย < http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Manage_Debt/Pages/Managemen_Debt.aspx>
8
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ตารางที่ 5.1 การประมาณการความเสียหายจากการดําเนินมาตรการของกองทุนฯ
หน่วย: ล้านบาท
จํานวนเงิน
554,149
164,139
650,750
27,412

ประเภทความเสียหาย
1. การช่วยเหลือผู้ฝากเงิน
2. การฟื้นฟูกิจการด้วยการเข้าเพิ่มทุน
3. การฟื้นฟูกิจการด้วยการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
4. ค่าดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ
(หลังหักเงินนําส่งและเงินได้อื่นๆ)
ความเสียหายทั้งสิ้นสุทธิ
1,401,450
ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
<http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Manage_Debt/Pages/History_D
ebt_FIDF.aspx>

ในส่วนของวิธีการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ นั้น พระ
ราชกําหนดทั้ง 2 ฉบับกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชําระคืนเงินต้น10 ขณะที่กระทรวงการคลังชําระ
ดอกเบี้ย11 ทั้งนี้ นับจากปี 2541 ที่รัฐบาลออกพันธบัตรกู้เงินจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2554 นั้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใช้ คื น หนี้ เ งิ น กู้ ไ ด้ เ พี ย งประมาณ 1.63 แสนล้ า นบาท หนี้ เ งิ น ต้ น ที่ แ ทบไม่ ล ดลงนี้ ทํ า ให้
กระทรวงการคลังมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชําระดอกเบี้ยรวมแล้วประมาณ 6.7 แสนล้านบาท
หรือกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้รวมทั้งหมด (ดูตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 การชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของกองทุนฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554
วงเงินกู้
วงเงินชําระคืนแล้ว
FIDF 1
500,000
36,725
FIDF 2
112,000
112,000
FIDF 3
693,327
14,501
รวม
1,305,327
163,226
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

10

หน่วย: ล้านบาท
ยอดการชําระดอกเบี้ยสะสม
393,535
13,789
263,178
670,502

มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541 และมาตรา 8 และ 9 แห่ง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2545
11
มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541 และมาตรา 10 แห่ง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2545
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หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฯ ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทนี้ เป็น
ภาระทางการคลังที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามหาทางแก้ไข เนื่องจากจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการ (1) ยอด
เงิ น กู้ ที่ แ ทบไม่ ล ดลงเลยนั บ ตั้ ง แต่ ก ารออกพั น ธบั ต รกู้ เ งิ น (ดู ภ าพที่ 5.1) ทํ า ให้ ภ าระดอกเบี้ ย ของ
กระทรวงการคลั งสู งถึ งปี ละกว่า 6 หมื่นล้านบาท และ (2) ภาระดอกเบี้ ยจากหนี้ก องทุนฯ ดั งกล่าวสร้าง
ข้อจํากัดในการก่อหนี้สาธารณะอื่นๆ จนกระทั่งในที่สุด จึงมีการออกพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้
เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ใน
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะกล่าวถึงพระราชกําหนดดังกล่าวในส่วนต่อไป
ภาพที่ 5.1 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2541-2554
ล้านล้านบาท
5
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หนี้สาธารณะอื่นๆ

% ต่อ GDP

ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

5.3 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อให้
สถาบันคุ้มครองเงินฝากทําหน้าที่คุ้มครองเงินฝากของประชาชนในสถาบันการเงิน โดยนําระบบคุ้มครองเงิน
ฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้แทนที่การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน12 ทั้งนี้ แนวคิดหลักที่สนับสนุนการนํา
ระบบคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้มี 2 ประการ ได้แก่ (1) การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน
12

การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ที่กําหนดให้กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประกันเงินฝากเต็มจํานวนให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงิน
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สร้างภาระทางการคลังอย่างมหาศาล การคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินที่มีระบบการเรียกเก็บเงินจาก
สถาบันการเงินจึงคล้ายระบบ “ประกัน” ที่ช่วยจํากัดขนาดภาระผูกพันของรัฐบาล และ (2) การคุ้มครองเงิน
ฝากแบบจํากัดวงเงินจะช่วยลดปัญหาคุณธรรมวิบัติ (moral hazard) เนื่องจากการค้ําประกันเงินฝากแบบ
เต็มจํ านวนจะทําให้ทั้ง ผู้ฝากเงิ น และผู้ บริห ารสถาบั นการเงิน คํานึงถึ งความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นกับสถาบั น
การเงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็น กล่าวคือ ผู้ฝากเงินจะมองผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินฝากเป็นหลัก โดย
ละเลยปัจจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน เนื่องจากมั่นใจว่าจะได้รับเงินฝากคืนเต็มจํานวน หาก
สถาบันการเงินเกิดปัญหา และทําให้ผู้บริหารสถาบันการเงินมีแรงจูงใจที่จะดําเนินกิจการอย่างสุ่มเสี่ยง เพื่อ
หวังผลกําไรที่มากขึ้น
อํานาจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
อํานาจหน้าที่ที่สําคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.
2551 มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ (1) เรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก
(2) ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ (3) จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันการเงินถูก
เพิกถอนใบอนุญาต อํานาจหน้าที่ที่สําคัญที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อส่ง
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก และการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต13
• การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก
หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือ การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อส่ง
เข้ ากองทุนคุ้ม ครองเงินฝาก โดยพระราชบั ญญั ติส ถาบั นคุ้ มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กําหนดให้ส ถาบั น
การเงินต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละ 1 ต่อปี ของยอดเงิ นฝากถัวเฉลี่ยของบัญชี ที่ได้รั บการคุ้มครอง14 ทั้งนี้ อัตราการนําส่ งเงินของสถาบั น
การเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากเมื่อเริ่มแรกเท่ากับร้อยละ 0.4 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่
ได้รับการคุ้มครอง ก่อนที่จะลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ภายหลังการประกาศใช้พระราชกําหนดปรับปรุง
การบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2555
พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 (พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ) เป็นพระราช
กําหนดฉบับหนึ่งในพระราชกําหนดจํานวน 4 ฉบับที่ออกในช่วงเดือนมกราคม 2555 เพื่อฟื้นฟูประเทศหลัง

13

นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากในปี 2551 ยังไม่มีสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงยังไม่ได้ทํา
หน้าที่ในการชําระบัญชีสถาบันการเงิน
14
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
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น้ําท่วม15 การออกพระราชกําหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฯ โดยกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บ
เงินจากสถาบันการเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ เพื่อให้กองทุนฯ นําไปใช้ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของทั้ง FIDF 1
และ FIDF 316
การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ ที่กล่าวมา
ข้างต้นทําให้มีการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน 2 ส่วน ได้แก่ (1) การเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าบัญชีกองทุนฯ17
และ (2) การเรียกเก็บเงินเพื่อเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.
255118 ทั้งนี้ พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ กําหนดการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินทั้ง
2 ส่วนรวมกัน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง19
ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับดังกล่าว ในเดือนพฤษภาคม 2555 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงออกประกาศกําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเงินอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปีของเงินฝากถัวเฉลี่ย
ของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อเข้าบัญชีกองทุนฯ20 ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2555 กระทรวงการคลังจึง
เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอัตราการนําส่งเงินของสถาบันการเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก
เสียใหม่ โดยลดลงจากเดิมที่อัตราร้อยละ 0.4 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง21
เหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี22 รวมเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงินเท่ากับร้อยละ 0.47 ต่อปีของยอดเงิน
ฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง
การลดอั ตราการเรียกเก็ บเงิ นจากสถาบันการเงินเพื่อ ส่งเข้ากองทุ นคุ้ม ครองเงิ นฝากภายหลั งการ
ประกาศใช้พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้
15

พระราชกําหนดอีก 3 ฉบับที่ออกพร้อมกัน ได้แก่
(1) พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
(2) พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 และ
(3) พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
16
มาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555
17
มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555
18
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
19
มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555
20
ข้อ 4.2 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินนําส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการส่งเงินนําส่ง และ
การนําส่งเงินเพิ่มเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
21
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2552
22
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555
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สถาบันการเงินนําส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทําให้จํานวนเงินที่
สถาบันการเงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดลงจากประมาณ 2.7 – 3 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2552 2554 เหลือเพียงประมาณ 3 พันล้านบาทในปี 2555 ซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากคงที่ที่ระดับ
ประมาณ 1 แสนล้านบาท (ดูภาพที่ 5.2)
ภาพที่ 5.2 เงินนําส่งของของสถาบันการเงิน และเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 2551-2555
ล้านบาท
120,000
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80,000
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40,000

27,596.67

27,200.58

29,546.94

20,000
0

3,131.66

10,371.69
2551
2552
เงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก

2553
2554
2555*
เงินนําส่งของสถาบันการเงิน

ที่มา: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
หมายเหตุ: * อัตราการนําส่งเงินของสถาบันการเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก ลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีของ
ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

• การจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
พระราชบัญญั ติสถาบั นคุ้ม ครองเงิ นฝาก พ.ศ. 2551 กําหนดว่ า เมื่ อสถาบันการเงิ นถูก เพิก ถอน
ใบอนุญาต ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามจํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ใน
บทเฉพาะกาล23 กําหนดให้จํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองจะค่อยๆ ลดลง จากการคุ้มครองเต็มจํานวนตามที่

23

มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
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ปรากฏในบัญชี จนเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ปีที่ห้านับจากพระราชบัญญัติเริ่มมีผลบังคับใช้24 อย่างไรก็
ตาม จํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองนี้ถูกแก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับในปี 2552 และ 255525 โดยให้
เหตุผ ลว่าจะเป็นการส่ งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงิน และสร้ างความเชื่อ มั่นแก่ ผู้ฝากเงิ น การแก้ไข
จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ทําให้ปัจจุบัน (มิถุนายน 2556) จํานวนเงินฝากที่ได้รับความ
คุ้มครองยังคงอยู่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท แทนที่จะเป็นไม่เกิน 1 ล้านบาทตามที่กําหนดไว้ในบทเฉพาะกาล (ดู
ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3 จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง
จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง
พ.ร.บ. 2551*
พ.ร.ฎ. 2552**
พ.ร.ฎ. 2555***
11 สิงหาคม 2551 – 10 สิงหาคม 2552
เต็มจํานวน
เต็มจํานวน
11 สิงหาคม 2552 – 10 สิงหาคม 2553 ไม่เกิน 100 ล้านบาท
เต็มจํานวน
11 สิงหาคม 2553 – 10 สิงหาคม 2554 ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เต็มจํานวน
11 สิงหาคม 2554 – 10 สิงหาคม 2555 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท
11 สิงหาคม 2555 – 10 สิงหาคม 2556
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
11 สิงหาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2557
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
11 สิงหาคม 2557 – 10 สิงหาคม 2558
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
11 สิงหาคม 2558 – 10 สิงหาคม 2559
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
หมายเหตุ: * พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
** พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552
*** พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

5.4 ประเด็นวิเคราะห์
ก่อนหน้าการออกกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันการเงิน 3 ฉบับในปี 2551 กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒ นาระบบสถาบันการเงิ นถูกใช้เป็นกลไกหลักที่ ถูกใช้ เพื่อการแก้ไขปัญ หาเกี่ ยวกับ สภาพคล่อ ง
(liquidity) และความสามารถในการชําระหนี้ (solvency) ของสถาบันการเงิน รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ฝาก
เงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน สาระสําคัญส่วนหนึ่งของการออกกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น
เป็นการจํากัดบทบาทของกองทุนฯ เพื่อวางกรอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผู้
ฝากเงิน โดยลดบทบาทของกองทุนฯ ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน และใช้สถาบัน
24

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ดังนั้น ตามบทเฉพาะกาล จํานวนเงินที่ได้รับ
ความคุ้มครองจะลดเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555
25
พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการ
คุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
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คุ้มครองเงินฝาก เพื่อเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินประสบวิกฤติทาง
การเงิน
ในรายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน
และ สอง การคุ้มครองผู้ฝากเงิน
• การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน
การออกพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นความพยายามในการจัด
ระเบียบการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน โดยตัดอํานาจของ
กองทุนฯ ตามมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ในการ (ก) ให้
กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน (ข) ซื้อ หรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน และ (ค) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลด
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของสถาบันการเงิน แต่กําหนดให้อํานาจดังกล่าวยังคงอยู่ในลักษณะคล้าย “บท
เฉพาะกาล” ซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าวออกมา การวางกรอบ
นโยบายว่าด้วยการแก้ปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน จึงเป็นภารกิจที่
ยังตกค้างอยู่จนถึงปัจจุบัน
การออกร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อคืนอํานาจในการให้การ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ให้แก่กองทุนฯ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์เดิ มเมื่อครั้งออกพระราชบัญญั ติธนาคารแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนั้ น หาก
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง อั นได้ แก่ กระทรวงการคลั ง และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เห็ นว่ า การออกร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้เป็นเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อการตรากฎหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เสร็จสิ้นไม่ทันตามที่กําหนด
จึงยัง คงมี ความจําเป็นที่ จะต้อ งตรากฎหมายเกี่ยวกับ การให้การช่วยเหลื อทางการเงินแก่ส ถาบันการเงินที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สถาบันการเงินมีอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
(1) การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ
(2) ปั ญ หาสภาพคล่ อ ง (liquidity) และความสามารถในการชํ าระหนี้ (solvency) ของสถาบั น
การเงินมีความทับ ซ้อนกันและแยกออกจากกั นยาก อย่ างไรก็ ตาม การแก้ไขปั ญหาทั้ง สอง
ต้องการการดําเนินการที่แตกต่างกัน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจะ
ดําเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินในลักษณะใด เมื่อใด และ
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(3) การสร้างหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดเกี่ ยวกั บการดํ าเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ สถาบันการเงิ น
เนื่องจากที่ผ่านมาการให้การช่วยเหลือมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจ (discretion) มากกว่าที่จะ
อิงอยู่กับกฎกติกาที่ชัดเจน (rules)
• การคุ้มครองผู้ฝากเงิน
การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ (incentive) ของผู้ฝากเงิน โดยนําการคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้ เพื่อให้ผู้
ฝากเงินคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินมากขึ้น แทนที่จะคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน
ดังเดิม ซึ่ งเคยนํ าไปสู่ภาระหนี้ จํานวนมหาศาลของกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพั ฒนาระบบสถาบันการเงิ น
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขจํ านวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้ มครอง ผ่านการออกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบั บในปี
2552 และ 2555 ทําให้แรงจูงใจของผู้ฝากเงินไม่เปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์เดิมเมื่อครั้งออกพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และทําให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับภาระในการให้ความ
คุ้มครองบัญชีเงินฝากเหล่านี้เพิ่มขึ้น
หากพิ จ ารณาจากจํ านวนเงิ นฝากในระบบธนาคารพาณิ ชย์ (ดู ตารางที่ 5.4) จะพบว่ า การแก้ไข
จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจากไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่งผลให้ขอบเขตการ
คุ้มครองเงิ นฝากเพิ่มขึ้ นเพียง 1.2 ล้านบัญ ชี หรือ คิดเป็นเพียงร้ อยละ 1.45 ของจํานวนบัญชี ทั้ง หมด แต่
ครอบคลุมจํานวนเงินเพิ่มขึ้นถึง 4.48 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจํานวนเงินฝากทั้งหมด
ตารางที่ 5.4 จํานวนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2555
จํานวนเงินในบัญชี
ไม่เกิน 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 200,000 บาท
200,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 10,000,000 บาท
10,000,001 - 25,000,000 บาท
25,000,001 - 50,000,000 บาท
50,000,001 - 100,000,000 บาท
100,000,001 - 200,000,000 บาท
200,000,001 - 500,000,000 บาท
ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวนบัญชี
จํานวนบัญชี
70,916,495
3,587,114
2,819,890
2,425,712
1,117,390
1,110,603
62,213
19,625
8,419
3,614
2,017
925
82,074,017

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ร้อยละ
86.406
4.371
3.436
2.956
1.361
1.353
0.076
0.024
0.010
0.004
0.002
0.001
100

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน (ล้านบาท)
346,631
254,717
392,349
766,958
809,341
2,836,669
946,249
701,514
593,807
508,306
620,649
1,321,585
10,098,775

ร้อยละ
3.432
2.522
3.885
7.595
8.014
28.089
9.370
6.947
5.880
5.033
6.146
13.087
100

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากแล้วจะพบว่า ภายหลังการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555 ระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงิน
ฝากจะคงที่อยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 1 ของจํานวนเงินฝากทั้งหมด หรือ
ประมาณร้ อยละ 3.89 ของเงินฝากที่ได้ รับ ความคุ้ม ครองเท่านั้น ระดับ เงิ นกองทุนนี้อ าจไม่ เพี ยงพอที่จ ะ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน แม้กระทั่งในกรณีสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจนถึงขั้นต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็ นสถาบั นการเงิ นขนาดกลาง จึ ง มิ พั ก ต้ อ งพู ดถึ ง กรณี ที่เ ป็ นสถาบั นการเงิ นขนาดใหญ่ หรือ กรณี ที่ เ กิ ด
วิกฤติการณ์สถาบันการเงิน
แม้ว่าภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมิได้สู งอย่างที่ก ล่าวมาข้างต้น หากไม่มีสถาบั นการเงินใดประสบ
ปัญหาจนถึงขั้นต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจํานวนเงินฝากที่ได้รับ
ความคุ้มครองมีผู้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เมื่อเทียบกับภาระความเสี่ยงที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากที่
ต้องแบกรับ ทั้งยังอาจเป็นการทําลายระบบการคุ้มครองเงินฝากที่ออกแบบมาไว้ดีแล้วอีกด้วย
5.5 ข้อเสนอแนะ
ผู้ทําการศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ควรเร่งพิจารณาการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อลดบทบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดยอาจต้องบัญญัติระยะเวลาที่ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
(2) ควรพิจารณาอัตราที่เหมาะสมในการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน 2 ส่วน ทั้งการเรียกเก็บเงิน
เพื่อเข้าบัญชีกองทุนฯ และการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อสร้ างสมดุลระหว่างการเร่ งชําระหนี้ก องทุนฯ และ
ภาระความเสี่ยงที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากต้องแบกรับ
(3) การเพิ่ มจํานวนเงิ นฝากที่ได้ รับความคุ้ม ครองเป็นการทําลายระบบการคุ้มครองเงิ นฝาก ใน
อนาคตจึงควรกําหนดระยะเวลาเพื่อลดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองลง เพื่อให้ทั้งผู้ฝาก
เงิน และผู้บริหารสถาบันการเงิน คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินอย่างที่ควร
จะเป็น
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ภาคผนวก 5.1 สรุปการแก้ไขอํานาจกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
มาตรา 29 อัฏฐ แห่ง พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม 2528
มาตรา ๒๙ อัฏฐ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํา
กิจการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอํานาจเช่นว่า
นี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย
จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม
ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน
รับโอน หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2540
มาตรา ๒๙ อัฏฐ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํา
กิจกรรมต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอํานาจเช่นว่า
นี้ ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย
จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม
ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน
รับโอน หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่
(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีประกัน มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ตามควร
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี

พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) 2551
มาตรา ๒๙ อัฏฐ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํา
มาตรา ๑๙ ...กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
กิจการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ
ระบบสถาบันการเงินมีอํานาจดําเนินการ
กองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอํานาจเช่นว่า ดังต่อไปนี้ เพียงเท่าที่จําเป็น เพื่อแก้ไขฟื้นฟู
นี้ ให้รวมถึง
สถาบันการเงินตามความจําเป็นเร่งด่วน
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย
จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม
ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน
รับโอน หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๑) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่
มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนของกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
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พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม 2528
(๓) ค้ําประกัน หรือรับรอง รับอาวัล หรือสอด
เข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน
(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามควรแก่
กรณี สํ า หรั บ ผู้ ฝ ากเงิ น หรื อ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม เงิ น แก่
สถาบันการเงินที่ต้องเสียหายเนื่องจากสถาบัน
การเงิ น ดั ง กล่ า วประสบวิ ก ฤติ ก ารณ์ ท าง
การเงินอย่างร้ายแรง
(๕) มี เ งิ น ฝากไว้ ใ นสถาบั น การเงิ น ตามที่
คณะกรรมการจั ด การกองทุ นเห็ นว่ า จํ าเป็ น
และสมควร
(๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน
(๗) ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดง
สิ ท ธิ ใ นหนี้ หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของ
สถาบันการเงิน
(๘) กู้หรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร
(๙) ลงทุ น เพื่ อ นํ า มาซึ่ ง รายได้ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน
(๑๐) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องใน
การจั ด การให้ สํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กองทุน

พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2540
(๓) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอด
เข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน
(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควร
แก่ ก รณี สํ า หรั บ ผู้ ฝ ากเงิ น หรื อ เจ้ า หนี้ ข อง
สถาบั น การเงิ น ที่ ต้ อ งเสี ย หาย เนื่ อ งจาก
สถาบั นการเงิ นดั ง กล่ าวประสบวิ กฤตการณ์
ทางการเงินอย่างร้ายแรง
(๕) มี เ งิ น ฝากไว้ ใ นสถาบั น การเงิ น ตามที่
คณะกรรมการจั ด การกองทุ นเห็ นว่ า จํ าเป็ น
และสมควร
(๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน
(๗) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดง
สิ ท ธิ ใ นหนี้ หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของ
สถาบันการเงิน
(๘) กู้หรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร
(๙) ลงทุ น เพื่ อ นํ า มาซึ่ ง รายได้ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน
(๑๐) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องใน
การจั ด การให้ สํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กองทุน

พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) 2551
(๒) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอด
เข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน

(๓) มี เ งิ น ฝากไว้ ใ นสถาบั น การเงิ น ตามที่
คณะกรรมการจั ด การกองทุ นเห็ นว่ า จํ าเป็ น
และสมควร
(๒) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน
(๓) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดง
สิ ท ธิ ใ นหนี้ หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของ
สถาบันการเงิน
(๔) กู้หรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร
(๕) ลงทุ น เพื่ อ นํ า มาซึ่ ง รายได้ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน
(๖) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
ในการจัด การให้สํ าเร็จตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
กองทุน
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บทที่ 6 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
โดย อิสร์กลุ อุณหเกตุ
6.1 บทนํา
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยกําหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ รวมถึงการขอใบอนุญาตและ
หนัง สือ รับ รองเพื่อ ประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย กฎหมายดั งกล่ าวอนุ ญาตให้คนต่ างด้ าวสามารถเข้ ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ยกเว้นการประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ที่ห้ามคนต่างด้าว
ประกอบกิจการ หรือต้องดําเนินการตามเงื่อนไขก่อนประกอบธุรกิจ
ปัญหาของพระราชบัญญัติฯ เกิดขึ้นจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ประการแรก คือการนิยาม “คนต่าง
ด้าว” ไว้อย่างหลวมๆ โดยการนับหุ้นแค่ชั้นเดียว กล่าวคือ นับหุ้นเฉพาะการถือหุ้นทางตรงโดยคนต่างชาติใน
นิติบุคคลนั้นๆ โดยไม่นับการถือหุ้นทางอ้อม การกําหนดนิยามเช่นนี้มิได้สะท้อนสภาพ “ความเป็นเจ้าของ” ที่
แท้จริงและทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล ประการที่สอง คือการกําหนดรายการ
ประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติแบบ “ครอบจักรวาล” ซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสของประเทศจาก
การเข้ามาลงทุ นของนั ก ลงทุนต่ างชาติ โดยเฉพาะภาคบริ ก ารซึ่ ง มี ความสํ าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จไทยสู ง
ปัญหาทั้งสองประการสะท้อนให้เห็นว่า ในทางหนึ่ง หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการสงวนอํานาจในการ
กลั่นกรองการลงทุนของต่างชาติผ่านการกําหนดรายการประเภทธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็น
ว่า รัฐไทยมีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ในอีกทางหนึ่ง เศรษฐกิจไทยยังต้อง
พึ่งพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรนนิยามให้คนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อมได้ นโยบายเกี่ยวกับการลงทุน
จากต่างประเทศของไทยจึงมีลักษณะ “ปากว่าตาขยิบ” ซึ่งบัญญัติกฎหมายไว้เข้มงวด แต่ไม่มีการบังคับใช้
อย่างจริงจัง
บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือบทนําดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่
สอง จะสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในฐานะกฎกติกาใน
การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเฉพาะในภาคบริการ ส่วนที่สาม จะวิเคราะห์ปัญหาของ
พระราชบัญญัติทั้งในแง่การออกแบบ และการบังคับใช้กฎหมาย และ ส่วนสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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6.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกัน ประเด็นแรก คือการกําหนดนิยามของ “คนต่างด้าว” ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ ประเด็นที่สอง คือการกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าว
ประกอบการ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
1) นิยามของ “คนต่างด้าว”
“คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมี “คนต่างด้าว” ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นอันเป็นทุน
จดทะเบียน หรือลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึง่
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว และ
(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมี “คนต่างด้าว” ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ถือหุ้นอัน
เป็นทุนจดทะเบียน หรือลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง
ข้อสังเกตสําคัญเกี่ยวกับนิยามของ “คนต่างด้าว” มีอยู่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ วิธีการนับหุ้น
เพียงชั้นเดียว และผลจากวิธีการนิยามดังกล่าว
• วิธีการนับหุ้นเพียงชั้นเดียว
การนิยาม “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้แตกต่างจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวนั้นนิยามคนต่างด้าวตาม “ทุน” ซึ่งทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
ทุ นของนิ ติบุ ค คลว่ าจะต้ อ งรวมถึ ง ทุ นของคนต่ างด้ า วจากการถื อ หุ้ นทางอ้ อ มหรื อไม่ ต่ อ มา ในปี 2534
คณะกรรมการกฤษฎีกามีคําวินิจฉัยว่า การพิจารณา “ทุน” ของคนต่างด้าวต้องพิจารณาทุนทั้งหมดตามความ
เป็นจริง กล่าวคือ ต้องพิจารณาลึกลงไปถึงทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนั้นๆ
ด้วย จึงทําให้การพิจารณาคนต่าวด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจะต้องนับหุ้นสะสมตั้งแต่ชั้น
ล่างสุดขึ้นไป1

1

คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/867 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2534

58

จากคําวินิจฉัยดังกล่าว กรมทะเบียนการค้าจึงตรวจสอบการถือหุ้นของคนต่างด้าวหลายลําดับชั้ น
พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนจํานวนมากที่จะถูกนับเป็นคนต่างด้าวหากนับรวมการถือหุ้นทางอ้อมด้วย รัฐบาล
นายอานันท์ ปันยารชุนมีความเห็นว่า หากตีความ “ทุน” ตามคําวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย จึงออกการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งนิยามคนต่างด้าวตาม
“หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน” ทําให้พิจารณาคนต่างด้าวโดยนับหุ้นเพียงชั้นเดียว โดยไม่พิจารณารวมถึงการถือ
หุ้นทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่น2
การแก้ไขนิยาม “คนต่างด้าว” ดังกล่าวส่งผลให้การพิจารณาความเป็นคนต่างด้าวเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างเช่น สมมติให้ (1) บริษัท A มีผู้ถือหุ้น 2 ราย รายแรกคือบริษัท B และอีกรายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว และ
(2) บริษัท B มีผู้ถือหุ้น 2 ราย รายแรกคือบริษัท C และอีกรายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว (ดูภาพที่ 6.1)
ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างการพิจารณาความเป็นคนต่างด้าว

หากนับหุ้นแบบสะสมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม บริษัท A จะมี
คนต่างด้าวถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 และการถือหุ้นทางอ้อมผ่านการถือหุ้นบริษัท B อีกร้อยละ 24.99 จึงมี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวรวมเท่ากับร้อยละ 73.99 จึงถือเป็นคนต่างด้าว แต่หากนับเพียงชั้นเดียวตาม
“หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน” บริษัท A จะมิใช่คนต่างด้าว เนื่องจากมีคนต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 ซึ่งไม่เกินกึ่ง
หนึ่ง

2

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2554)
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คํานิ ยาม “คนต่ างด้ าว” ตาม “หุ้ นอันเป็นทุ นจดทะเบียน” ยั ง คงใช้ต่อ มาในพระราชบั ญ ญัติก าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน3 ประเด็นสําคัญที่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือ
การแก้ไ ขนิ ยามดั ง กล่ าวในปี 2535 มิไ ด้ เ กิ ดขึ้ นพร้ อ มกั บ การแก้ไขรายการประเภทธุ ร กิ จ ตามบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติ ผลที่ตามมาคือนิยามที่รัดกุมน้อยลงเพื่อรักษาการลงทุนจากต่างประเทศ แต่กลับมีรายการ
ประเภทธุรกิจที่ได้รับการคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ซึ่งผู้ทําการศึกษาจะได้อภิปรายประเด็นนี้ต่อไป
• ผลจากวิธีการนิยามคนต่างด้าวโดยนับหุ้นเพียงชั้นเดียว
นิยาม “คนต่างด้าว” ภายใต้ พ ระราชบั ญญั ติการประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542 มิได้
สะท้อนสภาพ “ความเป็นเจ้าของ” ที่แท้จริง เนื่องจากมิได้พิจารณาลึกลงไปถึงที่มาของทุน หรืออํานาจในการ
บริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ ผลจากความ “หลวม” ของการนิยามคนต่างด้าวโดยนับทุนเพียงชั้นเดียวเช่นนี้
ทําให้ในทางปฏิบัติแล้ว นักลงทุนต่างชาติสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลหนึ่งๆ ได้โดยถือหุ้น
โดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลไทยอีกชั้นหนึ่ง กรณีเดียวที่จะมีความผิดคือ
การจัดการให้มีบุคคลหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นแทน หรือนอมีนี (nominee) ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาข้างต้น เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2550 เมื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าสู่
การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อกําหนดนิยามของคนต่างด้าวให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
พิจารณารวมถึงอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ จากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (voting right)
โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม “คนต่างด้าว” ดังกล่าวให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่
คนต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป ระหว่างอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นวาระลงในช่วงปลายปีเดียวกัน
ข้อสังเกตสําคัญอีกประเด็นที่สมควรกล่าวถึง คือ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศในกลุ่ม
อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) แล้ว นิยาม “คนต่างด้าว” ของไทยไม่
สามารถแยกนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุ นในประเทศออกจากกั นได้อย่างชัดเจนเท่ากับ วิธีการนิ ยามของ
ประเทศอื่นๆ (ดูตารางที่ 2.1) การกําหนดนิยามไว้ชัดเจนกว่าทําให้ประเทศอื่นๆ สามารถจํากัดการลงทุนของ
คนต่างด้าวเพียงไม่กี่สาขา โดยไม่จําเป็นต้องคุ้มครองประเภทธุรกิจในทุกสาขาบริการตาม (21) ในบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติดังเช่นประเทศไทย
3

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 “ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํากัด หรือทุน
ชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากัด หรือเงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกนํามาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น
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ตารางที่ 6.1 ตัวอย่างนิยามที่เกี่ยวข้องคนต่างด้าวในกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ
ชื่อกฎหมาย
อินโดนีเซีย Government Regulation no.
20/1994 on Investment
มาเลเซีย Company Act 1965

นิยามที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว
“นักลงทุนต่างชาติ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติอินโดนีเซีย ธุรกิจต่างชาติ
และ/หรือ รัฐบาลต่างชาติที่นําเงินมาลงทุนในดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
“บริษัทต่างชาติ” หมายถึง
(ก) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือ รูปแบบองค์กรอื่นที่รวมกันจัดตั้งนอก
ประเทศมาเลเซีย
(ข) องค์กรใดๆที่ไม่ได้มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่
ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย
มาเลเซีย ซึ่งภายใต้กฎหมายของประเทศที่ก่อตั้งอาจดําเนินการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง
หรือครอบครองทรัพย์สินในนาม
ของเลขานุการหรือพนักงานอืน่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งไม่มี
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ Foreign Investment Act of
ไม่ได้กําหนดคํานิยาม “คนต่างด้าว” แต่กําหนดคํานิยาม “คนฟิลิปปินส์” ไว้ ดังนี้
1991
- พลเมืองของฟิลิปปินส์
- ห้างหุ้นส่วนหรือสมาคมที่มีพลเมืองฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของทั้งหมด
- บริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินส์ซึ่งจํานวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงอย่าง
น้อยร้อยละ 60 เป็นของพลเมืองฟิลิปปินส์
-บริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศและจดทะเบียนประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ภายใต้
Corporation Code ซึ่งหุ้นและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดเป็นของคนฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
Companies Act
“บริษัทต่างชาติ” หมายถึง
(ก) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือโครงสร้างอื่นใด ที่จดทะเบียนจัดตั้งนอก
ประเทศสิงคโปร์ หรือ
(ข) องค์กรใดๆที่ไม่ได้มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม รูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่ได้จด
ทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย
สิงคโปร์ ซึ่งภายใต้กฎหมายของประเทศที่ก่อตั้งอาจดําเนินการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง
หรือครอบครองทรัพย์สินในชื่อของ
เลขานุการหรือพนักงานอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งไม่มี
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์
Business registration Act
“ธุรกิจต่างชาติ ” หมายถึง ห้างร้าน บุคคล หรือบริษัทใดๆที่สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจตั้งอยู่นอกประเทศ
สิงคโปร์
เวียดนาม Law on Foreign Investment in “นักลงทุนต่างชาติ ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือองค์กรทางธุรกิจของต่างชาติลงทุนใน
Vietnam 1996
ประเทศเวียดนาม
“ คู่สัญญาต่างด้าว” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ประกอบด้วย คนต่างด้าวจํานวนตั้งแต่
หนึ่งคนขึ้นไป
ที่มา: สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2555)
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2) บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
บัญชี ท้ายพระราชบัญญั ติก ารประกอบธุร กิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็ นการกํ าหนดรายการ
ประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 บัญชีย่อย ดังนี้
1. บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิ จที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิ จการด้วยเหตุผลพิ เศษ เช่น การทํ า
กิจการหนังสือพิมพ์ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการทํานา
ทําไร่ หรือทําสวน เป็นต้น
2. บัญชีสอง เป็ นธุรกิจที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยหรื อความมั่นคงของประเทศ เช่น การผลิต การ
จําหน่าย และการซ่อมบํารุง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด หรือมีผลกระทบต่อ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นงาน
ศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย หรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ผลิตน้ําตาลจากอ้อย การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว์ และ
3. บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
เช่น การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ และการทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา เป็นต้น
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฯ กําหนดห้ามคนต่าวด้าวประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ขณะที่
การประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีสองและบัญชีสามนั้น คนต่างด้าวที่ต้องการประกอบธุรกิจจําเป็นต้อง
ได้รับการอนุญาตเสียก่อน ทั้งนี้ การขออนุญาตประกอบธุรกิจที่กําหนดในบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ส่วนการขออนุญาตประกอบธุรกิจที่กําหนด
ในบัญชีสาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ดูตารางที่ 6.2)
ตารางที่ 6.2 สรุปสาระสําคัญของบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
บัญชี
ประเภท
บัญชี ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
หนึ่ง กิจการ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคง
บัญชี ของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม
สอง จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน
บัญชี ในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
สาม

เงื่อนไข
ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ
ด้วยเหตุผลพิเศษ (มาตรา 8 (1))
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 (2))
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (มาตรา 8 (3))
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สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ไม่เกินร้อยละ 60 หรือผ่อนผันได้ไม่
เกินร้อยละ 75 และอย่างน้อย 2 ใน
5 ของคณะกรรมการต้องมีสัญชาติ
ไทย (มาตรา 15)

บัญชีรายการประเภทธุรกิจที่กําหนดไว้ในบัญชีสามเป็นบัญชีที่สมควรกล่าวถึงเป็นพิเศษในที่นี้ โดยมี
ข้อสังเกต 2 ประเด็นดังนี้
• การกําหนดรายการประเภทธุรกิจแบบ “ครอบจักรวาล”
การกําหนดรายการประเภทธุรกิจไว้ในบัญชีสามทั้งสิ้น 21 รายการ ดูเหมือนเป็นการกําหนดเฉพาะ
“รายการต้องห้าม” ที่คนต่างด้าวต้องขออนุญาต (negative list) แต่แท้จริงแล้ว (21) ของบัญชีสามกลับระบุ
ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน “บริการอื่นๆ ยกเว้นธุรกิจบริการที่กําหนดในกฎกระทรวง” การกําหนด
รายการเช่นนี้ทําให้การประกอบธุรกิจบริการทั้งหมดถูกห้าม เว้นเฉพาะบางรายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
เท่านั้น (positive list) ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงเพียงฉบับเดียวในปี 2556 ซึ่งรายการธุรกิจ
บริการที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ (1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) การประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้ทําการศึกษาจะได้อภิปรายประเด็น
นี้ต่อไป
การกํ าหนดรายการประเภทธุ ร กิจ ที่ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองแบบ “ครอบจั ก รวาล” เช่ นนี้ ทํ าให้ ทุ น
ต่างชาติจํานวนมากอําพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้งอย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้น
ทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลดภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตัวอย่างธุรกิจที่ผู้ให้บริการต่างชาติมีส่วนแบ่ง
ตลาดสูง เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เป็น
ต้น (เดือนเด่น, สุณีพร และสฤณี, 2549)
• รายการประเภทธุรกิจแทบไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการประเภทธุร กิจในบัญ ชีสามท้ายพระราชบัญญัติ เป็ นธุรกิจที่คนไทยยัง ไม่มีความพร้อมที่จ ะ
แข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว แต่รายการดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 281 ในปี 2515 หรือเกินกว่า 40 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ แม้ว่ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติฯ จะ
กําหนดให้ คณะกรรมการการประกอบธุร กิจ ของคนต่างด้ าวพิจ ารณาทบทวนประเภทธุ รกิ จตามบั ญชี ท้าย
พระราชบัญญัติและทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่กลับมีการออกพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
เพียงอย่างละฉบับเท่านั้นในปี 2556
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การออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน
ปี 2556 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว4 ซึ่งแก้ไข (13) ของบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติ จาก “การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมาย
ห้ามไว้” เป็น “การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
ยกเว้นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือ
รับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ”
ขณะที่การออกกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวเกิดขึ้นในปี 2556 เช่นเดียวกั น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งกําหนด
ยกเว้นธุรกิจบริการ 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) การ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
ก่อนหน้าการออกพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เคยมีความพยายาม
จะแก้ไขรายการประเภทธุ ร กิ จ ในบั ญ ชี ส ามท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ 2 ครั้ ง ครั้ ง แรกเกิ ดขึ้ นในปี 2543 เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใน
การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ างด้ าว พ.ศ. .... รวม 20 รายการ 5 ตามที่ กระทรวงพาณิ ชย์ เ สนอ และส่ ง ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ต่อมา ในปี 2546 คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วเสร็จ และเสนอข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีว่า การยกเว้นธุรกิจบริการออกจาก (21) ของบัญชีสามแห่ง
พระราชบัญญัติ จะต้องเป็นเหตุผลที่ว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคนต่าง
ด้าว ดั ง นั้น เหตุ ผ ลของกระทรวงพาณิ ชย์ ที่แจ้ ง ต่อ สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าว่ า ธุ ร กิจ ดั ง กล่ าวมี
กฎหมายเฉพาะควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ อยู่ แล้ ว 6 จึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การของบั ญ ชี ส ามดั ง กล่ า ว7
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกลับไปให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เศรษฐกิ จ 11 ฉบับ พิ จ ารณาใหม่ อี กครั้ ง 8 อย่ างไรก็ดี ร่ างกฎกระทรวงดั ง กล่ าวมิได้ถูก นํ ากลั บ มาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกเลยจนกระทั่งในปี 2555
4

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กันยายน 2555 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542
5
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2543 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวม 8 ฉบับ
6
หนังสือที่ พณ 0616/3296 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545
7
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 55/2546)
8
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มีนาคม 2546 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 7 พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา
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ความพยายามในการแก้ไขบั ญ ชี ส ามท้ ายพระราชบั ญ ญั ติค รั้ ง ที่ ส อง คื อ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติก าร
ประกอบธุร กิจของคนต่างด้ าว (ฉบับ ที่..) พ.ศ. .... ที่ได้ก ล่าวมาแล้ ว ตามร่างพระราชบั ญญัติฉบับดัง กล่าว
กําหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และยกเลิกรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติในบางรายการ
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะตกไป แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรายการประเภทธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
บางรายการถูกนํากลับมาแก้ไขเพิ่มเติมผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในปี 2556 ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น (ดูตารางที่ 6.3 และ 6.4)
ตารางที่ 6.3 สรุปการแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ (ยกเว้น (21))
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)

(13) การค้าภายในเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทาง
การเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มี
กฎหมายห้ามไว้

(13)* การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มี
กฎหมายห้ามไว้ ยกเว้นการซื้อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่การส่งมอบหรือรับ
มอบสินค้าเกษตรที่การซื้อขายล่วงหน้ามิได้
เกิดขึ้นจริง
(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภท

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ.
2556
(13)* การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มี
กฎหมายห้ามไว้ ยกเว้นการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่ง
มอบหรือรับมอบสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ

(14) การค้าปลีกสินค้าทุก
ประเภทที่มีทุนขั้นต่ํารวม
ทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้าน
บาท หรือที่มีทุนขั้นต่ําของแต่
ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้าน
บาท
(15) การค้าส่งสินค้าทุก
(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภท
ประเภทที่มีทุนขั้นต่ําของแต่
ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อย
ล้านบาท
หมายเหตุ: * เป็นรายการประเภทธุรกิจจากร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ตกไป
แต่ถูกนํากลับมาแก้ไขเพิ่มเติมผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556

17 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... รวม 4
ฉบับ
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ตารางที่ 6.4 สรุปการแก้ไข (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542
(21) การทําธุรกิจบริการอื่น
ยกเว้นธุรกิจบริการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)
ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้น
ไม่อยู่ในบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(1) การธนาคารพาณิชย์
(2) การทํากิจการให้กู้ยืมเงิน
(3) การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
(4) การทํากิจการโรงรับจํานํา
(5) การทํากิจการคลังสินค้า
(6) การทํากิจการโรงเรียน
(7) การทํากิจการโรงมหรสพ
(8) การค้าหลักทรัพย์
(9) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
(10) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(11) การจัดการกองทุนรวม
(12) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(13) การเป็นผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(14) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(15) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(16) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2556

