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ค าน า 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา: ศึกษาระบบชะลอการฟ้อง 
ผู้ศึกษา  นางเฉลิมศรี  บรรจง  รหัสนักศึกษา  2594001642  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารย ์ ดร.ธวชัชยั  สุวรรณพานิช  ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาท่ีมา  แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรการชะลอการฟ้องคดีอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น  
ตลอดจนศึกษาปัญหาท่ีไม่สามารถน ามาตรการน้ีมาบังคับใช้ในประเทศไทย  เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขให้สอดคล้องกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบฎหมายของไทยและน าไป
บงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีวิจยัทางเอกสารจากการศึกษา
คน้ควา้ตวับทกฎหมาย  ต าราวิชาการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  บทความ  
รายงานการวิจยั  วิทยานิพนธ์  และการศึกษาคน้ควา้วิจยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซต์ต่าง  ๆ เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลมาท าการศึกษา วเิคราะห์และเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ 
 ผลการศึกษาพบวา่  มาตรการชะลอการฟ้องคดีอาญาเป็นมาตรการเบ่ียงเบนหรือหันเห
คดีให้ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีมุ่งเนน้ความ
สมานฉันท์ดว้ยการค านึงถึงผูเ้สียหาย  การให้โอกาสผูก้ระท าผิดกลบัตนเป็นคนดี  แกไ้ขในส่ิงท่ี
กระท าตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้  วตัถุประสงค์ส าคญัของมาตรการคือต้องการให้
ความผิดในคดีอาญาบางประเภทยุติในชั้นก่อนฟ้องคดีและน าวิธีการอ่ืนมาบงัคบัใช้แทนการจ าคุก  
มาตรการน้ีเป็นวธีิบริหารจดัการคดีของภาครัฐท่ีใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจใชดุ้ลพินิจสั่งชะลอการ
ฟ้องและก าหนดเง่ือนไขคุมความประพฤติ และให้อยัการสูงสุดมีอ านาจตรวจสอบค าสั่งชะลอการ
ฟ้องโดยไม่มีองคก์รภายนอกเขา้ร่วมตรวจสอบอีก  จึงเป็นลกัษณะการตรวจสอบตามล าดบัชั้นสาย
งานภายในองคก์รเท่านั้น  ซ่ึงการใชอ้  านาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลควร
ตอ้งมีองคก์รอ่ืนร่วมตรวจสอบเพื่อเป็นหลกัประกนัความสุจริต  ความเสมอภาคของกระบวนการ
ยุติธรรม  อีกทั้งบทบญัญติับางมาตราในกฎหมายน้ีไม่คุม้ครองสิทธิของบุคคล  เหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัญหาการน ามาตรการดงักล่าวมาใชใ้นประเทศไทย  ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายเพื่อใหส้ามารถน ามาบงัคบัใชไ้ดจ้ริงและก่อใหเ้กิดประโยชน์สมเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ค าส าคัญ  มาตรการแทนการฟ้อง  คดีอาญา  ชะลอฟ้อง 
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Abstract 
   
  This independent study aims to study the origin, concepts, theories and laws related to 
measures to delay criminal prosecution. By comparing the laws of Japan As well as studying problems 
that cannot be implemented in Thailand to propose solutions to be consistent with the criminal justice 
system and the Thai legal system and to be used appropriately. 
  This independent study was conducted by way of a qualitative research through 
examination of documents, studying of legislative provisions, legal text books in Thai and foreign 
languages, articles, researches, thesis and online information and all of which were gathered, studied, 
analyzed and organized systematically.  
  It is found that measures to defer criminal prosecution is the measures to divert a 
criminal case from criminal justice procedures by implementing alternative restorative justice procedures 
by taking into account the victims, giving the perpetrators the opportunity to reform, correct their 
wrongdoings and reintegrate into the society.  The purpose of this measures is to conclude a criminal case 
of certain criminal offenses in a pre-trial phase and implement other measures instead of imprisonment.  
It is a case management method of the State which allows public prosecutors to exercise their discretion 
to defer prosecution and specify the conditions of probation whereby the attorney-general has the authority 
to review such deferring order without being inspected by other organization.  Hence, the inspection will 
be conducted only in accordance with the levels of authority within the same organization. The exercise 
of power by the State which affects the rights and liberty of an individual should be inspected by other 
organization to ensure good faith and equality in the justice system.  Moreover, certain provisions under 
this legislation do not protect the rights of individual and these form the problems of implementing such 
measures in Thailand. The author recommends that the legislation is amended to ensure that it can be truly 
enforceable and serve its legislative objectives. 
   