ให้ยกเลิกความใน (21) ของบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้น
ไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

(21) การทําธุรกิจบริการอื่น ยกเว้น
(ก) ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่า
ด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(ข)* ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(1)* ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก) การค้าหลักทรัพย์
(ข) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(ค) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
(ง) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(จ) การจัดการกองทุนรวม
(ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ช) การจัดการเงินร่วมลงทุน
(ซ) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)
เสนอขายหลักทรัพย์ และการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
(17) การเป็นตัวแทนเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
(18) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(19) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(20) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2556
(ฌ) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
(ญ) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(ฎ) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท
หลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
(ฏ) การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วน
บุคคล
(ฐ) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ฑ) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ค)** ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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(2)** ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ก) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ค) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ไม่มีการประกาศใช้)

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2556

(ง) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารพาณิชย์
(จ) ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ฉ) ธุรกิจการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย และธุรกิจการประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
(ช) ธุรกิจบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ: * และ ** เป็นรายการประเภทธุรกิจจากร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ตกไป แต่ถูกนํากลับมาแก้ไขเพิ่มเติมผ่านการออกกฎกระทรวง
กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556
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6.3 ปัญหาของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
จากบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ เช่น ในภาคการผลิต ที่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
ธุ ร กิ จ และไม่ มี ข้อ กํ าหนดเรื่ อ งสั ดส่ ว นการถื อ หุ้ นของต่ างชาติ เนื่ อ งจากเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มิไ ด้ อ ยู่ในบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติ แต่สําหรับภาคบริการนั้น เป็นประเภทธุรกิจที่อยู่ใน (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
นักลงทุนต่างชาติจึงจําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว้ ดังนั้น ปัญหาใจกลางของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติฯ ซึ่งกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี
ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวไว้แบบ “ครอบจักรวาล” การกําหนดรายการ
ธุรกิจไว้เช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ด้านหลัก ด้านแรก คือปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะบัญญัติ
กฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ด้านที่สอง เป็นการปิดกั้นโอกาสของประเทศไทยในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาคบริการ และ ด้านสุดท้าย เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลักษณะกึ่งผูกขาด
ขึ้นในหลายสาขาของภาคบริการ
ด้านแรก การกําหนดรายการประเภทธุรกิ จที่ได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ทําให้ทุ น
ต่างชาติจํานวนมากอําพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้งอย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้น
ทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลดภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัญหาที่ตามมาคือการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบัญญัติกฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางหนึ่ง
หน่วยงานในภาครัฐ ของไทยต้องการสงวนอํ านาจในการกลั่นกรองการลงทุนของต่ างชาติผ่านการกําหนด
รายการประเภทธุ ร กิ จ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ นว่ า รั ฐ ไทยมี ม าตรการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ในอีกทางหนึ่ง เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรน
นิยามให้ คนต่ างชาติ ส ามารถถื อ หุ้นทางอ้ อมได้ นโยบายเกี่ยวกับ การลงทุ นจากต่ างประเทศของไทยจึ ง มี
ลักษณะ “ปากว่าตาขยิบ” นอกจากนี้ ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการไทยเพื่อ “ไล่บี้” ให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้ดุลพินิจดําเนินการเอาผิดผู้ประกอบการต่างชาติ
ด้านที่สอง การกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าวเป็นการปิดกั้นการลงทุนโดยตรงในภาคบริการจากต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับทั้ง
แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา (2543-2553) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50
นั้นเป็นการลงทุนในภาคบริการมาโดยตลอด (ดูภาพที่ 6.2) ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนั้น ภาคบริการ
มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 50 แต่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่ไทยนั้น
กลับอยู่ในภาคการผลิตถึงกว่าร้อยละ 60 (ดูภาพที่ 6.3) การขาดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการเป็น
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สาเหตุหนึ่งที่ทําให้อัตราการขยายตัวของภาคบริการต่ํากว่าภาคการผลิตมาโดยตลอด (ดูภาพที่ 6.4) และทําให้
ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคบริการต่ํากว่าภาคการผลิตกว่าเท่าตัว และต่ํากว่าประเทศอาเซียนด้วยกัน
ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย มาก (ดูภาพที่ 6.5)
ภาพที่ 6.2 การลงทุนตรงจากโลกสู่อาเซียนจําแนกตามภาคธุรกิจปี 2543-2553
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ที่มา: ASEAN Investment Report 2011อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555)

ภาพที่ 6.3 สัดส่วนการลงทุนในภาคบริการของไทย ปี พ.ศ. 2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ภาค
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, 0.09%

ภาค
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ภาคการค้า
บริการ
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ภาคการ
ผลิต
, 41.17%

ที่มา: ASEAN Investment Report 2011อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555)
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ภาคการ
ผลิต
, 58.73%

ภาพที่ 6.4 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร ปี 2533-2552

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555)

ภาพที่ 6.5 ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการปี 2554
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ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555)
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ด้านสุดท้าย การกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าวเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ การเปลี่ยนแปลงรายการ
ประเภทธุรกิจที่ได้รับการคุ้มครองเหล่านี้แทบไม่เกิดขึ้นเลยตลอดช่วงเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 281 ในปี 2515 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยขาดแผนที่ชัดเจนในการเปิดเสรีภาคบริการ เมื่อ
ผนวกการกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวเข้ากับกฎระเบียบภายในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน จึง
ทําให้เกิดการผูกขาด หรือมีลักษณะกึ่งผูกขาดขึ้นในหลายสาขาของภาคบริการ ความไร้ประสิทธิภาพจากการ
ผูกขาด หรือกึ่งผูกขาดส่งผลให้ประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการไทยต้องรับภาระอัตราค่าบริการที่สูงเกิน
ควร ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนของไทยซึ่งสูงเป็นลําดับ 4 ของอาเซียน ซึ่งสูงกว่า
ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น (เดือนเด่น และ วีรวัลย์, 2555)
นอกจากนี้ ในกรณีที่การให้บริการดังกล่าวเป็นบริการขั้นกลาง หรือเป็นบริการที่ธุรกิจอื่นๆ จําเป็นต้อง
ใช้ในการประกอบกิจการ เช่น การขนส่ง พลังงาน หรือการสื่อสาร การคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจในภาคบริการ
เหล่ า นี้ ย่ อ มเป็ น การสร้ า งภาระต้ น ทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อื่ น ๆ อย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม และบั่ น ทอนขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
6.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประเทศไทยต้องการการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ ทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาค
บริการผ่านเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มสภาพการแข่งขันในสาขาของภาคบริการทีม่ ี
การผูกขาด หรือมีลักษณะกึ่งผูกขาด แต่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็น
อุ ป สรรคสํ าคั ญ ที่ กี ดขวางการลงทุ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติดัง กล่ าวจึ ง มี ความจํ าเป็ น โดยผู้
ทําการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 3 ข้อ ดังนี้
• ยกเลิ ก (21) ในบั ญ ชี ส ามท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงรายการประเภทธุ ร กิ จ จาก
positive list ให้เป็น negative list โดยระบุเฉพาะสาขาที่ไม่พร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศ
เท่านั้น
• พิ จ ารณาทบทวนแก้ไขรายการประเภทธุ ร กิ จ ในบั ญ ชี ส ามท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ โดยคํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจส่วนรวม มิใช่เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือคุ้มครองผู้ประกอบการเท่านัน้
โดยควรเริ่มพิจารณายกเลิกการคุ้มครองสาขาบริการที่มีการผูกขาด หรือมีลักษณะกึ่งผูกขาด และ
สาขาบริการที่เป็นบริการขั้นกลาง หรือเป็นบริ การที่ ธุรกิจ อื่นๆ จําเป็ นต้องใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น การขนส่ง พลังงาน หรือการสื่อสาร และในระยะต่อไปอาจทบทวนให้มีการยกเลิก
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาปรับตัวในสาขาบริการที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในสาขาบริการนั้นๆ จะต้องนําเสนอข้อมูล หลักฐาน และ
ชี้แจงเหตุผลแก่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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• ในกรณีที่การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาที่มิได้อยู่ในบัญชีแล้ว เป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่ มาก อาจพิจารณาให้มีก ารตั้ งคณะกรรมการลงทุนต่างด้าว (foreign investment
board) ในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ
ทั้งนี้จะต้องมีการกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน
• การแก้ไขนิยาม “คนต่างด้าว” ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นยังคงมีความจําเป็น เช่น นิยามคนต่างด้าวโดย
พิจารณาสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง การนับรวมหุ้นทางอ้อม หรืออํานาจในการบริหารจัดการ
แต่การแก้ไขนิยามดังกล่าวมิอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทย รวมถึงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม เพราะนิยามที่รัดกุมขึ้นย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนต่างชาติ
ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน และสร้างความยุ่งยากในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติราย
ใหม่ ทั้งนี้ ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมนิยามนั้น ควรมีการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อการลงทุน
จากต่างชาติเสียก่อน
นอกจากนี้ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคบริการ
อย่างแท้จริง นอกเหนือไปจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
แล้ว ประเทศไทยยังคงจําเป็นต้องปรับปรุงกฎ กติกา ในรายสาขาของภาคบริการภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึงควรทบทวนนโยบายการลงทุนที่เน้นส่งเสริมเฉพาะ
ภาคการผลิตด้วย
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ภาคผนวกที่ 6.1 บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บัญชีหนึ่ง ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ
(1) การทํากิจการหนังสือพิมพ์ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
(2) การทํานา ทําไร่ หรือทําสวน
(3) การเลีย้ งสัตว์
(4) การทําป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
(5) การทําการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ําในน่านน้ําไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย
(6) การสกัดสมุนไพรไทย
(7) การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
(8) การทําหรือหล่อพระพุทธรูป และการทําบาตร
(9) การค้าที่ดิน
บัญชีสอง ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
(1) การผลิต การจําหน่าย และการซ่อมบํารุง
(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด
(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร
(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
(2) การขนส่งทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน
(1) การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
(2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
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(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
(6) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
(1) การผลิตน้ําตาลจากอ้อย
(2) การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว์
(3) การทําเกลือหิน
(4) การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
(5) การแปรรูปไม้เพื่อทําเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย
บัญชีสาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
(2) การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(3) การทําป่าไม้จากป่าปลูก
(4) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด
(5) การผลิตปูนขาว
(6) การทํากิจการบริการทางบัญชี
(7) การทํากิจการบริการทางกฎหมาย
(8) การทํากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม
(9) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรม
(10) การก่อสร้าง ยกเว้น
(ก) การก่อ สร้างสิ่ งซึ่ง เป็ นการให้บ ริการพื้ นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณู ปโภคหรือ การ
คมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความชํานาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ
โดยมีทุนขั้นต่ําของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(11) การทํากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น
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(ก) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์
(ข) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จําเป็นต่อการผลิตหรือการ
ให้บริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน
(ค) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจําหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อการจําหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ
อันมีลักษณะ เป็นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ําของคนต่างด้าวตั้งแต่
หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ง) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้น
(ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อ
ขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของ
ไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้ นเมืองที่ยังไม่มี กฎหมายห้ามไว้
ยกเว้นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มี
การส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ
(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ํารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มีทุนขั้นต่ํา
ของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ําของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
(16) การทํากิจการโฆษณา
(17) การทํากิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม
(18) การนําเที่ยว
(19) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
(20) การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
(21) การทําธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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บทที่ 7 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตศิ ุลกากร เพือ่ อนุวัตกิ ารตามความตกลงว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก
สิทธิกร นิพภยะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.1 ความสําคัญของการอํานวยความสะดวกทางการค้า
การอํานวยความสะดวกทางการค้ากลายเป็นประเด็นที่สําคัญเนื่องจากสาเหตุอย่างน้อย 2 ประการ
คือ ประการแรก การเจรจาเปิดเสรีการค้าภายใต้แกตต์และองค์การการค้าโลกที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราภาษี
นําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้วลดลงจากร้อยละ 20-30 เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 4 โดย
เฉลี่ย และยังส่งผลให้อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรบางอย่างก็ลดลงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมี
ความต้ อ งการมุ่ ง เจรจากั น เพื่ อ ลดอุ ป สรรคทางการค้ า ด้ า นอื่ นๆ เพิ่ ม เติ ม หนึ่ ง ในนั้ น คื อ ลดต้ นทุ นจาก
ค่าธรรมเนี ยมและพิธีก ารด้านศุ ลกากร (Eglin, 2008) ประการที่ สอง เมื่อ ต้นทุนด้ านการขนส่ง และการ
ติดต่อสื่อสารลดลง ประกอบกับการผ่อนคลายการประกอบธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ทําให้มีการแบ่งปันการผลิตระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการกระจายการผลิตตามขั้นตอนการผลิต
ต่างๆ ในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ํา แล้วจึงนําชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศที่ค่าจ้างแรงงานถูกก่อนส่งกลับ
ไปยังประเทศแม่แล้วกระจายสินค้าจําหน่ายในตลาดโลกต่อไป ยิ่งมีการกระจายขั้นตอนการผลิตในประเทศ
ต่างๆ มากขึ้น ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติ ต่างเรียกร้องให้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เรียบง่าย แน่นอน และรวดเร็วยิ่งขึ้น (Helble and Wignaraja, 2013)
คําว่าการอํานวยความสะดวกทางการค้ามีการนิยามขอบเขตแตกต่างกันออกไป หากนิยามกันอย่าง
แคบที่ สุ ด แล้ ว อย่ า งเช่ น คํ านิ ยามขององค์ ก ารศุ ล กากรโลก จะหมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลของการบริ หารการศุ ลกากรโดยทําให้ก ระบวนการการศุ ลกากรเรียบง่ ายและควบเข้ าสู่ร ะบบ
เดียวกัน ส่วนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation:
APEC) และหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) ได้เน้ นเรื่อ ง
กระบวนการด้านพรมแดนที่เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทางด้านศุลกากรและการค้า กระบวนการผ่านพิธีการ
ศุลกากร การควบคุมและการปล่อยสินค้าที่พรมแดน ด้านธนาคารโลกนั้น ได้นิยามการอํานวยความสะดวก
ทางการค้าทั้งอย่างกว้างและอย่างแคบ การอํานวยความสะดวกทางการค้าอย่างแคบครอบคลุมเฉพาะการโล
จิสติกส์และการบริหารงานด้านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน ส่วนการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าอย่างกว้างนั้น รวมความถึง สภาพแวดล้อมการทําธุรกรรม ซึ่งรวมถึงความโปร่งใสด้ านนโยบายและ
ข้อบังคั บทางการค้ า รวมถึงมาตรฐานสินค้า โครงสร้างพื้นฐานที่ สนับสนุนการค้า และเทคโนโลยีที่ ช่วยลด
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ต้นทุนการค้าลง สําหรับองค์การการค้าโลก การเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าเป็นการจัดทํา
กฎระเบียบกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ทําได้และที่ทําไม่ได้ (Sourdin and Pomfret, 2012)
สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเอง โดยเฉพาะภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็ได้มีความร่วมมือทางด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าเช่นกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดตั้งจุดรับเอกสาร
เพียงจุดเดียว (National Single Window) ของประเทศสมาชิก การจัดตั้งจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวในระดับ
อาเซียน (ASEAN Single Window) และการกําหนดมาตรฐานและการประเมินความสอดคล้อง (Kartika and
Atje, 2013) แต่หากพิจารณาการอํานวยความสะดวกทางการค้าอย่างกว้างขึ้นแล้ว การอํานวยความสะดวก
ทางการค้าของอาเซียนครอบคลุม ถึงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้ าภายใน
อาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในด้านนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทําแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ซึ่งได้กําหนดโครงการเร่งรัดการดําเนินการที่
จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการเชื่อมโยงทางด้านกายภาพ (เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายถนนหลวงอาเซียน)
โครงการการเชื่อมโยงทางด้านสถาบัน (เช่น การกําหนดให้ดําเนินการจัดตั้งจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว ความ
ตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง) และโครงการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (เช่น ผ่อนคลาย
ข้อกําหนดด้านวีซ่าสําหรับประชาชนสัญชาติอาเซียน) (Abidin and Rosli, 2013)
หากพิจารณาการอํานวยความสะดวกตามความหมายอย่างแคบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องพิธีการศุลกากร
แล้ว การศึกษาของ APEC (2002) ซึ่งได้สํารวจความเห็นของบริษัทต่างๆ รวม 461 บริษัทในกลุ่มประเทศ
APEC เมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่า พิธีการศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศมากที่สุด และเป็น
อุปสรรคต่อการค้ามากกว่าภาษีศุลกากรเสียอีก และร้อยละ 69 ของบริษัทในประเทศกําลังพัฒนามีความกังวล
เกี่ ยวกั บ พิ ธีก ารศุ ล กากร หากพิ จ ารณาประเด็ นพิ ธีก ารศุ ล กากรโดยละเอี ยด พบว่ า ความซั บ ซ้ อ นของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเป็นประเด็นที่มีความกังวลมากที่สุด (ร้อยละ 52) นอกจากนี้ กระบวนการ
การอุทธรณ์คําสั่งทางศุลกากร (ร้อยละ 42) ก็เป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจมีความกังวลอย่างมากเช่นกัน
ต้นทุนทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากพิธีการศุลกากรอาจจําแนกได้เป็นต้นทุนทางตรง (Direct Cost) และ
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) ต้นทุนทางตรงได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้าและส่งของออก ส่วนต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนอันเป็นผลจากความล่าช้าของพิธี
การศุลกากร เช่น ต้นทุนจากการเก็บสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้น ต้นทุนจากความเสียหายของสินค้า และต้นทุน
จากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ต้นทุนทางตรงของพิธีการศุลกากรมีประมาณร้อย
ละ 0.5-7.5 ของมูลค่าการนําเข้า ส่วนต้นทุนทางอ้อมมีประมาณร้อยละ 1-3 ของมูลค่าการนําเข้า (OECD,
2009)
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การศึก ษาที่ผ่ านมาพบว่ า การปรับ ปรุง การอํ านวยความสะดวกทางการค้ าจะส่ งผลให้ ส วั สดิ ก าร
ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเพิ่มขึ้น ทําให้มีปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น รัฐบาลมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย (OECD, 2009; Eglin, 2008)
ได้มีการประมาณการประโยชน์จากการปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการค้าพบว่า จะทําให้
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาได้รับประโยชน์ถึง 60.4 พันล้านดอลลาร์อเมริกัน หรือร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ส่วนกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้รับประโยชน์ 43.2 พันล้านดอลลาร์อเมริกัน หรือ
ร้อยละ 0.1 ของ GDP (Hufbauer, Schott, and Wong, 2010)
ส่วนในกรณีของประเทศไทย พบว่า หากประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามลดภาษีนําเข้าตามกรอบ
อาเซี ยน มี ก ารปรั บ ปรุ ง การขนส่ ง ทางบก และมี ก ารใช้ จุ ดรั บ เอกสารเพี ย งจุ ดเดี ยว (National Single
Window) แล้ ว จะทําให้ สวัสดิ การทางด้ านเศรษฐกิ จของไทยเพิ่มขึ้น 4,418 ล้านดอลลาร์อเมริกัน หาก
พิจารณาเฉพาะเพียงการใช้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวแล้ว สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้น 2,342
ล้านดอลลาร์อเมริกัน และเศรษฐกิจเติบโตขึ้นร้อยละ 0.83 (เชษฐา, สุเมธ และณัฐวุฒิ, 2555)นอกจากนี้ ได้มี
การศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าตามความตกลง
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Co-operation Council:
GCC) พบว่า การเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าจะทําให้สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้น
338 ล้านดอลลาร์อเมริกัน และมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นร้อยละ 0.019 (กรกรัณย์ และสม
ประวิณ, 2555)
จากความสําคัญ ของการอํ านวยความสะดวกทางการค้ าดั งกล่ าว หั วข้ อ ต่อไปจะได้ก ล่าวถึง ความ
เป็นมาของการเจรจาจัดทําและสาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์ก ารการค้าโลก ส่วนหัวข้อ ที่ 3 และ 4 จะกล่าวถึ งการแก้ไขพระราชบั ญญั ติศุล กากร และบทสรุ ป
ตามลําดับ
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7.2 สรุปสาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า ขององค์การการค้าโลก
การเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าเริ่มมาตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรี องค์การ
การค้าโลกครั้งแรก ที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 พร้อมกับประเด็นการเจรจาใหม่อื่นๆ (การลงทุน นโยบายการ
แข่งขันการค้า และการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ) ที่ประเทศพัฒนาแล้วพยายามผลักดันให้เป็นประเด็นภายใต้
องค์การการค้าโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาเห็นว่า ยังไม่ควรเพิ่มประเด็นการเจรจาใหม่
เข้ ามาในองค์ ก ารการค้ าโลก การเจรจาภายใต้ อ งค์ ก ารการค้ าโลกควรพิ จ ารณาประเด็ นการปฏิ บั ติตาม
พันธกรณีตามการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยให้แล้วเสร็จก่อน รวมถึงการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ความตกลง จึ ง ทํ าให้ ก ารอํ านวยความสะดวกทางการค้ ายั ง ไม่ได้ เ ป็ นประเด็ นการเจรจาภายใต้ อ งค์ ก าร
การค้าโลก จนถึงการเปิดการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 4 ที่กรุงโด
ฮา การ์ตา เมื่อปี พ.ศ. 2546
ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการค้า ปฏิญญาที่ประชุมระดับรัฐมนตรี องค์การการค้าโลก
ครั้ง ที่ 4 ที่ กรุง โดฮา ได้กํ าหนดให้เ ริ่ม การเจรจาประเด็ นนี้ภายหลั งจากที่ประชุ มระดั บรัฐมนตรี องค์ การ
การค้าโลก ครั้งที่ 5 ได้มีมติอย่างชัดแจ้งเรื่องกรอบการเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้า ในช่วง
เวลาก่อนการประชุมดังกล่าว ให้คณะมนตรีสําหรับการค้าสินค้าทบทวน และทําให้บทบัญญัติข้อ V ข้อ VIII
และข้อ X ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 (ต่อไปเรียกความตกลง GATT
1994) ในส่วนที่ เกี่ ยวข้อ งมี ความชัดเจนและปรับ ปรุ งให้ดีขึ้น พร้ อมทั้ง ระบุความต้อ งการและจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและ
พั ฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ ผู ก พั นให้ ความช่ วยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ คและสนั บ สนุ นการ
เสริมสร้างศักยภาพในเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการให้ประเทศสมาชิกด้วย1
แม้ว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 5 ที่เมืองแคนคูน เม็กซิโก ปี พ.ศ. 2546
ล้มเหลวลง แต่การเจรจากลับมาเริ่มต้นอีกครั้งจากมติของคณะมนตรีทั่วไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2547
ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการค้า คณะมนตรีทั่วไปได้มีมติให้เริ่มต้นการเจรจา ตามกรอบการ
เจรจาที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ดี ของมติดังกล่าว2 ตามภาคผนวก ดี ของมติคณะมนตรีทั่วไปดังกล่าว ได้
กําหนดไว้ประการหนึ่งว่า การเจรจาเรื่องนี้มีเป้าหมายทําให้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในข้อ V ข้อ VIII และข้อ X

1

วรรค 27 ปฏิญญาที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ที่กรุงโดฮา การ์ตา ปี ค.ศ. 2001 (Ministerial Declaration (Adopted 14 November
2001), WT/MIN(01)/Dec/1/ 20 November 2001.)
2
วรรค 1 (g) ของมติคณะมนตรีทั่วไป เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (Doha Work Programme Decision adopted by General Council
on 1 August 2004, WT/L/579, (2 August 2004).

81

ของความตกลง GATT 1994 มีความชัดเจนและปรับปรุงให้ยิ่งดีขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้าย การตรวจปล่อย
และการผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงการค้าผ่านแดน มีความรวดเร็วขึ้น รวมถึงความร่วมมือทางด้านศุลกากร3
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาที่มีความคืบหน้าไม่มากนัก ทําให้ประเทศสมาชิกหลายประเทศหัน
ไปเปิดเสรีการค้าผ่านการเจรจาทําความตกลงเขตการค้าเสรีทั้งแบบทวิภาคีหรือระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น การ
หันไปเปิดเสรีการค้าผ่านการเจรจาความตกลงดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจต่อระบบการค้าพหุภาคีภายใต้
องค์การการค้าโลกว่าจะไม่ใช่เวทีการเจรจาจัดทําความตกลงเปิดเสรีการค้าอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดว่า
เพื่อแก้ไขวิกฤตองค์การการค้าโลกในฐานะองค์การจัดทํากฎระเบี ยบด้านการค้ าระดับพหุภาคีแล้ว จะต้อ ง
ทยอยมีความตกลงบางส่วน (ประเทศสมาชิกไม่จําเป็นต้องตกลงกันได้ทุกเรื่อง) เกิดขึ้นในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย และหนึ่งในความตกลงที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็น
ความตกลงที่ออกมาก่อนคือ ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Helble and Wignaraja,
2013.)
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ได้มีมติ
รับรองความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (ต่อไปเรียก ร่างความตกลง) ภายหลังการแก้ไข
ปรับ ปรุง ทางกฎหมายโดยไม่ก ระทบต่ อสาระของความตกลง4 ที่ ประชุม ยัง กําหนดให้จั ดตั้ งคณะกรรมการ
เตรียมการเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้คณะมนตรีทั่วไป เพื่อให้ทําหน้าที่ทั้งปวงให้ความ
ตกลงนี้มีผลใช้บังคับ5 และให้คณะมนตรีทั่วไปจัดประชุมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อผนวกการ
แจ้งมาตรการประเภท A ให้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลง เพื่อรับรองพิธีสารที่คณะกรรมการเตรียมการได้
จัดทํา และเปิดให้มีการรับรองพิธีสารดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับ
ตามข้อ X:3 ของความตกลงองค์การการค้าโลก6
ร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า7 (ต่อไปเรียก ร่างความตกลง) มี 2 ส่วน
ส่วนแรกเป็นบทบัญญัติ เกี่ยวกับการพิมพ์โฆษณา พิธีการศุลกากร และเสรีภาพการผ่านแดน ซึ่งเพิ่มความ
ชัดเจนและปรับปรุงข้อ X เรื่องการพิมพ์โฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า ข้อ VIII เรื่องค่าธรรมเนียม
3

วรรค 1 ของภาคผนวก ดี ของมติคณะมนตรีทั่วไป เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (Doha Work Programme Decision adopted by
General Council on 1 August 2004, WT/L/579, (2 August 2004).
4
วรรคแรก ของมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December
2013)).
5
วรรค 2 ของมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December
2013)).
6
วรรค 3 ของมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December
2013)).
7
Agreement on Trade Facilitation, (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December 2013)).
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และพิธีการเกี่ยวกับการนําเข้าและการส่งออก และข้อ V เรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน ของความตกลง GATT
1994 ตามลําดับ
ส่วนที่สองของร่างความตกลงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดพันธกรณีตามส่วนแรกของร่างความ
ตกลงสําหรับกรณีประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยแบ่งพันธกรณี
ออกเป็น 3 ประเภท8 คือ พันธกรณีประเภทแรก (หรือมาตรการประเภท A) เป็นพันธกรณีที่มีผลบังคับใช้ทันที
ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ พันธกรณีประเภทที่สองเป็นพันธกรณีที่มีผลใช้บังคับเมื่อสิ้นระยะเวลาเตรียมการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี (Transitional Period) และพันธกรณีประเภทที่สามเป็นพันธกรณีที่ผลใช้บังคับเมื่อสิ้น
ระยะเวลาเตรียมการปฏิบั ติตามพั นธกรณี และได้รั บ ความช่วยเหลื อ ทางการเงินและหรื อการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ดังที่กล่าวแล้วว่า ร่างความตกลงได้เพิ่มความชัดเจนและปรับปรุงบทบัญญัติของความตกลง GATT
1994 ในส่วนข้อ X เรื่องการพิมพ์โฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า ของความตกลง GATT 1994
นั้น ได้มีบทบัญญัติใหม่ ที่สําคัญคือ การให้มี ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ต9 และการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าและฝ่ายที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกําหนดก่อนที่จะใช้บังคับ10
นอกจากได้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ VIII เรื่ อ งค่ าธรรมเนี ยมและพิ ธีก ารเกี่ ยวกั บ การนํ าเข้ าและการส่ ง ออก
ค่อนข้างมากแล้ว11 ร่างความตกลงยังได้เพิ่มการประสานงานทางด้านศุลกากรและหลักการเกี่ยวกับพิธีการ
ด้านศุ ลกากรอีก ด้วย กล่ าวคื อ ในส่ วนของการประสานงานทางด้านศุ ล การ ได้ กํ าหนดให้ ประเทศสมาชิ ก
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกันทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ12 และระหว่างหน่วยงานศุลกากร
ของประเทศสมาชิก13 โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านศุลกากรระหว่างกัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติใหม่ที่
เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มา และในส่ ว นของพิ ธี ก ารศุ ล กากร ได้ เ พิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ เช่ น การวิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า14
กระบวนการก่อนสินค้ามาถึง (Pre-arrival Processing)15 การชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์16 การแยกการ
ปล่อยของจากขั้นตอนการกําหนดอากรศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาระ17 การบริหารความเสี่ยง
8

ส่วน 2 วรรค 2.1 ของร่างความตกลง
ข้อ 1.2.1 ของร่างความตกลง
10
ข้อ 2 ของร่างความตกลง
11
ข้อ 4-6 ของร่างความตกลง
12
ข้อ 8.1 และข้อ 9 ของร่างความตกลง
13
ข้อ 11 และข้อ 12 ของร่างความตกลง
14
ข้อ 3 ของร่างความตกลง
15
ข้อ 7.1 ของร่างความตกลง
16
ข้อ 7.2 ของร่างความตกลง
17
ข้อ 7.3 ของร่างความตกลง
9
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(Risk Management)18 การตรวจสอบหลัง การตรวจปล่อ ย (Post-clearance Audit)19 การกําหนดและ
เผยแพร่เ วลาปล่อยของโดยเฉลี่ย20 ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต (Authorized Operators)21 การขนส่ ง
สินค้าอย่างรวดเร็ว (Expedited Shipments)22 สินค้าที่เน่าเสียได้ (Persihable Goods)23 การกําหนดให้
ยอมรับสําเนาเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์24 การส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศ25 และการพยายามตั้ง
จุดรับเอกสารหรือข้อมูลเพียงจุดเดียว (Single Window)26
นอกจากการเพิ่มความชัดเจนและปรับปรุงบทบัญญัติตามข้อ X และข้อ VIII ความตกลง GATT 1994
ดังกล่าวแล้ว ร่างความตกลงยังเพิ่มความชัดเจนของข้อ V เรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน ของความตกลง GATT
1994 ให้มากขึ้น และได้ปรั บปรุงบทบัญญัติดัง กล่าวให้ ดีขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ร่างความตกลงนี้ ได้เพิ่มเติ ม
บทบัญญัติเรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน27 เพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนมีความเรียบง่ายและรวดเร็วขึ้น อัน
จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งลง
ส่ วนบทบั ญ ญั ติสุ ด ท้ า ยในส่ ว นแรก ของร่ า งความตกลง เป็ น บทบั ญ ญั ติเ รื่ อ งสถาบั น การจั ดตั้ ง
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการอํ านวยความสะดวกทางการค้ า ขององค์ ก ารการค้ า โลก 28 และกํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก29
หัวข้ อ ต่ อไปจะกล่ าวถึ ง การปฏิ บั ติตามร่างความตกลงดั ง กล่ าว โดยเฉพาะกรณี ที่ ต้อ งมีก ารแก้ไข
พระราชบัญญัติศุลกากร เพื่อเป็นการอนุวัติการตามความตกลง เมื่อความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ทางการค้ามีผลใช้บังคับ

18

ข้อ 7.4 ของร่างความตกลง
ข้อ 7.5 ของร่างความตกลง
20
ข้อ 7.6 ของร่างความตกลง
21
ข้อ 7.7 ของร่างความตกลง
22
ข้อ 7.8 ของร่างความตกลง
23
ข้อ 7.9 ของร่างความตกลง
24
ข้อ 10.2.2 ของร่างความตกลง
25
ข้อ 10.3 ของร่างความตกลง
26
ข้อ 10.4 ของร่างความตกลง
27
ข้อ 11 ของร่างความตกลง
28
ข้อ 13.1 ของร่างความตกลง
29
ข้อ 13.2 ของร่างความตกลง
19
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7.3 การแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
ดังที่ กล่ าวแล้ วในหั วข้ อก่ อน การจัดทําความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลกนี้ ครอบคลุมเฉพาะการทําให้บทบัญญัติตามข้อ V ข้อ VIII และข้อ X ของความตกลง
GATT 1994 มีความชัดเจนขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุวัติการตาม
ความตกลงฉบับนี้แล้ว นอกเหนือจากการแก้ไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ไทยยังต้องแก้ไข
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ ในส่ ว นของเสรี ภ าพในการผ่ า นแดน ก็ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พุทธศักราช 255630 อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อ
นี้ จํากัดเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร
พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 246931 ประกอบด้วย 15
หมวด ครอบคลุ ม การเสี ย ภาษี แ ละพิ ธี ก ารศุ ล การ ต่ อ มาได้ มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 อีก 19 ฉบับ32 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช-บัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 พุทธศักราช 252833 (ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544, หน้า 23-24)
เพื่ออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติศุลกากรจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของบทบัญญัติตามร่างความตกลง ซึ่งอาจ
จําแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มแรกคือ บทบัญญัติที่ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด และบทบัญญัติที่
ประเทศสมาชิกเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้หรือไม่ บทบัญญัติที่ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก
ดํ า เนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด เช่ น ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ให้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต34 ส่วนบทบัญญัติที่ประเทศสมาชิกเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้หรือไม่ เช่น
ประเทศสมาชิก อาจปฏิเ สธการออกคํ าวินิจฉั ยล่ วงหน้าให้ แก่ ผู้ร้ อ งได้ในกรณี ที่ คําร้อ งนั้ นอยู่ ระหว่ างรอคํ า
30

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130/ ตอนที่ 30 ก/ 29 มีนาคม 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43/-/หน้า 272/13 สิงหาคม 2469
32
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2472 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ 15) พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548 (ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544 หน้า 23-24)
33
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102/ตอนที่ 43/ฉบับพิเศษ หน้า 197/4 เมษายน 2528
34
ข้อ 1.2.3 ของร่างความตกลง
31
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วินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐหรือศาล หรือศาลได้ยกคําร้องแล้ว35 สําหรับบทบัญญัติกลุ่มนี้แล้ว สามารถเลือก
ได้ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากรหรือไม่ก็ได้
กลุ่ ม ที่ ส อง คื อ บทบั ญ ญั ติที่ กํ าหนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก ดํ าเนิ นการตามบทบั ญ ญั ติ โดยมี เ งื่ อ นไข
ประกอบบางอย่าง เช่น ในกรณีที่เพียงสามารถปฏิบัติได้ เพียงเท่าที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้ ในกรณีที่
เห็นว่าเหมาะสม ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และให้พยายาม ตัวอย่างเช่ น ประเทศสมาชิก แต่ละประเทศต้อ ง
จัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงสําหรับการควบคุมทางด้านศุลกากร เพียงเท่าที่สามารถปฏิบัติ
ได้36 ประเทศสมาชิกจักต้องร่วมมือกันเพียงเท่าที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน
กับประเทศสมาชิกอื่นที่มีพรมแดนร่วมกันเพื่อประสานกระบวนการการข้ามพรมแดนเพื่ออํานวยความสะดวก
การค้าข้ามพรมแดน37 ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องพยายามรับสําเนาเอกสาร
หรือสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารประกอบสําหรับพิธีการนําเข้า ส่งออก หรือผ่านแดน38 ประเทศสมาชิก
แต่ละประเทศต้องปรึกษาหารือตามที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นระยะระหว่างหน่วยงานด้านพรมแดนกับผูค้ า้ หรือผูท้ ี่
มี ผ ลประโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ งภายในอาณาเขตของตนเอง 39 สํ า หรั บ บทบั ญ ญั ติ ก ลุ่ ม นี้ แม้ ว่ า จะต้ อ งแก้ ไ ข
พระราชบั ญ ญั ติศุล กากรให้ ส อดคล้ อ งตามบทบั ญญั ติก ลุ่ มนี้ แต่ ก็มี ความยืดหยุ่ นบางประการสํ าหรั บ การ
ดําเนินการดังกล่าว
กลุ่ม ที่สาม คือ บทบัญญั ติที่กํ าหนดให้ป ระเทศสมาชิกดํ าเนินการตามบทบั ญญั ติ โดยไม่มี เงื่อ นไข
ประกอบ ตัวอย่างเช่น การกําหนดโทษต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของกรณี และสมน้ําสมเนื้อกับ
ระดับ และความรุ นแรงของการฝ่ าฝืนกฎหมาย40 การแก้ไขบทบัญ ญัติของพระราชบัญญั ติศุลกากรเพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญ ญัติกลุ่ม นี้ของร่างความตกลง ไม่ได้ให้ป ระเทศสมาชิ กกําหนดเงื่อนไขเพื่ อผ่อ นปรนการ
ดําเนินการดังกล่าวได้
การอนุ วั ติ ก ารตามความตกลงมิ ไ ด้ ห มายความว่ า ไทยจะต้ อ งแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ทั้ ง หมดของ
พระราชบัญญั ติศุลกากรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2 ว่า ร่างความตกลงทําให้บทบัญญัติตามข้อ V ข้อ VIII และข้อ X
ของความตกลง GATT 1994 มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่ม เติมบทบัญ ญัติใหม่บางส่วนขึ้นมา ดังนั้ นจึง มี
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ งบางข้อที่ สอดคล้องกับความตกลงอยู่แล้ ว
นอกจากนี้ แม้ ว่าจะมี ก ารเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติใหม่ บ างส่ วนขึ้ นมา พระราชบั ญ ญั ติศุล กากรและกฎระเบี ยบที่
35

ข้อ 3.2 ของร่างความตกลง
ข้อ 7.4.1 ของร่างความตกลง
37
ข้อ 8.2 ของร่างความตกลง
38
ข้อ 10.2.1 ของร่างความตกลง
39
ข้อ 2.2 ของร่างความตกลง
40
ข้อ 6.3.3 ของร่างความตกลง
36
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เกี่ยวข้องในปัจจุบันก็ได้ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น การโฆษณาเผยแพร่41 การวินิจฉัยล่วงหน้า42 จุดรับเอกสาร
เพียงจุดเดียว43 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย44 ผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต45 และการขนส่งสินค้าที่เร่งด่วน46
ดัง นั้นในส่วนนี้จึ งเสนอเพี ยงข้อ เสนอการแก้ไขบทบั ญญั ติตามพระราชบั ญญั ติศุล กากรบางประการที่ต้อ ง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ในเบื้องต้น การแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศุลกากรให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกมีอย่างน้อย 4 ประเด็นคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
อุทธรณ์ การกําหนดโทษ และสําเนาเอกสารหรือข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange of Information)
ดังที่กล่าวแล้วว่า วัตถุประสงค์หนึ่งของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าคือ การ
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร ดังนั้น ร่างความตกลงจึงกําหนดบทบัญญัติต่างๆ เพื่อทํา
ให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกําหนดให้แยกขั้นตอนการตรวจปล่อยจากการชําระภาษี
ศุลกากร การกําหนดให้มีจุดยื่นเอกสารเพียงจุดเดียว การส่งเสริมให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
การกําหนดระบบผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต และการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อให้ก ารบริห ารความเสี่ ยงเป็นไปได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ผลแล้ว ประเทศสมาชิก จะต้ องร่ วมมือ กั น
แลกเปลี่ยนข้อ มูลทางด้านศุ ลกากร ด้วยเหตุนี้ ร่างความตกลงจึง ได้กําหนดบทบัญญัติเรื่องการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขึ้น ร่างความตกลงได้กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีสาระโดยสรุปดังนี้

41

กรมศุลกากรได้พิมพ์เผยแพร่โฆษณาเรื่องกระบวนการนําเข้า-ส่งออก พร้อมทั้งแบบฟอร์มและเอกสาร อัตราภาษี อากร และค่าภาระที่เกี่ยกเก็บ
กับการนําเข้าและการส่งออก กฎระเบียบการจําแนกและการประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์ท างศุลกากร ข้อจกัดและข้อห้ามการนําเข้าและการ
ส่งออก บทลงโทษการฝ่าฝืน และกระบวนการอุทธรณ์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
42
ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552 เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศกรมศุลกากรที่
13/2553 เรื่องการให้บริการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2553 เรื่อง
โครงการนําร่องการให้บริการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสินค้าล่วงหน้า
43
ไทยเริ่มจัด ตั้งระบบรับ ข้อมูลเพียงจุ ดเดีย ว (National Single Window) ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2541 โดยเริ่ มจากการแลกเปลี่ ยนข้อ มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเปลี่ยนเป็นระบบศุลกากรไร้เอกสาร (e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2551 (จุลสารศุลกากร ปีที่ 17 ฉบับที่ 7
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 หน้า 8-10.)
44
มาตรา 115 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พุทธศักราช 2543
45
ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2552 เรื่อ งโครงการนํา ร่อ งในการขอรับ สภาพเป็นผู้ ประกอบการทางเศรษฐกิจ ที่ได้ รับ อนุญ าต ลงวัน ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
46
ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2551 เรื่องพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน ลง
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552
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เมื่อมีคําร้อง ประเทศสมาชิกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในการสําแดงการนําเข้าหรือการ
ส่งออก เพียงเท่าที่มีอยู่ และหากมีการร้องขอมา ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารที่ใช้ประกอบการ
สําแดงการนําเข้าหรือการส่งออกที่มี เช่น รายการราคาสินค้า รายการสินค้า ใบรับรองถิ่นกําเนิด ตามที่ได้มี
การกรอกข้อ มูลมาไม่ ว่าทางเอกสารหรือทางอิ เล็ก ทรอนิก ส์ พร้อมกับรายละเอี ยดระดับ การคุ้มครองและ
ข้อกําหนดเรื่องความลับของข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกที่ร้องขอ
นอกจากนี้ ร่างความตกลงยัง กําหนดเงื่อ นไขการร้ องขอข้อ มูล จากประเทศสมาชิ ก เช่ น ประเทศ
สมาชิ กจะร้องขอข้ อมูล ภายหลังจากที่ได้ทํ าการตรวจสอบความถู กต้อ งของการสําแดงการนํ าเข้ าหรื อการ
ส่งออกอย่างเหมาะสม และภายหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีแล้ว การร้องขอนั้น จะต้องทําเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจัดทําโดยเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยภาษาทางการขององค์การการค้าโลกหรือ
ภาษาอื่นที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของประเทศที่ร้องขอข้อมูลหรือเอกสาร
พร้อมทั้งรายละเอียดและชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคํ าร้อง หากประเทศผู้ร้องไม่สามารถทําตามเงื่อนไข
ต่างๆ ดังกล่าวได้ ก็ให้แจ้งไปในคําร้องด้วย47
ประเทศที่ร้องขอข้อมูลจะต้องคุ้มครองความลับของข้อมูลที่ร้องขอมาด้วย หากประเทศผู้ร้องขอข้อมูล
ไม่สามารถคุ้มครองความลับของข้อมูลที่ร้องขอได้ตามกฎหมายภายในประเทศแล้ว ประเทศที่ร้องขอต้องแจ้ง
ให้ประเทศที่ถูกร้องขอทราบ48
ประเทศที่ร้องขอต้องคํานึงถึงทรัพยากรและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของประเทศที่ร้องขอ
ในการจัดหาข้ อมูลตามที่ร้อ ง โดยต้องพิ จารณาถึงการได้สัดส่วนกันระหว่างประโยชน์ทางด้านการคลังของ
ประเทศที่ร้องขอ กับการดําเนินการจัดหาข้อมูลให้ของประเทศที่ถูกร้องขอ49
ถ้าประเทศที่ร้องขอไม่สามารถปฏิบัติตามตามสิ่งที่ร้องขอไปนั้น หากประเทศที่ถูกร้องขอดําเนินการ
อย่างเดียวกัน ให้ประเทศที่ร้องขอแจ้งเรื่องดังกล่าวไปในคําร้องขอด้วยเช่นกัน50
ร่างความตกลงไม่เพียงกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการร้องขอข้อมูลของประเทศที่ร้องขอเท่านั้น
ร่างความตกลงยังกําหนดพันธกรณีให้แก่ประเทศที่ถูกร้องขอข้อมูลด้วยเช่นกัน ร่างความตกลงได้กําหนดให้