 
Keywords: Measures instead of Prosecution, Criminal Cases, Deferring Prosecution 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการฟ้องคดี

เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ผู้ศึกษา  นางสาวผกามาศ  โถสัมฤทธ์ิ  รหัสนักศึกษา  2564003180  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยช์นินาฏ ลีดส์  ปีการศึกษา 2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตีความกฎหมายในเร่ืองการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีอาญาเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งความรับผิดทางอาญาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความผิดฐานหม่ินประ
มาททั้งในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ศึกษามาตรการก าหนดโทษเก่ียวกบัใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยวิธีว ิจยัเอกสารจากหนังสือ 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากทาง
อินเตอร์เน็ต โดยศึกษาถึงการตีความของกฎหมายในเร่ืองหลกัสุจริตและการพิจารณาคดีเก่ียวกบั
ความรับผิดทางอาญา  

ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศออสเตรเลียทั้งสองประเทศมีกฎหมายและมาตรการเฉพาะในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์วิจารณ์อนัเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อท่ีจะได้ไม่เกิดปัญหาในการตีความ
กฎหมายในประเด็นท่ีว่าส่ิงใดบา้งท่ีอยู่ในวิสัยท่ีประชาชนยอ่มกระท าได ้ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะให้
แกไ้ขกฎหมายไทยในการให้อ านาจศาลไม่ประทบัฟ้องในคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก์เม่ือปรากฎต่อศาลวา่
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการป้องก ันการกลั ่นแกล ้ง
ฟ้องร้องคดีโดยไม่สุจริต ส่งผลท าให้เป็นหลกัประกนัว่าการด าเนินคดีในศาลตอ้งเป็นไปโดย
สุจริต มีประสิทธิภาพและสามารถอ านวยความยุติธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและสอดคลอ้งกบั
หลกันิติธรรม 

 
ค าส าคัญ การใชสิ้ทธิไม่สุจริต  หม่ินประมาท  ประโยชน์สาธารณะ 
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Independent Study title: Laws Relating to the Prevention of Dishonest use of Rights in the 

Prosecution for Public Interest 
Author: Miss Phakamas  Thosamrit; ID: 2564003180; Degree: Master of Laws;  
Independent Study advisor: Chaninart  Leeds, Associate Professor; 
Academic year: 2018 

 
 

Abstract 
 

This independent study aims to present, Study the meaning concepts and theories related 
to the interpretation of the law on the exercise of dishonest rights in the criminal prosecution for 
public interest, Study the relevant laws criminal liability especially the defamation offenses in Thai 
law compare foreign laws, Study measures to impose penalties for using unethical rights in 
prosecution for public interest both in Thai law comparing foreign laws and analyzing problems 
relating to dishonest exercise in prosecution for public interest. 

This independent study is a qualitative research with researching documents from books, 
article, journal, thesis and foreign law including information from the internet by studying the 
interpretation of the law on the principles of good faith and judicial proceedings regarding criminal 
liability.  