47

ข้อ 12.4 ของร่างความตกลง
ข้อ 12.5.1 ของร่างความตกลง
49
ข้อ 12.9 ของร่างความตกลง
50
ข้อ 12.8 ของร่างความตกลง
48
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ประเทศที่ถูกร้องขอให้ข้อมูลที่ร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางเอกสารหรือทางอิ เล็กทรอนิกส์ การ
รับรองว่าเอกสารที่ให้นั้นเป็นสําเนาที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลหรือแจ้งกลับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้อง51
อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ถูกร้องขออาจเลื่อนหรือปฏิเสธให้ข้อมูลหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร่างความตก
ลงกําหนด เช่น การให้ข้อมูลนั้นเป็นการขัดต่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
ของประเทศที่ถูกร้องขอ หรือกฎหมายภายในประเทศห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น52
นอกจากนี้ ประเทศที่ถูกร้องขอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสําแดงหรือกระบวนการนําเข้า
หรื อ ส่ ง ออก ไม่ ต้อ งแปลข้อ มู ล และไม่ ต้อ งให้ ข้อ มู ลที่ ขัดกั บ ประโยชน์ อั นชอบธรรมทางการพาณิ ชย์ ของ
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น53
ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันแล้ว ให้ประเทศที่ร้องขอ
แจ้งรายละเอียดการใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวโดยพลัน ให้แก่ประเทศที่ถูกร้องขอ และให้ใช้
มาตรการที่จําเป็นเพื่อเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขนั้น และใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดเงื่อนไขใน
อนาคต รวมถึงการแจ้งการใช้มาตรการดังกล่าวแก่ประเทศที่ถูกร้อง54 ส่วนประเทศที่ถูกร้องอาจไม่ปฏิบัติตาม
พันธกรณีต่อประเทศที่ร้องขอตามข้อนี้ จนกว่าประเทศที่ร้องขอได้ใช้มาตรการข้างต้น55
ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศุลกากรกําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการปฏิบัติตามความตกลง จึงเสนอให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว

51

ข้อ 12.6 ของร่างความตกลง
ข้อ 12.7 ของร่างความตกลง
53
ข้อ 12.10 ของร่างความตกลง
54
ข้อ 12.11.1 ของร่างความตกลง
55
ข้อ 12.11.2 ของร่างความตกลง
52
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7.3.2 การอุทธรณ์หรือการทบทวน (Appeal or Review)
ร่างความตกลงได้ กํ าหนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก ให้ สิ ท ธิ บุคคลหนึ่ ง บุคคลใดภายในอาณาเขตของตน
อุทธรณ์ หรือเสนอให้ทบทวนประเด็นทางด้านศุลกากรต่ อหน่วยงานด้านการปกครองลํ าดับที่ สูงขึ้นไปหรื อ
หน่วยงานที่เป็นอิสระที่ได้ออกคําสั่งทางการปกครอง และหรือต่อศาล56 กฎหมายของประเทศสมาชิกอาจ
กําหนดให้อุทธรณ์หรือทบทวนทางการปกครองก่อนยื่นอุทธรณ์หรือทบทวนทางศาลก็ได้57 ประเทศสมาชิก
ต้องให้ความมั่นใจได้ว่ากระบวนการทบทวนหรืออุทธรณ์นั้นดําเนินการอย่างไม่เลือกปฏิบัติ58 ประเทศสมาชิก
ต้องทําให้มั่นใจได้ว่า ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือทบทวน หากมีคําวินิจฉัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับหรือปราศจากความล่าช้าอย่างไม่สมควรแล้ว ผู้ร้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือเสนอให้
ทบทวนยังหน่วยงานด้านการปกครองลําดับสูงขึ้นไปหรือหน่วยงานทางศาลได้เลย59 ประเทศสมาชิกทําให้
มั่นใจได้ว่า มีการให้เหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองเพื่อให้บุคคลสามารถใช้กระบวนการอุทธรณ์หรือการ
ทบทวนได้ในกรณีที่จําเป็น60 และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิการอุทธรณ์หรือการเสนอให้ทบทวนคําสั่ง
ทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานทางด้านพรมแดนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากด้านศุลกากร61
นอกจากนี้ เชิง อรรถที่ 4 ของร่ างความตกลงยั งได้ อธิ บ ายเพิ่ม เติม ว่ า คํ าสั่ ง ทางปกครองในข้ อ นี้
หมายถึง คําสั่งที่มีผลทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิและหนี้ของบุคคลในแต่ละกรณี เป็นที่เข้าใจกันว่าคําสั่งทาง
ปกครองในข้อนี้ครอบคลุมการกระทําทางปกครองในความหมายของข้อ X ของความตกลง GATT 1994 หรือ
การละเว้นการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือระบบกฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิก
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาจคงไว้ซึ่งกลไกทางการปกครองแยกต่างหาก หรือทางศาล เพื่อสั่ง
ให้หน่วยงานด้านศุลกากรมีคําสั่งโดยพลันตามสิทธิการอุทธรณ์และการเสนอให้ทบทวนดังกล่าว
ในส่วนของการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนี้ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พุทธศักราช 2543
ได้ให้สิทธิผู้นําของเข้าและผู้ส่งของออกอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุท ธรณ์62 และให้คณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ ประกอบด้ วยอธิ บดีก รมศุลกากรเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
อีก จํ านวนไม่ น้อยกว่าห้ าคนแต่ไม่ เ กินเจ็ดคนเป็ นกรรมการ 63 อย่ างไรก็ ตาม ดั งที่ ก ล่ าวแล้วว่ า คํ าสั่ง ทาง
56

ข้อ 4.1.1 ของร่างความตกลง
ข้อ 4.1.2 ของร่างควมตกลง
58
ข้อ 4.1.3 ของร่างความตกลง
59
ข้อ 4.1.4 ของร่างความตกลง
60
ข้อ 4.1.5 ของร่างความตกลง
61
ข้อ 4.1.6 ของร่างความตกลง
62
มาตรา 112 ฉ ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
63
มาตรา 112 สัตต ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
57
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ปกครองครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทางการศุลกากร ไม่เฉพาะเพียงการประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนัน้
ในส่วนนี้ ควรเสนอให้เพิ่มขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมถึงการกระทําทางการ
ปกครองตามข้อ X ของความตกลง GATT 1994 และเรื่องต่างๆ ทางการศุลกากรด้วย
นอกจากนี้ ข้อ X:3 (b) ของความตกลง GATT 1994 กําหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกจัดตั้งหรือ
คงไว้ซึ่งกระบวนการทางการปกครองหรือศาลเพื่อทบทวนและแก้ไขการกระทําทางปกครองที่เกีย่ วกับเรือ่ งการ
ศุลกากรโดยพลัน ในประเด็นนี้ จากข้อพิพาทระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เรื่องมาตรการทางการศุลกากรและการ
คลังว่าด้วยบุหรี่จากฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา64 คณะพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วว่า ระบบการทบทวนคําสั่งให้วาง
ประกันของไทยไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อ X:3 (b) ของความตกลง GATT 1994 ซึ่งกําหนดให้มีการ
ทบทวนการกระทําทางปกครองเกี่ยวกับการศุลกากรโดยพลัน เนื่องจากไทยไม่มีระบบการทบทวนคําสั่งให้วาง
ประกันจนกว่าจะมีคําสั่งการประเมินอากรศุลกากรขั้นสุดท้ายออกมา65
7.3.3 การกําหนดโทษ (Penalty)
หลักการเกี่ยวกับการกําหนดโทษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในร่างความตกลงนี้คือ ในกรณีที่บุคคลเปิดเผยโดย
สมั ครใจต่ อ ฝ่ ายปกครองของประเทศสมาชิ ก ถึ งพฤติ ก ารณ์ ฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้ อ บัง คั บ หรือ ข้ อ กํ าหนดทาง
กระบวนการ ก่อนที่ ฝ่ายปกครองจะทราบถึง การฝ่ าฝืนนั้น ในกรณีที่ เห็นว่าเหมาะสม ส่งเสริ มให้ป ระเทศ
สมาชิกนําเอาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุบรรเทาโทษ สําหรับการกําหนดโทษของบุคคลนั้น
ในส่วนของการกําหนดโทษ ยังไม่ได้มีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรให้กรณีที่บุคคลเปิดเผย
โดยสมัครใจต่อฝ่ายปกครองถึงพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดทางกระบวนการ ก่อนที่
ฝ่ายปกครองจะทราบถึงนั้น เป็นเหตุบรรเทาโทษ ดังนั้น อาจเพิ่มเติมเหตุดังกล่าวเป็นเหตุบรรเทาโทษในกรณีที่
เห็นว่าเหมาะสมไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร เช่น มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
บัญญัติว่า ของอันพึงต้องเสียค่าอากรชั้นใน หรือของต้องจํากัดบรรทุกไปในเรือค้าชายฝั่งลําใด ถ้าขนออกจาก
เรือโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่ านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่ น
บาท66 ในกรณีดังกล่าว หากนายเรือเปิดเผยการกระทําความผิดดังกล่าวโดยสมัครใจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จะทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น การเปิดเผยเช่นว่า ให้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้
64

Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Panel (WT/DS371/R) 15
November 2010. Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Appellate Body
(WT/DS371/AB/R) 17 June 2011.
65
วรรค 222 ของ Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Appellate Body
(WT/DS371/AB/R) 17 June 2011.
66
อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548
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7.3.4 สําเนาเอกสารหรือข้อมูล
ร่ างความตกลงกํ าหนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก จั ดตั้ ง จุ ดรั บ เอกสารเพี ย งจุ ดเดี ยว (National Single
Window) เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานราชการจํานวนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การนํ าของเข้าหรือการส่ งของออก นอกจากนี้ ยัง ต้องการลดจํานวนเอกสารที่ใช้ประกอบการผ่านพิ ธีการ
ศุลกากรอีกด้วย เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ร่างความตกลงจึงกําหนดว่า ในกรณีที่จุดรับเอกสารเพียง
จุดเดียว ได้รับเอกสารหรือข้อมูลตามที่กําหนดไปแล้ว ห้ามไม่ให้หน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก
สําเนาเอกสารหรือข้อมูลนั้นอีก ยกเว้นเพียง 2 กรณีคือ พฤติการณ์เร่งด่วน (urgent circumstances) และ
ข้อยกเว้นอันจํากัดอย่างอื่น (other limited exceptions) ที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน 67
ในส่วนของข้อยกเว้นที่ว่า ข้อยกเว้นอันจํากัดอย่างอื่นนั้น จะมีความหมายและมีเงื่อนไขอย่างไร การ
ตีความบทบั ญญั ตินี้ ต้อ งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในอนุ สัญ ญากรุง เวี ยนนาว่ าด้วยกฎหมายสนธิสั ญญา ค.ศ.
1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) คือ ให้ตีความตามหลักสุจริต ตามตัวอักษร
ตามบริบทและเป้าหมายของสนธิสัญญา การตีความตามบริบทนั้นจะต้องพิจารณาถึงอารัมภบทและภาคผนวก
ของสนธิสัญญา เป็นต้น ที่ผ่านมา มีการตีความคําว่าข้อยกเว้นอย่างจํากัด (limited exception) ตามความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ความตกลง TRIPS) แม้ว่าผลคําวินิจฉัยและการ
ตีความจะผู กพั นเพียงประเทศคู่ กรณีในข้อ พิพ าทเท่านั้น แต่ การตี ความข้ อพิพ าทที่ผ่ านมาอาจให้แนวทาง
สําหรับการตีความคําว่าข้อจํากัดอันจํากัดอย่างอื่นได้ คณะพิจารณาได้ตีความคําว่า ข้อยกเว้นที่จํากัดตามข้อ
30 และข้อ 17 ของความตกลง TRIPS ไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องตีความอย่างแคบสําหรับการให้อํานาจแก่
ประเทศสมาชิกกําหนดข้อยกเว้น และการกําหนดข้อยกเว้นนั้นต้องไม่ทําให้กลุ่มของกฎระเบียบที่กําหนดให้มี
ข้อยกเว้นนั้น มีประสิทธิภาพลดลง และการกําหนดให้เป็นข้อยกเว้นที่จํากัดนั้นเป็นการเน้นย้ําว่า ข้อยกเว้น
นั้นจะต้องเป็นข้อยกเว้นเพียงขอบเขตที่แคบ68
ในส่วนของการเรียกสําเนาเอกสารนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกเอกสารตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ได้หลายกรณี เช่น มาตรา 115 ทวิ ของพระราชบัญญัติศุลกากร69 บัญญัติในประการหนึ่งว่า “ใน
กรณี ที่ มี เ หตุ อั นสมควรสงสั ยว่ าได้ มี ก ารฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บั ติตามบทบั ญญั ติของพระราชบั ญ ญัตินี้ห รื อ บท
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีหรือ
67

ข้อ 10.4.2 ของร่างความตกลง
“Panel agree with the views of the Panel in Canada-Pharmaceutical Patents, which interpreted the identical term in
Article 30, that “[t]he word ‘exception’ by itself connotes a limited derogation, one that does not undercut the body of
rules from with it is made”. The addition of word “limited” emphasizes that the exception must be narrow and permit only
a small diminution of rights.” “EC-Trademarks and Geographical Indications, WT/DS174/R, paras.7.644-7.661. CanadaPharmaceutical Patents, WT/DS/114/R, paras.7.28-7.50.
69
มาตรา 115 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543
68
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ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีคําสั่งให้เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมีอํานาจดังต่อไปนี้ … (2) สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
บัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
จากผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําเข้า
หรือการส่งออก…” ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าขององค์การการค้าโลกแล้ว จะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศุลกากร ห้ามมิให้เรียก
สําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือการขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีที่
ได้มีการยื่นเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว (Single Window) ไว้แล้ว ยกเว้นกรณี
พฤติการณ์ฉุกเฉินหรือข้อยกเว้นอื่นอันเป็นข้อยกเว้นอย่างจํากัดที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญ ญัติของพระราชบัญญัติศุลกากรนี้
อํานาจของเจ้าพนักงานในการเรียกเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดได้ ทั้งที่เอกสารหรือข้อมูลได้
ยื่นผ่ านจุดรั บเอกสารเพี ยงจุ ดเดียวแล้ ว ไม่น่าเป็นข้อยกเว้นอย่างจํ ากัดตามที่ อนุญ าตไว้ในร่ างความตกลง
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลที่ได้ยื่นผ่านจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวได้อยู่แล้ว
หากยังกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของ การ
นําเข้าของ หรือการขนส่งสินค้าผ่านแดน ก็จะทําให้บทบัญญัติเรื่องให้ประเทศสมาชิกจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งจุดรับ
เอกสารเพียงจุดเดียวนั้นเสื่อมเสียประโยชน์ไป เนื่องจากการกําหนดให้จัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งจุดรับเอกสารเพียงจุด
เดียวมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน และยัง
ต้องการลดจํานวนเอกสารที่ใช้ ผ่านพิธีการศุล กากร อันจะทําให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีความรวดเร็วขึ้ น
หากยังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลได้อีก ทั้งที่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลนั้นไว้
แล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลเหล่านั้นได้นั้น การจัดตั้งจุดรับเอกสารเพียงจุด
เดียวก็ไม่ได้ทําให้ความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน และจํานวนเอกสารที่ใช้ผ่าน
พิธีการศุลกากรนั้นลดลง
แม้ ว่าร่ างความตกลงจะอนุ ญ าตให้ ป ระเทศสมาชิ ก กํ าหนดข้ อ ยกเว้ นอั นจํ ากั ด ที่ ยัง คงให้ อํ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูล ทั้งที่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวไว้ที่จุดรับเอกสารเพียง
จุดเดียวแล้วก็ตาม การกําหนดข้อยกเว้นนี้ มิได้เป็นไปโดยปราศจากขอบเขต จากแนวทางการตีความคําว่า
ข้อยกเว้นอันจํากัด ที่ผ่านมา พอทําให้ทราบได้ประการหนึ่งว่า การกําหนดข้อยกเว้นอันจํากัดนี้ มีการตีความ
อย่างแคบ และการกําหนดข้อยกเว้นอันจํากัดดังกล่าวต้องไม่ทําให้กลุ่มของกฎระเบียบที่กําหนดให้มีข้อยกเว้น
นั้น มีประสิทธิผลลดลง
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7.4 บทสรุป
การอํานวยความสะดวกทางการค้ ามี ความสําคั ญ มากขึ้ นภายหลั ง จากที่ ภาษี นําเข้ าและอุ ปสรรค
ทางการค้ าที่ไม่ใช่ ภาษี ส่ วนหนึ่ ง ได้ ล ดลงจากการเจรจาเปิดเสรี การค้ าทั้ ง ระดับ พหุ ภาคี ห รื อระดั บทวิ ภาคี
ตลอดจนการใช้นโยบายเปิดเสรีการค้าเอง นอกจากนี้ การแบ่งปันขั้นตอนการผลิตสินค้าในประเทศต่างๆ ทํา
ให้มีความต้องการการอํานวยความสะดวกทางการค้ายิ่งขึ้น
การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีการนิยามแตกต่างกันไป ตั้งแต่การนิยามตามความหมายอย่าง
กว้างที่ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ จนถึงนิยามความหมายอย่างแคบที่เน้นเฉพาะส่วนของ
พิธีการศุลกากร
พิธีการศุลกากรนี้เป็นประเด็นที่นักธุรกิจเห็นว่าเป็นอุปสรรคทางการค้ามากที่สุด พิธีการศุลกากรนี้
ก่อให้เกิดต้นทุนทางการค้าได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ได้มีการศึกษาพบว่า หากมีการปรับปรุงการอํานวย
ความสะดวกทางการค้าแล้ว จะส่งผลให้สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษี และการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น
การเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายในองค์ การการค้าโลก ได้ เริ่ม ขึ้นตั้ งแต่ การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งแรก ที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เจรจาพหุภาคีรอบโดฮา ขององค์การการค้าโลก อย่างชัดเจน ตามมติของคณะมนตรีทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2547 และในการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ได้มีมติ
รับรองร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้านี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็น
บทบัญญัติที่เพิ่มเติมและปรับปรุงบทบัญญัติตามข้อ V (เสรีภาพในการผ่านแดน) ข้อ VIII (ค่าธรรมเนียมและ
พิธีการศุลกากร) และข้อ X (การพิมพ์โฆษณาและการเผยแพร่) ของความตกลง GATT 1994 ให้ชัดเจนและดี
ยิ่งขึ้น และส่วนที่สองเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการกําหนดประเภทมาตรการตามความตกลงที่จะมีผลใช้บังคับใน
กรณีต่างๆ สําหรับประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด
เพื่อเตรียมการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าแล้ว ไทยจะต้อง
แก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะเพียงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ไทยจะต้องแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับความตกลง อย่างน้อย 4 เรื่อง คือ
(1) การเพิ่ มบทบั ญ ญัติเ รื่อ งความร่วมมือ ทางด้านศุล กากร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อ มู ล
ระหว่างหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
94

(2) การเพิ่มขอบอํานาจของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมพิธีการศุลกากรทั้งหมด รวมทั้ง
การอุทธรณ์เรื่องการกําหนดการประกัน
(3) การเพิ่มเงื่อนไขการเปิดเผยพฤติการณ์ฝ่าฝื นกฎหมายโดยสมัครใจ ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะ
ทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ให้เป็นเหตุบรรเทาโทษ
(4) การห้ามมิให้เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือ
การขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีที่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว
(National Single Window) ไว้แล้ว ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ
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รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติศุลกากร

ปัญหาของพระราชบัญญัติ
• เพื่อ เตรียมการอนุ วัติการตามความตกลงว่ าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้ า ของ
องค์การการค้าโลก
ข้อเสนอแนะ
• เพิ่มบทบัญญัติความร่วมมือทางด้านศุลกากร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก
• ขยายขอบอํานาจคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมพิธีการศุลการ และเรื่องทางศุลกากร
ต่างๆ ตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก
• เพิ่มกรณีที่บุคคลเปิดเผยโดยสมัครใจต่อฝ่ายปกครองถึงพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ
หรือ ข้อกํ าหนดทางกระบวนการ ก่อ นฝ่ายปกครองจะทราบถึงถึ งพฤติการณ์ นั้น เป็นเหตุ
บรรเทาโทษ ตามที่ กํ าหนดไว้ใ นความตกลงว่ าด้ ว ยการอํ านวยความสะดวกทางการค้ า
องค์การการค้าโลก
• ห้ามมิให้เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีที่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว
(Single Window) ไว้แล้ว ยกเว้นกรณีพฤติการณ์ฉุกเฉิน หรือข้อยกเว้นอื่นอันเป็นข้อยกเว้น
อย่างจํากัด
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บทที่ 8 บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
อิสร์กุล อุณหเกตุ
8.1 บทนํา
กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การ
ตัดสินใจ การวางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ การได้มาซึ่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพนั้นจําเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และวิธีการแต่งตั้ง
กฎหมายที่ กํ าหนดคุ ณสมบัติของผู้ที่ จ ะได้รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการรัฐวิ ส าหกิจ ในปั จจุ บั น คื อ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามสําหรับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่
มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง ในทางตรงกันข้าม วิธีการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจกลับมิได้มีกฎกติกาที่ชัดเจน
และโปร่งใส หากแต่อาศัยดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการแต่งตั้งเป็นหลัก
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกํากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ1 ซึ่งเป็นเพียง
หลักเกณฑ์กว้างๆ และยังคงอาศัยดุลพิ นิจของผู้มีอํานาจในการแต่งตั้ งเป็นหลัก โดยเฉพาะการแต่ งตั้งโดย
คณะรัฐมนตรี การให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจเช่นนี้ก่อให้เกิดการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่เป็น
การให้รางวัล หรือเพื่อหาผลประโยชน์ หรือเพื่อแทรกทางการเมือง รวมถึงมีการถอดถอนกรรมการเดิมออก
จากตําแหน่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผลที่ตามมาคือกรรมการรัฐวิส าหกิจที่ได้รั บการแต่งตั้ งขาดความรู้
ความสามารถที่จําเป็นในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ดังนั้ น เพื่อ เป็นหลั กประกันว่ากรรมการรัฐวิ สาหกิจที่ได้ รับการแต่ง ตั้ง จะมี ความรู้ ความสามารถที่
จําเป็นในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก คือบทนําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่สอง จะกล่าวถึงสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนที่สาม จะสรุปประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวตามร่างพระราชบัญญัติ
1

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0201/ว.66 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537
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คุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ส่วนที่สี่ จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่สมควรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม และ ส่วนสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะ
8.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะเน้นไปที่สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 ส่วน ดังนี้
8.2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหาร
และ (3) พนักงาน คุณสมบัติมาตรฐานที่บัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและ
ลัก ษณะต้อ งห้ามต่ างๆ เช่ น สั ญชาติ อายุ คุณวุฒิ ฯลฯ ทั้ งนี้ ลัก ษณะต้ องห้ามที่ส มควรกล่ าวถึ งในที่นี้คือ
ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกําหนดไว้แตกต่างกันระหว่างกรรมการกับผูบ้ ริหาร (ดู
ตารางที่ 8.1) ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวซึ่งจะได้อภิปรายในหัวข้อ 8.3.1 ต่อไป
ตารางที่ 8.1 ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
บุคลากร

ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

กรรมการ
(มาตรา 5 (8) (9) และ (10))

• ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือ
หุ้นอยู่
• ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง ใดในนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จนั้ นเป็ น ผู้ ถื อหุ้ น เว้ นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารง
ตําแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
• ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียใน
นิติ บุค คลซึ่ง เป็ นผู้ รั บสั มปทาน ผู้ร่ วมทุ น หรื อมี ประโยชน์ ได้ เสี ยเกี่ย วข้ องกั บ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

ผู้บริหาร
(มาตรา 8 ตรี)

• ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งไม่เคยเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจในการจัด การหรือมีส่ วนได้เสีย ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รั บ
สัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมี ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิ จ
นั้น เว้ นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรื อกรรมการในนิติบุคคลดังกล่ าวโดย
การมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

ที่มา: สรุปจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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8.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
มาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งว่า ผู้มีอํานาจต้องแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการที่มิใช่กรรมการโดย
ตําแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสาระสําคัญดังนี้
• คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 4 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกระทรวงการคลังไม่เกิน 6 คน
(4) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และ
(5) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• กระบวนการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(1) รายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ได้มาจาก
o การประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปตามสื่อต่างๆ
o คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานให้เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้า
รับการคัดสรร
o คณะกรรมการจัดทําบัญ ชีรายชื่อมี ความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่ อบุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดเข้ารับการคัดสรร
(2) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
(3) คณะกรรมการดําเนินการคัดสรรรายชื่อบุคคลข้างต้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดสรรจะต้อง
ได้รับลงคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ
8.3 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรั บ กรรมการและพนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ โดยร่ าง
พระราชบัญญั ติฉบับดั งกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสํ าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 4 ประเด็น ดังนี้
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8.3.1 แก้ไขลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร
• หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการมีประโยชน์ได้เสีย
มาตรา 5(10) และมาตรา 8 ตรี (12) แห่ง พระราชบั ญญั ติคุณสมบั ติม าตรฐานฯ กําหนดลั กษณะ
ต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร โดยห้ามกรรมการและผู้บริหาร “มี
ส่ วนได้ เ สี ยในนิ ติบุ ค คลซึ่ ง เป็ นผู้ รั บ สั ม ปทาน ผู้ ร่ วมทุ น หรื อ มี ป ระโยชน์ ได้ เ สี ยเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การของ
รัฐวิสาหกิจนั้น”
ร่างมาตรา 4 และร่างมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาการมีส่วนได้เสีย หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจตามของทั้งกรรมการและผู้บริหารตามบทบัญญัติทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น
• อํานาจในการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสีย
มาตรา 5(10) และมาตรา 8 ตรี (12) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุณสมบั ติ ม าตรฐานฯ ให้ อํ านาจแก่
รัฐวิสาหกิจในการยกเว้นลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร โดย
สามารถมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่มี
ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ได้
ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5(10) และมาตรา 8
ตรี (12) โดยระบุให้ชัดเจนขึ้นว่า อํานาจดังกล่าวเป็นของ “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” จากเดิมที่ระบุไว้เพียง
“รัฐวิสาหกิจ” เท่านั้น
8.3.2 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจําคุกกําหนด
ลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจําคุกของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปรากฏอยู่ในมาตรา
8 ตรี (5) และมาตรา 9(5) ตามลําดับ ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวระบุลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ว่า “ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี”
ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกําหนดลักษณะต้องห้ามใน
ทั้งสองมาตราไว้เฉพาะกรณีที่ต้องโทษจําคุกจริงเท่านั้น

102

8.3.3 ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งตัง้ กรรมการที่มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ
มาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
แต่ งตั้ ง กรรมการรัฐวิ ส าหกิ จที่ มิใช่ ก รรมการโดยตํ าแหน่ง ดั งที่ได้ก ล่ าวมาข้ างต้ น ร่างมาตรา 10 แห่ งร่ าง
พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ เ พิ่ ม มาตรา 12/2 เพื่ อ กํ าหนดข้ อ ยกเว้ น การดํ าเนิ น กระบวนการสรรหาสํ าหรั บ
รัฐวิสาหกิจที่มิได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจําเป็นพิเศษที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด โดยให้การได้มาและการจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
8.3.4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ผู้ทําการศึกษามีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ
ต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจําคุก ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจําคุกตามคํา
พิ พ ากษาในกฎหมายฉบั บ อื่ น ๆ แล้ วจะพบว่ า การกํ า หนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจเข้มงวดกว่าลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 รวมถึงลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ดูตารางที่ 8.2) ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของ
ผู้บริ หารและพนัก งานรัฐวิ สาหกิจ ตามร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่ งร่ างพระราชบั ญญั ติคุณสมบั ติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จึงมีเหตุผลอันสมควร
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกําหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมในร่างมาตรา 9 ว่า “ผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (5) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจพิจารณายกเว้นให้เข้า
ทํางานได้” เมื่อ เปรี ยบเที ยบกั บหลั กเกณฑ์ในลั ก ษณะเดี ยวกั นภายใต้ พ ระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วจะพบว่า หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี
ความเข้มงวดกว่า โดยบัญญัติไว้ว่า “ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ... มติของ ก.พ. ในการยกเว้น
ดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ”
ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างมาตรา 9 จึงอาจจําเป็นต้องปรับปรุงให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 8.2 เปรียบเทียบลักษณะต้องห้ามกรณีต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ระหว่างบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
พระราชบัญญัติ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
สําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2518
รัฐวิสาหกิจ(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการพลเรือน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รัฐมนตรี
มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจาก ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย
(5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 36 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

มาตรา 102 บุคคลผู้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา 174 รัฐมนตรีต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ข. (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก
โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ”
สมาชิกวุฒิสภา

(5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้
จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 8 ตรี ผู้บริหารนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย

มาตรา 8 ตรี ผู้บริหารนอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย

มาตรา 115 บุคคลผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ
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พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518
(5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่
ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้น
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนด
โทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 9 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ด้วย
(5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่
ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้น
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนด
โทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
พระราชบัญญัติ
สําหรับกรรมการและพนักงาน
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
รัฐวิสาหกิจ(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 9 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย
(5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
พ้นโทษแล้วเกินห้าปี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(8) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 102
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(11) (12) (13) หรือ (14)

ประเด็นที่สอง ร่างมาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ การกําหนดข้อยกเว้นการดําเนินกระบวนการ
สรรหาสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มิได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล
ในทางปฏิ บัติ โดยเฉพาะเมื่ อคํ านึ งถึง ข้อ จํากัดและความคล่ องตัวในการดําเนิ นการของรัฐ วิส าหกิจ ไทยใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ นั้น การให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการ
ยกเว้นการดํ าเนินกระบวนการสรรหาอาจนํ ามาซึ่ งความไม่โปร่ ง ใส ดัง นั้ น ผู้ ทํ าการศึ กษาเห็นว่ าควรตั ด
บทบัญญัติดังกล่าวออก เพื่อมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะเป็น
8.4 ประเด็นปัญหาอื่นๆ
8.4.1 การดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจํา
รัฐวิสาหกิจแทบทุกแห่งมีข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งกรรมการ ทั้งที่เป็นและมิได้เป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง การดํารงตําแหน่ง กรรมการรัฐ วิส าหกิจของข้าราชการประจําก่อให้ เกิ ดปัญ หาอย่ างน้อ ย 3
ประการ ดังนี้
ประการแรก ปัญหาด้านการอภิบาล (governance) ของรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปแล้วการดําเนินงาน
ใดๆ ของรัฐควรมีการแบ่งแยกอย่างชั ดเจนระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับ ดูแล และการให้บริการ
ดังนั้ น การ “สวมหมวกหลายใบ” ของข้ าราชการประจํ าย่อ มทํ าให้เกิ ดปั ญหาบทบาทที่ ขัดแย้ง กัน (role
conflict) โดยเฉพาะในกรณีที่ข้าราชการมีตําแหน่งทั้งในหน่วยงานด้านนโยบายและหน่วยงานผู้ให้บริการซึ่ง
เกี่ยวข้องกันโดยตรง เช่น กระทรวงพลังงานกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นต้น
ประการที่สอง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจํา เนื่องจากข้าราชการประจําที่ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมักได้รับ
ผลตอบแทนจากรัฐ วิ ส าหกิ จ จํ านวนไม่ น้อ ย ทั้ ง ในรู ป แบบของเบี้ ยประชุ ม โบนั ส และค่ าตอบแทนอื่ น ๆ
โดยเฉพาะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการอัยการหากรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ทําการศึกษาจะอภิปรายเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 4.3 ต่อไป
ประการสุ ด ท้ า ย แม้ ใ นกรณี ที่ ไม่ มี ปั ญ หาบทบาทที่ ขั ด แย้ ง กั น และปั ญ หาผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจจํานวนไม่น้อยไม่มีประสบการณ์หรือแทบไม่มปี ระสบการณ์ทาง
ธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซึ่งอาจยิ่งซ้ําเติมปัญหาขององค์กร
ผู้ทําการศึกษาเห็นว่าปัญหาบทบาทที่ขัดแย้งกันและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัญหาที่สําคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อลดปัญหาทั้งสองข้างต้น จึงควรกําหนดห้ามข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งกรรมการ
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รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่งนั้น หน่วยงานนั้นๆ ควรส่งตัวแทนซึ่ง
มิได้มีผลประโยชน์ได้เสียมาดํารงตําแหน่งแทนที่จะเป็นข้าราชการประจํา โดยอาจเลือกมาจากบุคคลที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนดังกล่าวมีคุณสมบัติ และความสามารถ
ตามที่รัฐวิสาหกิจต้องการ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ทําการศึกษาจะอภิปรายในหัวข้อ 4.2 ต่อไป
8.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แม้ว่าการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีพอใช้ในการกลั่นกรองคุณภาพ
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อย 2 ประเด็น ดังนี้
• คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญ ชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิส าหกิจ พ.ศ. 2551 นั้ น คณะกรรมการ
จัดทําบัญชีรายชื่อฯ มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาสรรหา รวมถึงคัดเลือกผู้ที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้ทําการศึกษามีข้อสังเกตสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก หลัก เกณฑ์ดังกล่าวกํ าหนดให้คณะกรรมการจัดทําบัญ ชีร ายชื่อ ฯ ต้ องประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงต่างๆ จํานวนไม่เกิน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้
สังกัดซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งอีกไม่เกิน 4 คน2 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้สังกั ด
กระทรวงทั้ง 5 กระทรวงข้างต้นที่มีปลัดกระทรวงเป็นคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อแล้ว ยังมีรัฐวิสาหกิจอีก
จํานวนไม่น้อยที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้ จากการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Review: SER) โดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง พบว่า รัฐวิสาหกิจเหล่านี้หลายแห่ง
ประสบปัญหาในการดําเนินงาน และอาจต้องการกรรมการที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาขององค์กร
ประการที่สอง นอกเหนือไปจากกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่งแล้ว ยังมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกระทรวงการคลังอีกไม่เกิน 6 คน อย่างไรก็
ตาม หลักเกณฑ์ฉบับนี้กลับมิได้มีการกําหนดคุณสมบัติที่ควรเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของกรรมการจัดทํา
บัญชีรายชื่อฯ เช่น ทักษะด้านการบริหารบุคลากร นอกจากนี้ยังมิได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการแต่งตั้ง
กรรมการเหล่านี้ ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาความโปร่งใสได้

2

ปลัดกระทรวงที่อยู่ในคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อชุดปัจจุบันประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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• คุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ
กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร กิจการ การ
ตัดสินใจ การวางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม ตามข้อ
13 ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น คุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ
แทบไม่ แตกต่ างไปจากคุ ณสมบั ติของกรรมการรัฐ วิส าหกิ จ ตามมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติคุณสมบั ติ
มาตรฐานฯ (ยกเว้นในส่วนลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะสําหรั บ
แต่ละรัฐวิสาหกิจ) คุณสมบัติประการเดียวที่แตกต่างกันคือ ข้อ 13(4) ที่กําหนดให้บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ ต้อง
“มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน”
ดังนั้น เพื่อ ปรับปรุงคุ ณสมบัติของบุคคลในบั ญชีรายชื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากขึ้น ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติตามข้อ 13 ของหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารจั ดทํ าบั ญชี ร ายชื่ อ กรรมการรัฐ วิ ส าหกิจ โดยอย่ างน้ อ ยควรกํ าหนดให้ ต้อ งผ่ านการสอบหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการ (Director Certification Program: DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อให้บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงประเมินและวางแผนเพื่อลดความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจได้
นอกจากนี้ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิ สาหกิ จต้ องเปิ ดเผยกระบวนการคั ดเลื อกกรรมการ โดยอย่ างน้อ ยควรต้อ งระบุ สาขาความ
เชี่ยวชาญของกรรมการนั้นๆ และให้เหตุผลประกอบว่ามีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้
หากสาขาความเชี่ยวชาญของกรรมการนั้นๆ เป็นสาขาทั่วไปที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการ กฎหมาย ฯลฯ ควรกําหนดให้ต้องคัดเลือกกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ โดยยกเว้นเฉพาะใน
กรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ต้องการกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
8.4.3 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
นอกเหนื อ ไปจากคุ ณ สมบั ติแ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ใ นพระราชบั ญ ญั ติคุ ณ สมบั ติ
มาตรฐานฯ แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น
พระราชบัญ ญัติระเบียบข้ าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุ ติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 59 (1) ที่ บัญ ญัติว่า
“ข้าราชการตุลาการต้องไม่เป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐใน
ทํานองเดียวกัน” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้าราชการตุลาการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงตรง
และเป็นธรรม
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เช่นเดี ยวกันกั บรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 วรรคหก ที่ต้อ งการให้
พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงบัญญัติว่า “พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการ
ในรัฐวิ สาหกิจ หรื อกิ จการอื่ นของรัฐในทํ านองเดียวกัน เว้นแต่จ ะได้รั บอนุ มัติจากคณะกรรมการอั ยการ”3
อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นทําให้คณะกรรมการอัยการใช้ดุลพินิจอนุมัติให้ข้าราชการอัยการไป
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของข้าราชการอัยการ
เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อรัฐวิสาหกิจกระทําผิดกฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายจําเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาฟ้องร้องผู้กระทําผิดต่อ
ศาล หากข้าราชการอัยการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทําผิดอาจไม่ดําเนินการฟ้องร้องเอาผิด
กับตัวเอง ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 วรรค
หก โดยกําหนดห้ามข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
8.5 ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะของผู้ ทํ า การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรก เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า ง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ ส่วนที่
สอง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ
(1) แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ร่ างมาตรา 9 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ โดยกํ าหนดให้ ม ติ ของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในการยกเว้ นให้ผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสามารถเข้าทํางานได้ ต้อ ง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม และกําหนดให้การลงมติ
ต้องกระทําโดยลับ
(2) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งมาตรา 10 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โดยตั ด อํ า นาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั งในการยกเว้ นการดําเนิ นกระบวนการสรรหาสําหรั บรัฐวิ สาหกิ จที่ มีเ หตุ ผ ล
จําเป็นพิเศษออก เพื่อมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะ
เป็น

3

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 67 (5) มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกัน โดยกําหนดว่า ”ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็น
กรรมการในรัฐ วิ ส าหกิ จ หรือ กิ จการอื่น ของรั ฐในทํ านองเดี ยวกั น เว้ นแต่ จะได้รั บ อนุ มั ติ จากคณะกรรมการอัย การ ทั้ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการอัยการกําหนด”
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8.5.2 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติฯ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 วรรคหก โดยกําหนด
ห้ามข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการอัยการ
(2) ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
ในการคัดสรรบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะประเด็นที่มาของคณะกรรมการจัดทําบัญชี
รายชื่ อ ฯ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขคุ ณ สมบั ติ ของบุ คคลในบั ญ ชี ร ายชื่ อให้ มี ความรู้ ค วามสามารถ
เหมาะสมกับการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากขึ้น โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ต้อง
ผ่านการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
(3) ผู้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยกระบวนการคัดเลือกกรรมการ โดยอย่างน้อย
ควรต้องระบุสาขาความเชี่ยวชาญของกรรมการนั้นๆ และให้เหตุผลประกอบว่ามีความเหมาะสม
กับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้ หากมิได้เป็นกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควร
กําหนดให้ต้องคัดเลือกกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ
(4) ในระยะต่ อ ไป เมื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจแล้ว ควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการของรัฐวิสาหกิจว่าต้อง
ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เพื่อลดปัญหาบทบาทที่ขัดแย้งกันและปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่ง หน่วยงานนั้นๆ
ควรส่งตัวแทนซึ่งมิได้มีผลประโยชน์ได้เสียมาดํารงตําแหน่งแทนที่จะเป็นข้าราชการประจํา โดย
เลือกมาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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บทที่ 9 รายงานการบริหารจัดการเว็บไซต์ ThaiLawWatch
และกิจกรรมเผยแพร่และสือ่ สารสาธารณะ

9.1 รายงานสรุปการบริหารจัดการเว็บไซต์ ThaiLawWatch
คณะผู้วิจัยได้จัดทําเว็บไซต์ ThaiLawWatch เพื่อติดตามร่างกฎหมายซึ่งกําลังจะเข้าสู่กระบวนการ
นิติบัญญัติในขั้นตอนต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ และ
เป็นช่องทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายในเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีเนื้อหาที่สําคัญๆ ได้แก่
1. การติดตามร่างกฎหมายฉบับสําคัญ (Law tracking system) ตั้งแต่การเสนอกฎหมายเข้าสู่
สภาผู้แทนราษฎร การลงมติรับหลักการ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ต่อเนื่องไปจนถึ ง
กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา โดยทางทีมงานได้ติดตามร่างกฎหมายฉบับสําคัญต่างๆ ดังนี้
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….
• ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
• ร่ างพระราชบั ญ ญั ติคุ ณสมบั ติม าตรฐานสํ าหรั บ กรรมการและพนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...)
พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุม่ )
• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
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2. รายงานสรุป-อธิบาย-วิ เคราะห์ ร่า งกฎหมายในรู ป แบบที่ป ระชาชน สื่ อมวลชน และสมาชิ ก
รัฐสภาเข้าใจได้ง่าย โดยชี้ให้เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสําคัญอย่างไร เนื้อหาสาระที่
สําคัญคืออะไร และจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร โดยทางทีมงาน ThaiLawWatch ได้ทําการ
วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ./ พ.ร.บ. ทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….
• ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ....
• ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. ....
• พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
นอกจากนี้ ทางที มงานฯ ยั งทํ าการเผยแพร่ บ ทวิ เคราะห์ต่างๆ ที่ได้จั ดทํ าโดยที ม งานของสถาบั น
พระปกเกล้า โดยได้คัดเลือกบทวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ได้รับการเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี้
• บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ ...
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย
(ฉบับที่…) พ.ศ. ….
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. : ศึกษาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย เปรียบเทียบกฎหมายญี่ปุ่นและเกาหลี
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด พ.ศ. ….
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่...)
พ.ศ. ….
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• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. …. : ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในประเทศไทย เปรี ย บเที ย บกฎหมายออสเตรเลี ย และ
สหรัฐอเมริกา
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการกระจายอํานาจในประเทศไทย
พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. …
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน
พ.ศ. ….
• บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
3. ข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา
เว็บไซต์เปิดให้บริการสมบูรณ์แล้ว และสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ทาง http://thailawwatch.org และ
สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลของทางโครงการผ่านหน้า Facebook ได้ที่
https://www.facebook.com/thailawwatch.org
ในหน้าแรกของเว็บไซต์ (ภาพที่ 9.1) จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ 6 ส่วน ได้แก่
1. ชื่อและโลโก้ของโครงการ Thai Law Watch
2. ชื่อและโลโก้ขององค์กรเครือข่าย ได้แค่ สถาบันพระปกเกล้า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
3. แถบเมนูของเว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
• หน้าแรก: กลับมาสู่หน้าหลัก
• เกี่ยวกับเรา: รายละเอียดโครงการ และวิธีการติดต่อผู้จัดทําเว็บไซต์
• กระบวนการนิติบัญญัติไทย: ขั้นตอนการร่างและพิจารณาร่างกฎหมาย
• ติดตามร่างกฎหมาย: เข้าสู่หน้าติดตามร่างกฎหมาย (ภาพที่ 9.2)
• วิเคราะห์ร่างกฎหมาย: รายงานสรุป-อธิบาย-วิเคราะห์ร่างกฎหมาย (ภาพที่ 9.3)
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4.

5.
6.
7.

• ข่าวสาร/บทความ: รวบรวมข่าว บทความ ทัศนะ ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะต่อร่าง
กฎหมายจากผู้คนต่างๆ ในสังคม เช่น นักวิชาการ ภาคประชาชน
• ช่องสําหรับค้นหา: ใช้ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์
ข่าวสารที่ต้องการแสดงผลเป็นพิเศษ (highlight) จะนําเอาร่างพระราชบัญญัติหรือข่าวสารที่
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่กําลังอยู่ในความสนใจของสังคมขึ้นมาแสดงผล (ลักษณะคล้ายพาด
หัวข่าว) จํานวนประมาณ 3–4 ข่าว สามารถตั้งค่าให้แสดงผลวนซ้ํา (loop) ไปมาได้
งานวิจัยระบบกฎหมายไทย
รายละเอี ยดเบื้ องต้ นเกี่ยวกั บ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติใหม่ ที่ เ ข้าสู่ ก ระบวนการนิ ติบั ญ ญั ติ รวมถึ ง
ข่าวสาร/บทความ และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติไทย ประกอบด้วยแผนภาพและคําอธิบายขั้นตอนการร่าง
กฎหมาย ตั้ ง แต่ ก ารร่ า งกฎหมายโดยหน่ ว ยราชการต่ า งๆ ไปสู่ ค ณะรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย

ในหน้าติดตามร่างกฎหมาย (ภาพที่ 9.2) แสดงสถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย ระยะเวลาที่ค้างอยู่ใน
ขั้นตอนปัจจุบัน และการปรับปรุงล่าสุด โดยสามารถเลือกแสดงผลได้สองแบบคือ เรียงตามลําดับการปรับปรุง
และตามลําดับขั้นตอนการพิจารณา
หน้าวิเคราะห์ร่างกฎหมายเป็นรายฉบับ (ภาพที่ 9.3) แสดงบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่เลือก
โดยตั้งค่าให้แสดงผลแบบอ่านได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด เพื่อให้ผู้ใช้เรียกอ่านได้อย่างรวดเร็ว
หน้ าข่ าวสาร/บทความ เป็ นการรวบรวมข่ าวสารและบทความจากเว็ บ ไซต์ ต่างๆ ที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บ
กระบวนการเสนอ การร่ าง และการพิ จ ารณากฎหมาย เพื่ อให้ ผู้ใ ช้ ส ามารถติ ด ตามความคื บ หน้ า ของ
กระบวนการร่างกฎหมายที่น่าสนใจได้อย่างสะดวก
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ภาพที่ 9.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ (Homepage)
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ภาพที่ 9.2 หน้าติดตามร่างกฎหมาย

ภาพที่ 9.3 หน้าวิเคราะห์ร่างกฎหมายเป็นรายฉบับ
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9.2 กิจกรรมเผยแพร่และสื่อสารสาธารณะ
9.2.1 งานเสวนาสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน สื่อมวลชน และภาคการเมือง
1. งานเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม” โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5
เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย โดยนายวี ระพงษ์ ประภา นั กวิจั ยของสถาบันฯ เป็ นผู้นําเสนอบทวิเคราะห์ร่าง
พระราชบัญ ญัติประกั นสั งคม หลัง จากนั้ นมี การร่ วมอภิ ปรายในหั วข้ อ “ติดตามร่ างกฎหมาย
ประกันสังคม” โดยมีวิทยากรดังนี้
• ดร. อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
• คุณเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
• คุณสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
• ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านประกันสังคม ทีดีอาร์ไอ
โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ซึ่ง
โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมายได้นําเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายประสังคม ทั้งใน
เรื่ อ งของการจ่ายเงินสมทบ การเลือ กตั้ งตั วแทนผู้ ประกั นตน การควบคุ มค่ าใช้ จ่ ายในการบริห ารจัดการ
สํานักงานประกันสังคม และการออกแบบระบบตรวจสอบที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เป็นต้น
นอกจากนี้ ทางทีมงานได้จัดการเผยแพร่เทปบันทึกภาพงานเสวนาดังกล่าวที่
http://tdri.or.th/multimedia/publicseminarsocialsecurity/ และได้จัดทําเอกสารเผยแพร่แก่สื่อมวลชน
ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ (ภาคผนวกที่ 9.1: เอกสารเผยแพร่สื่อมวลชนงานเสวนา
สาธารณะ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม”)
2. งานเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย” โดยจัดขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้ วงเสวนาสาธารณะมีวิทยากรดังนี้
• ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ
• ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ
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• ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานกรรมการบริษัท มาเก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จํากัด
โดย ดร.สมชัยและ ดร.สุเมธ ได้นําเสนอบทวิเคราะห์ร่างพ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนการลงทุนภาครัฐระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การลงทุนในระบบรางขนส่ง และหากโครงการลงทุนตามร่าง พ.ร.บ. นี้ถูกดําเนินการอย่างรอบคอบและคุ้มค่า
จะเป็นการสร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างสําคัญยิ่ง และ ดร.นิตินัยได้ร่วมวิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ทางทีมงานได้จัดการเผยแพร่เทปบันทึกภาพงานเสวนาดังกล่าวที่ http://tdri.or.th/multimedia/
2trilian/ และได้ จั ด ทํ า เอกสารเผยแพร่ แ ก่ สื่ อ มวลชน ซึ่ ง มี ร ายละเอี ยดอยู่ ในภาคผนวกของรายงานฉบั บ นี้
(ภาคผนวกที่ 9.2: เอกสารเผยแพร่ แก่ สื่อ มวลชนในงานเสวนาสาธารณะ “ร่ างพ.ร.บ. กู้ เ งินเพื่ อการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย”
และ ภาคผนวกที่ 9.3: เอกสารเผยแพร่แก่สื่อมวลชนในงานเสวนาสาธารณะ “ทีดีอาร์ไอ X-Ray รายละเอียด
โครงการ 2 ล้านล้านบาท”)
9.2.2 การเขียนบทความภาษาอังกฤษลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
1. คุณวีระพงษ์ ประภา นักวิจัยของสถาบันฯ ได้เขียนบทความ “It’s high time to overhaul
social security” ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 (สามารถ
อ่ า นบทความฉบั บ เต็ ม ที่ ไ ด้ http://tdri.or.th/en/tdri-insight/its-high-time-to-overhaulsocial-security/)
2. ดร. สมชัย จิตสุชน และดร. สุเมธ องกิตติกุล ได้เขียนบทความ “Need for speed must be
done right” ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 (สามารถอ่าน
บทความฉบับเต็มได้ที่: http://tdri.or.th/en/tdri-insight/need-for-speed-must-be-doneright/)
9.2.3 การให้สัมภาษณ์ทางสื่อวิทยุและสื่อทีวีออนไลน์
1. คุณวีระพงษ์ ประภา ได้ให้สัมภาษณ์รายการ Nation Radio FM 90.5 เรื่องการติดตามร่าง
กฎหมายประกันสังคม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
2. ดร.สมชัย จิตสุชน ได้ให้สัมภาษณ์รายการเวทีความคิด ออกอากาศทาง FM 96.5 เกี่ยวกับตัวร่าง
พ.ร.บ. กู้ เงิ นเพื่ อการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคมขนส่ง ของประเทศ เมื่ อวั นที่ 9
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3.

4.

5.

6.

พฤษภาคม 2556 (สามารถฟั งเทปสั มภาษณ์ ย้อนหลัง ได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/
fm96-5mhz-somchai-2-trillion/)
ดร. สมชั ย จิ ตสุ ชน และดร. สุเ มธ องกิตติกุ ล ได้ให้สั มภาษณ์ กับ กรุ งเทพธุ รกิ จ TV ในหั วข้ อ
“TDRI ชี้ พรบ. 2 ล้านล้าน ไร้ศึกษาผลกระทบกว่า 9 แสนล้าน กับสมชัย จิตสุชน และสุเมธ อง
กิตติกุล” (สามารถชมเทปฉบับเต็ มได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/bangkokbiznewtv
20130419/)
ดร. สุเมธ องกิตติกุล ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ “เอ็กซ์เรย์รายละเอียดโครงการ
สองล้ านล้ านบาท กั บ สุ เ มธ องกิ ตติ กุ ล ” (สามารถชมเทปฉบั บ เต็ ม ได้ ที่ http://tdri.or.th/
multimedia/sumet-xray-2-trillion/)
ดร. สุเมธ องกิตติกุล ได้ให้สัมภาษณ์รายการ Nation Radio FM 90.5 เรื่อง “ปัญหารถไฟไทย
กั บ ร่ า ง พ.ร.บ. กู้ เ งิ น 2 ล้ า นล้ า น” เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2556 (สามารถรั บ ฟั ง ได้ ที่
http://tdri.or.th/multimedia/fm96-5-sumet-bt2-trillion/)
ดร. สุเมธ องกิตติกุล ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ “สร้างอนาคตไทยด้วย 2 ล้าน
ล้าน: ความฝันหรือความจริง” (สามารถชมเทปฉบับเต็มได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/
tdrichannel-sumet-20130920/)

9.2.4 รายงานทีดีอาร์ไอ และจดหมายข่าวรายเดือนของทีดีอาร์ไอ (TDRI insights)
1. รายงานทีดีอาร์ไอเรื่อง “จับตาการสร้างอนาคตไทยด้วยเงินกู้ 2 ล้านล้าน” โดย ดร. สุเมธ องกิตติ
กุล (สามารถเข้าถึงได้ที่ http://tdri.or.th/tdri-insight/report20130923/)
2. เผยแพร่บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... โดย นายอิสร์กลุ
อุณหเกตุ และบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. .... โดย ดร.ภา
วิน ศิริประภานุกูล ในจดหมายข่าวรายเดือนฉบับเดือนสิงหาคม 2556 (สามารถเข้าถึงได้ที่
http://tdri.or.th/tdri-insight-news/tdri-insights-august-201/)
9.2.5 บทความในเว็บไซต์สํานักข่าว Thaipublica
บทความเรื่อง “กฎหมายงบประมาณไทย” จํานวน 2 ตอน โดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (สามารถ
เข้าถึงได้ที่ http://thaipublica.org/2013/06/budget-act/ และ
http://thaipublica.org/2013/08/thailand-budget-law-2/)
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ภาคผนวกที่ 9.1
เอกสารเผยแพร่แก่สื่อมวลชนในงานเสวนาสาธารณะ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม”

ทีดีอาร์ไอเสนอแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายประกันสังคม
บทวิ เ คราะห์ ร่ า งกฎหมายประกั น สั ง คมของโครงการวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามร่ า งกฎหมาย
(ThaiLawWatch) ของทีดีอาร์ไอชี้ว่า ร่างกฎหมายของรัฐบาลยังไม่จูงใจพอที่จะดึงดูดแรงงานนอกระบบให้เข้า
สู่ระบบประกันสังคม รวมถึงไม่นําไปสู่การปฏิรูปที่จําเป็น เพื่อให้ได้ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างที่
แท้จริง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบประกันสังคม อีกทั้งมีความเห็นว่า การที่สภาผู้แทนราษฎรไม่รับ
หลักการร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับบูรณาการแรงงาน ซึ่งภาคประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอต่อรัฐสภา ถือ
เป็นการเสียโอกาสในการปฏิรูประบบประกันสังคม
ทั้ ง นี้ โครงการวิ เ คราะห์ และติ ดตามร่ างกฎหมาย (ThaiLawWatch) นํ าเสนอข้ อ เสนอเพื่ อ แก้ไ ข
ปรับปรุงร่างกฎหมายประกันสังคมว่า (1) อย่างน้อยที่สุด รัฐบาลควรจ่ายเงินสมทบเท่ากับผู้ประกันตนในสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน (2) ผู้ประกันตนควรมีสิท ธิเลือกตั วแทนฝ่ ายผู้ประกันตนโดยตรง (3) ควรมีก ารควบคุมต้นทุ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสํานักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับลดการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน เช่น จากไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสมทบในแต่ละปี ให้
เหลือไม่เกินร้อยละ 5 เป็นต้น และ (4) ควรมีการออกแบบระบบตรวจสอบที่มีธรรมาภิบาล ได้แก่ การจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ
โครงการวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามร่ า งกฎหมาย (ThaiLawWatch) ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า ได้นําเสนอ “บทวิเคราะห์ร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ....” โดยวิเคราะห์และติดตาม ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมที่ได้เข้า
สู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 ได้แก่
• ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ฉบับคณะรัฐมนตรี
• ร่างพระราชบั ญญั ติประกั นสัง คม (ฉบั บที่ . ..) พ.ศ.... ฉบับ บู รณาการแรงงาน เสนอโดย
นางวิไลวรรณ แซ่เตีย และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 14,264 คน
• ร่างพระราชบั ญญั ติประกั นสัง คม (ฉบั บที่ . ..) พ.ศ.... ฉบับ นายเรวั ต อารี รอบ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์
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• ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ.... ฉบั บ นายนคร มาฉิ ม ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์
บทวิเคราะห์ดังกล่าว ชี้ว่า ระบบประกันสังคมในปัจจุบันยังขาดแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วม
ระบบประกันสังคมโดยสมัครใจ เนื่องจากเงินสมทบจากภาครัฐให้แก่ผู้ประกันตนอยู่ในอัตราที่ต่ํา นอกจากนี้
ที่มาและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในปัจจุบันยังมีลักษณะที่ไม่ครอบคลุม และส่งผล
ให้ ผู้ ป ระกั นตนจํ า นวนมากขาดตั ว แทนที่ จ ะเข้ า ไปเรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ แ ละดํ า เนิ น งานเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานประกันสังคมอยู่ในระดับสูง
และขาดระบบการตรวจสอบที่มีธรรมาภิบาล
บทวิเคราะห์ชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ดังนี้
(1) รัฐควรสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ
ประเทศไทยมีจํานวนแรงงานนอกระบบอยู่ถึง 24.6 ล้านคน ซึ่งในจํานวนนี้เป็นแรงงานภาคเกษตรถึง
15.1 ล้านคนซึ่งไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ เพราะฉะนั้นไทยจึงมีแรงงานนอกระบบที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบประกันสังคม
จํานวน 9.5 ล้านคน แต่ตัวเลขของแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 ที่รายงานโดยสํานักงานประกันสังคมปี
พ.ศ. 2554 มีเพียง 590,046 คน หรือเพียงร้อยละ 6.21 ของจํานวนแรงงานนอกระบบที่มีสิทธิเท่านั้น
ในปัจจุบัน การสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผู้ประกันตนสามารถเลือกชุดสิทธิประโยชน์
ได้ 2 ชุดคือ
ก) ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1: ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบรายเดือน 70 บาท รัฐบาลจะสมทบ 30 บาท
รวมจ่ายเดือนละ 100 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 3 กรณีคือ กรณีป่วย/ประสบอันตราย
กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
ข) ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 2: ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบรายเดือน 100 บาท รัฐบาลจะสมทบ 50 บาท
รวมจ่ ายเดือ นละ 150 บาท โดยจะได้ รับ สิ ทธิ ประโยชน์เ พิ่ม จากชุดที่ 1 อีก หนึ่ ง กรณี คื อเงิ น
บําเหน็จชราภาพ
จากชุดสิ ทธิประโยชน์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐสมทบให้ผู้ประกันตนในสัดส่วนที่น้อย ซึ่งร่าง พ.ร.บ.
ประกันสังคมฉบับคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐสมทบครึ่งหนึ่งของเงินสมทบจากผู้ประกันตน แต่ยังสร้าง
แรงจูงใจไม่เพียงพอ ผู้วิเคราะห์เสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเท่ากับผู้ประกันตนในสิทธิพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
เพื่อสร้างแรงจูงใจที่สูงขึ้น
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(2) ผู้ประกันตนทั่วประเทศควรมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนผู้ประกันในคณะกรรมการประกันสังคม
จากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 4 ฉบับ พบว่าร่าง พ.ร.บ. เหล่านี้มิได้กําหนดถึงคุณสมบัติและที่มา
ของผู้ แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ ายผู้ ประกันตนไว้ ชัดเจน เพียงแต่เ พิ่มจํ านวนผู้แทนฝ่ายต่างๆ ให้ม ากขึ้ นจาก
กฎหมายฉบับเดิมเท่านั้น
งานวิจัยของดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และดร. อภิชาต สถิตนิรามัย เคยวิเคราะห์ไว้ว่า ตัวแทนของ
ผู้ประกันตนในคณะกรรมการล้วนมาจากสภาองค์การลูกจ้าง ซึ่งเป็นแค่ตัวแทนของผู้ใช้แรงงานภาคเอกชนไม่
เกิ น 3 แสนคนหรื อ ร้ อ ยละ 3 ของผู้ ป ระกั น ตนเท่ า นั้ น ซึ่ ง ถื อ ว่ าเป็ นสั ดส่ วนที่ ต่ํา มาก เมื่ อ เที ย บจํ า นวน
ผู้ประกันตนอีกกว่า 10 ล้านคนที่ไม่มีตัวแทนในคณะกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชน์ของฝ่ายลูกจ้าง
บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอว่า ตัวแทนของผู้ประกันตนควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ผู้ ป ระกั น ตนกว่ า 10.5 ล้ า นคนในปั จ จุ บั น โดยผู้ ป ระกั น ตนในมาตรา 33 สามารถเลื อ กตั้ ง ผ่ า นสถาน
ประกอบการที่ตนเองสังกัด และผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 สามารถเลือกตั้งได้ ผ่านวิธีการที่เข้าถึงได้
สะดวก เช่ น เลื อ กตั้ ง ผ่ านเว็ บ ไซต์ ผ่ า นจดหมาย หรื อ ที่ สํ า นั ก งานประกั นสั ง คมประจํ าจั ง หวั ด เป็ นต้ น
นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดคุณสมบัติที่พึงปรารถนาและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็น
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้เหมาะสม
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน
มาตรา 24 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคมได้กําหนดว่า คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ
10 ของเงินสมทบของแต่ละปี เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
สํานักงาน และในกรณีที่เงินกองทุนไม่พอจ่าย ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการให้ตามความ
จําเป็น
จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2551 – 2554 จะเห็น
ได้ว่าค่าใช้จ่ายบริหารจัดการแต่ละปีมีมูลค่าดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน
(ล้านบาท)
ร้อยละของเงินสมทบ

2551

2552

2553

2554

3,045

3,073

3,722

3,897

2.85%

3.31%

3.22%

3.14%

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายข้างต้น พบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 3
ของเงินสมทบเท่านั้น ซึ่งยั งต่ํากว่าเพดานขั้นสูงตามกฎหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 10 ของเงิ นสมทบอยู่มาก
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กระนั้ น หากพิ จ ารณาถึง ยอดค่าใช้ จ่ายในแต่ ละปี ซึ่ง มีมู ล ค่าสูง กว่ า 3 พันล้ านบาทต่ อปี ก็ยังนั บว่ าเป็ น
งบประมาณการบริหารจัดการองค์กรที่สูงมาก
เมื่ อ เปรี ย บเที ยบอั ต ราส่ วนของค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารสํ านั ก งานต่ อ ค่ าใช้ จ่ า ยรวมของกองทุ น
ประกันสังคมของประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบว่า ประเทศไทยมีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานต่อค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนในปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 7.86 และในปี 2554 อยู่
ที่ร้อยละ 7.49 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 และร้อยละ 0.90 ตามลําดับ ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
ว่าค่าใช้จ่ ายในการบริห ารจั ดการกองทุ นประกั นสั ง คมของไทยอยู่ในระดั บที่ สู งมากเมื่อ เที ยบกั บประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสํานักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
บทวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ของทีดีอาร์ไอยังเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 24 เพื่อปรับเพดานขั้นสูงในการ
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานจากไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสมทบในแต่ละปีให้
ต่ําลง เช่น เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสมทบในแต่ละปี
(4) การออกแบบระบบตรวจสอบที่มีธรรมาภิบาล
ระบบประกันสังคมของไทยขาดระบบธรรมาภิบาลและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์ก ร ซึ่ งร่าง พ.ร.บ. ฉบับ บูรณาการแรงงานได้ เสนอให้ มีการแปลงสภาพสํานั กงาน
ประกันสังคมให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และอยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี
รวมถึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยการจัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการของร่าง พ.ร.บ. ซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสในการ
ปฏิรูประบบและการตรวจสอบของสํานักงานประกันสังคมในอนาคต
บทวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ของทีดีอาร์ไอ จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบควร
มีตัวแทนจากนายจ้างและผู้ประกันตน และในส่วนของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีการ
คัดเลือกจากหน่วยงานที่เป็นอิสระจากสํานักงานประกันสังคม เช่น สํานักงานตรวจสอบบัญชีเอกชน เป็นต้น
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ภาคผนวกที่ 9.2
เอกสารเผยแพร่แก่สื่อมวลชนในงานเสวนาสาธารณะ “ร่างพ.ร.บ. กู้เงินเพือ่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส
และเป็นประชาธิปไตย”

ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูก
ทาง คุ้มค่า และเป็นประชาธิปไตย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ในงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง คุ้มค่า และเป็นประชาธิปไตย” จัดโดยโครงการวิเคราะห์และติดตาม
ร่ างกฎหมาย (ThaiLawWatch) สถาบั นวิ จั ยเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (ที ดีอ าร์ไ อ) ร่ ว มกั บ สถาบั น
พระปกเกล้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ได้นําเสนอบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ร่าง
พ.ร.บ. นี้ถือเป็นการวางแผนการลงทุนภาครัฐระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบราง ซึ่ง
ประเทศไทยขาดการลงทุนด้านนี้มานาน ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และหากโครงการลงทุน
ตามร่าง พ.ร.บ. นี้ถูกดําเนินการอย่างรอบคอบและคุ้มค่า จะเป็นการสร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจไทยอย่าง
สําคัญยิ่ง ในขณะที่ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านการคลังก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังนํามาซึ่งข้อกังวลหลายประการเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
หนึ่ง โครงการจํานวนไม่น้อยยังไม่ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
โครงการตามร่าง พ.ร.บ. แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าโครงการกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้หรือยังศึกษาไม่แล้วเสร็จ มีงบประมาณสูงถึงกว่า 9 แสนล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนรถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและทางการเงินอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับการลงทุน
รถไฟทางคู่ซึ่งช่วยลดต้นทุนลอจิสติกส์และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศได้ดีกว่า
สอง การใช้ แนวทางกู้เ งินนอกระบบงบประมาณนั้น แม้จะช่วยหลีกเลี่ยงเพดานการกู้ เงินในระบบ
งบประมาณ แต่ก็เป็นการให้อํานาจฝ่ายบริหารในการกําหนดรายละเอียดของการลงทุนขนาดใหญ่ในกรอบ
เวลายาวนานถึง 7 ปี ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีโอกาสในการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเพียงครั้งเดียว อีก
ทั้งโครงการลงทุนที่นําเสนอใน ‘เอกสารประกอบการพิจารณา’ จํานวนไม่น้อยยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้
ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ จึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการลงทุนอย่างไม่คุ้มค่า
และไม่เหมาะสมหากไม่มีกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการ
คลังสูง ในกรณีที่การลงทุนไม่คุ้มค่า
สาม ความไม่ชัดเจนในด้านการบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการโครงการ การกําหนดว่าโครงการใดเป็นการให้บริการสังคม โครงการใดต้องเลี้ยงตัวเองได้
เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งที่ สํ า คั ญ นี้ เ ดิ นหน้ า ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ าและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเหมาะสม ดร. สมชัย และ
ดร.สุเมธ ได้นําเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ดังนี้
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1. เพิ่มรายละเอียดระดับโครงการในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้รัฐสภาได้กลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบในรายละเอียดที่เหมาะสม
2. ให้โครงการลงทุนทุกโครงการต้องผ่านการศึกษาความเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง และมีผู้
ตรวจสอบอิ ส ระ (Independent Peer Review) ตรวจสอบผลการศึ ก ษาอี กชั้ นหนึ่ ง ทั้ ง นี้
การศึกษาความเป็นไปได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัดกุมขึ้น ทั้งในส่วนของการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บ ริก าร เช่น ราคา ความถี่ของการให้บ ริก าร รวมถึง รายละเอียดตั วแปรที่
เกี่ยวข้องอื่น เช่น อัตราคิดลด (discount rate) เป็นต้น
ในการนี้ ให้มีการจัดสรรเงินกู้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทุกโครงการที่ยังไม่ได้ศึกษา
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถเกิดโครงการได้ทันในระยะเวลา 7 ปี
3. กําหนดให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถเพิ่มโครงการใหม่ในบัญชี ท้าย พ.ร.บ. แทนโครงการที่ไม่ผ่าน
การศึกษาความเป็นไปได้
4. หากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการใดมีเงินกู้ที่เหลือจ่าย ให้กระทรวงการคลังนําเงินเหลือจ่าย
ไปชําระคืนเงินกู้เท่านั้น ไม่ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
5. การลงทุนในอนาคตควรอยู่ในรูปเงินในงบประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ควรมีการจัดทําแผนแม่บทการ
คมนาคมขนส่ ง ที่ ศึก ษาอย่ างรอบคอบและเป็ นระบบ ในกรณีที่ ติดปั ญ หาเพดานการกู้ เ งิ นใน
งบประมาณ อาจออกเป็น พ.ร.บ. ยกระดับเพดานการกู้เงินเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่าเพดาน
ส่วนเกินต้องนํามาใช้ในโครงการลงทุนที่ระบุใน พ.ร.บ. เท่านั้น
6. ให้ มี บ ทเฉพาะกาลกํ าหนดให้ รัฐ บาลจั ดทํ างบประมาณรายจ่ ายระยะปานกลาง (mediumterm/multi-year budgeting) เสนอต่อรัฐสภาและประชาชนทุกปี เพื่อให้รัฐสภา/สาธารณชน
รับรู้ประมาณการรายได้ในระยะปานกลาง แผนการหารายได้ของรัฐบาลเพิ่มเติม สมมติฐานที่
รัฐบาลใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง รวมทั้งต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการลงทุน ว่า
ไปเบียดบังการใช้จ่ายภาครัฐในส่วนอื่นอย่างไร
7. จัดแบ่งกลุ่มโครงการตามลักษณะการเป็นบริการสาธารณะและกิจการเชิงพาณิชย์ โดยกําหนดคํา
จํากัดความของการบริการสาธารณะอย่างชัดเจน เช่น รถไฟความเร็วสูง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้
มีรายได้น้อย ไม่ควรถือเป็นบริการสาธารณะที่ยอมปล่อยให้ขาดทุนในระยะยาวจนไปเบียดบัง
รายจ่ายภาครัฐในเรื่องที่สําคัญอื่นๆ เช่น รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม รายจ่ายเพื่อพัฒนาคนและ
ทรัพยากรมนุษย์ และควรแยกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการอุดหนุนบริการสําหรับผู้ มี
รายได้น้อยออกจากกันอย่างชัดเจน
8. ในด้านการบริหาร รัฐต้องมีความชัดเจนของหนี้สะสมและหนี้จากการลงทุนระบบรางใหม่ ว่าจะมี
การบริ ห ารจั ด การอย่ า งไร ที่ สํ า คั ญ ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป องค์ ก รและการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ด้ า น
ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
9. ให้มีการประเมินผลหลังการดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ (Ex-post Evaluation)
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ภาคผนวกที่ 9.3
เอกสารเผยแพร่แก่สื่อมวลชนในงานเสวนาสาธารณะ “ทีดีอาร์ไอ X-Ray รายละเอียดโครงการ
2 ล้านล้านบาท”

ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เปิดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดย
ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลยังไม่ได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุน
รวมทั้งหมดว่ามีความเป็นไปได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ ทั้งนี้ ดร.สุเมธได้ทําการวิเคราะห์ถึงกรณี
การสร้างระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดกับ
ประเทศในภาพรวม โดยชี้ให้เห็นว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงอาจไม่มีผู้ใช้บริการเพียงพอที่จะให้เกิดความ
คุ้ม ค่ าในการลงทุ น นอกจากนี้ ผู้ วิเ คราะห์ได้ ยกตั วอย่ างแนวปฏิ บั ติที่ ดีของการศึ กษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) ในต่ างประเทศว่ า รัฐ ต้ อ งสร้ างระบบความรั บ ผิ ดชอบ
(Accountability) โดยการสร้างความโปร่ งใส และการตรวจสอบที่เป็นระบบโดยสาธารณะ รวมไปถึงการ
วัดผลหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
X-Ray รายละเอียดโครงการ
โครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมระบบการขนส่งของประเทศครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดย
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์และประเภทของการคมนาคมได้ดังนี้
จําแนกตามยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ย นรูป แบบการขนส่ง สินค้ าทางถนนไปสู่การ
ขนส่ ง ที่ มี ต้ นทุ นต่ํ ากว่ า 345,560.73 ล้ านบาท (ร้ อยละ
17.73)
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
1,042,376.74 ล้านบาท (ร้อยละ 52.12)
3. การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง เพื่ อยกระดั บ ความ
คล่องตัว 593,801.52 ล้านบาท (ร้อยละ 29.69)
4. แผนงานการส่ งเสริม หรื อสนั บสนุ นการพัฒ นาโครงสร้ าง
พื้นฐานด้ านคมนาคมขนส่ง ของประเทศตามยุท ธศาสตร์
(เพื่ อเติ มเต็ มให้ ครบ 2 ล้านล้านบาท) จํานวน 9,261.01
ล้านบาท (ร้อยละ 0.46)

จําแนกตามประเภทการคมนาคม
1. ทางราง วงเงิ นรวม 1,658,892.12 ล้ านบาท (ร้อยละ
83.33)
2. ทางถนน วงเงิ นรวม 289,482.11 ล้ านบาท (ร้ อยละ
14.54)
3. ทางน้ํา วงเงินรวม 29,819.50 ล้านบาท (ร้อยละ 1.50)
4. พัฒนาด่านของกรมศุลกากร จํานวน 41 ด่าน วงเงินรวม
12,544 ล้านบาท (ร้อยละ 0.63)
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นอกจากนี้ ดร. สุเมธ ได้จัดกลุ่ม โครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกเป็น 4 ประเภท ตาม
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและความพร้อมในการดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการสนั บ สนุ น (โครงการก่อ สร้างด่ าน จัดซื้ อและติ ดตั้ ง) รวม 49 โครงการ มีวงเงิ น
56,704 ล้านบาท ซึ่งพร้อมดําเนินการได้ทันที
2) โครงการที่ พ ร้ อ มดํ า เนิ น การ (มี ก ารศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการ การออกแบบ
รายละเอียด และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการที่ไม่ต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ) 25 โครงการ รวมวงเงิน 473,134 ล้านบาท
3) โครงการที่ขาดการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 18 โครงการ รวมวงเงิน 529,055 ล้านบาท
4) โครงการที่ยังกําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ 11 โครงการ รวมวงเงิน 931,886 ล้านบาท
ตารางสรุปการแบ่งประเภทโครงการต่างๆ ตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
กลุ่ม

ความก้าวหน้าใน
การดําเนินโครงการ

กลุ่มที่ 1
โครงการที่ไม่จําเป็นต้อง
(โครงการสนับสนุน) ศึกษา FS
กลุ่มที่ 2
ศึกษา FS, DD, และ EIA
(พร้อมดําเนินการ) แล้ว
โครงการที่ไม่จําเป็นต้อง
ศึกษา FS
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

โครงการที่ศึกษา FS และ DD
แล้ว กําลังศึกษา EIA อยู่
กําลังศึกษา FS อยู่
โครงการที่ยังไม่เริ่ม
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ และงบประมาณ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

รวม

6 โครงการ
41,923
2 โครงการ
29,051
10 โครงการ

43 โครงการ
14,781
9 โครงการ
123,184
3 โครงการ

14 โครงการ
320,898
5 โครงการ

49 โครงการ
56,704
23 โครงการ
444,082
2 โครงการ
29,051
18 โครงการ

134,970

121,181

272,904

529,055

7 โครงการ
148,657

2 โครงการ
558,271
2 โครงการ
224,958

-

2 โครงการ
558,271
9 โครงการ
373,615

จากตารางดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่า กว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด (โครงการในกลุ่มที่ 3
และกลุ่มที่ 4) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1,460,941 ล้านบาท ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ เนื่องจากโครงการใน
กลุ่มที่ 3 กําลังศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment) และโครงการในกลุ่ม
ที่ 4 มีทั้งในส่วนที่กําลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและในส่วนที่ยังไม่เริ่มดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้อสังเกตต่อกรณีการลงทุนในระบบขนส่งทางราง
ดร. สุเมธ ชี้ให้เห็นว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่นั้น ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ซึ่งยังไม่ได้รับการศึกษาความเป็นได้ของโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ทั้ง
ทางเก่าและทางใหม่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการเพื่อลดต้นทุนใน
การขนส่งของระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ดร. สุเมธได้ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีการลงทุนในระบบขนส่งทาง
ราง ดังนี้
1) บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบ
ในกรณีของประเทศไทย ภาครัฐบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางแบบรัฐวิสาหกิจเดียวซึ่งเป็นการ
อุดหนุนกิจการที่ไม่ทํากําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรูปแบบของต่างประเทศ (โดยเฉพาะใน
แถบสหภาพยุโรป) พบว่า มีการแบ่งแยกระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบการเดินรถไว้อย่างชัดเจน
คือการอุดหนุนของรัฐมี การแบ่งชัดเจนระหว่างการอุดหนุ นในการลงทุนโครงสร้ างพื้นฐาน (ราง) และการ
อุดหนุนการประการการเดินรถสําหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังมีความชัดเจนในการบริหารจัดการหนี้ที่เป็น
ระบบและมีการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอีกด้วย
2) ความคุ้มค่าในการลงทุนและเทคโนโลยีรองรับ
ดร. สุเมธ ได้ตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูง เนื่องจากเป็นการลงทุนที่
มีมูลค่าสูงมาก แต่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ หากเปรียบเทียบกับกรณีระบบ
รถไฟรางคู่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดเวลาและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ในขณะที่รถไฟความเร็วสูง
เน้นการเดินทางของคนและสิ่งค้าเบาเป็นหลัก นอกจากนี้ ดร. สุเมธยังเห็นว่า คนส่วนใหญ่ที่จะใช้บริการรถไฟ
ความเร็วสูงอาจเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีฐานะเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่การให้บริการทางสังคมแก่คนทั่วไปในวงกว้าง
ทั้งนี้ การสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ประสบความสําเร็จ ควรต้องมีการเชื่อมโยงโครงข่ายที่ดี คือมีระบบ
รถไฟปกติในการรองรับพื้นที่โดยรอบ มิใช่เป็นเพียงการสร้างขึ้นเดี่ยวๆ โดยปราศจากระบบการเชื่อมโยงที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง ดร.สุเมธ มีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาการลงทุนในระบบรถไฟรางคู่ที่มีความจําเป็นและมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า
จากการวิเคราะห์ พบว่า ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนก่อสร้างในปัจจุบัน ระบบรถไฟความเร็วสูงควรต้อง
มีผู้โดยสารในปีแรกสูงถึงประมาณ 9 ล้านคน/เที่ยว เป็นอย่างน้อย ถึงจะคุ้มค่ากับต้นทุนในการดําเนินงาน ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 4-5 ล้านคนเท่านั้น
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เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนที่
รัฐบาลจะตัดสินใจในการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว
แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ (Mega-Projects)
ดร. สุเมธ ยังได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการขนาดใหญ่หรือ Mega-Projects ที่มีระยะเวลาในการวางแผนยาว
และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีการประสานงานที่สลับซับซ้อน ควรมีความชัดเจนในเรื่องการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ที่ชัดเจน
งานวิจัยของ Flyvbjerg (2009)1 ระบุปัญหาของโครงการขนาดใหญ่ในอดีตว่ามีปัญหาด้านต้นทุนการ
ก่อสร้ างโครงการที่ สูงกว่าที่ คาดการณ์ (Cost overruns) และ ผลประโยชน์ที่ได้รับ น้อยกว่าที่ คาดการณ์
(Benefit shortfalls) เมื่อโครงการเริ่มดําเนินการ กล่าวคือการมีจํานวนผู้ใช้งานจริงน้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รวบรวมข้อมูลของโครงการขนาดใหญ่มากกว่า 200 โครงการ จาก 20 ประเทศ ในห้าทวีป
พบว่า ต้นทุนของโครงการด้านรถไฟ มีค่าเฉลี่ยต้นทุนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 44.7 และในส่วนของการ
คาดการณ์ผู้โดยสารที่ใช้บริการ พบว่า โครงการรถไฟมีจํานวนผู้โดยสารจริงน้อยกว่าการคาดการณ์จํานวน
ผู้โดยสารมากถึง ร้อยละ 51.4
ลักษณะของโครงการ

จํานวนกรณีศึกษา

ระบบราง (รถไฟ)
สะพานและอุโมงค์
ถนน

58
33
167

ลักษณะของโครงการ

จํานวนกรณีศึกษา

ระบบราง (รถไฟ)
ถนน

25
183

ค่าเฉลี่ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าการ
คาดการณ์ (%)
44.7
33.8
20.4

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจํานวน
ผู้โดยสารจริงกับการคาดการณ์
(%)
-51.4
9.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

38.4
62.4
29.9

28.1
44.3

จากปัญ หาข้างต้ น การวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการจึ งมี ความสําคั ญมาก และควรมี การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเป็นระบบ โดยที่งานศึกษาของ European Commission (2008)2
ได้ระบุประเด็นในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่า ควรมีการประเมินปริมาณความต้องการในการเดินทางและขนส่ง
1

Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built-and what we can do about it, Oxford
Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367.
2
European Commission (2008) Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Directorate General Regional Policy.
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เมื่อมีและไม่มีโครงการ (Demand Analysis) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefits)
เช่น มูลค่าการประหยัดเวลา มูลค่าของการลดอุบัติเหตุ และมีการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ รวมถึงแหล่ง
เงินในการลงทุน เป็นต้น
โครงการขนาดใหญ่ควรมีการสร้างระบบความรับผิดชอบหรือ Accountability ที่ชัดเจน โดยในส่วน
การดําเนินงานของภาครัฐ ควรมีการสร้างความโปร่งใสและมีการตรวจสอบได้ของสาธารณะ ผ่านการเปิดเผย
ข้อมูลและผลการศึก ษาความเป็นไปได้ ของโครงการให้แก่ สาธารณชนและสื่อ มวลชน รวมถึงนักวิ ชาการได้
ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า
ทั้งนี้ ควรให้หน่วยงานที่มีความเป็นกลาง เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ดํ าเนิ น งานตรวจสอบพิ จ ารณาอย่ างครบถ้ วนในเรื่ อ ง ราคา ความถี่ ของการให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง
รายละเอียดตัวแปรอื่น
นอกจากนี้ การสร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบสามารถทํ า ได้ โ ดยการตั้ ง กลุ่ ม ผู้ ต รวจสอบอิ ส ระ
(Independent Peer Review) ของโครงการและควรมีหน่วยงานกลางของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบโครงการอีกด้วย
ในระยะยาว โครงการต่างๆ ควรได้รับการวัดผลหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจว่า
การดําเนินงานและการศึกษาความเป็นไปได้มีความสัมฤทธิ์ผล และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไป
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