The results of the study compared to other countries, which are the United States and 
Australia, found that both countries have specific laws and measures in the subject of commenting or 
criticizing for public benefit in order to not have a problem in interpreting the law on the issue that 
what is in the way that people can do. The student suggested that proposes to amend the Thai law in 
jurisdiction to not settle in cases when the people are plaintiffs when appearing to the court that the 
plaintiff exercised dishonestly, and increasing legal measures to prevent persecuting, prosecutions in 
bad faith resulting in a guarantee that the proceedings in the court must be in good faith, effective and 
able to provide justice correctly, quickly and in accordance with the rule of law. 

 
 

Keywords: Abuse of right, Defamation, Public interest 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระปัญหาการน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและ 

เยาวชน ตามมาตรา  86 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559 

ผู้ศึกษา  นางสาวมะลิวลัย ์ วาสนาพนูทรัพย ์รหัสนักศึกษา 2584004424  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต             
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย ์ดร.จิตตศุภางค ์ ตนัติภิรมย  ์  ปีการศึกษา 2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 
                     การศึกษาค้นควา้อิสระน้ี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน  เพื่อศึกษาถึงหลกัเกณฑ์กฎหมาย
การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของไทย และของต่างประเทศ  
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้ขดัขอ้งของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับ
เด็กและเยาวชนตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559 และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

      การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีวิจยัเอกสารจากแหล่งต่างๆ 
เช่น หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลจากการค้นควา้ผ่านข้อมูลเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

       ผลการศึกษาพบว่า การน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนมีการปฏิบติังานยุ่งยากและซ ้ าซ้อนควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานยุติธรรม
ส าหรับเด็ก ในส่วนการก าหนดเง่ือนไขท่ีต้องครบองค์ประกอบก็ควรพิจารณาหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร อีกทั้งควรมีหน่วยงานรัฐเขา้มาท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียและช่วยเหลือ
เร่ืองค่าเสียหาย และในกรณีท่ีศาลคืนเงินประกนัตวัเด็ก หรือเยาวชนขณะอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู ควรใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจมีอ านาจในการเรียกหลกัประกนั หรือมีค าสั่งติดตั้ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูใ่นระหวา่งจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู 

 
 

ค าส าคัญ เด็ก เยาวชน แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
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Independent Study title: Problemson the Implementation of Special Measure for Children and 

Juvenile instead of Criminal Procedure under the Juvenile and Family Court 
and Juvenile and Family Procedure Act B.E. 2559, fifth edition, Section 86 

Author: Miss Maliwan Vassanapoonsup; ID: 2584004424; Degree:  Master of  Laws; 
Independent Study advisor: Dr. Chittasuphang  Tontipiromya; Academic year:  2018 

 
 

Abstract 
 

The objectives of this independent study are to study the principle and theory on 
aboutimplementation of special measure for children and juvenile instead of criminal procedure, to 
compare Thai and foreign laws and juristic criteria on implementation of special measure for children 
and juvenile instead of criminal procedure, to analyze problems, obstacles and limitation in 
implementing special measure for children and juvenile instead of criminal procedure under the 
Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Procedure Act B.E. 2559, fifth edition, Section 
86 and recommend guidelines for improvement of implementation of special measure for children 
and juvenile instead of criminal procedure. 

This study is a qualitative, documentary research by collecting data from many sources 
such as legal textbooks, journal articles, theses as well as local and foreign electronic information. 

It is found that the implementation of special measure for children and juvenile is 
difficult and complicated. Appointment of a committee on juristic coordination for children and juvenile 
is recommended to be responsible for setting comprehensive and appropriate criteria on the 
implementation of special measure for children and juvenile. A government agency should also be 
set up to take care of mediation and compensation for damage. And, in the case where juvenile court 
approves to returnbail money to a child orjuvenile delinquency who is in the stage of rehabilitation 
planning, Director of the Department of Observation and Protection of Children and Youth should 
be authorized to issue an order for bail payment or for implanting an electronic appliance to monitor 
the children or juvenile delinquency.  
Keywords:   Children, juvenile, rehabilitation planning, special measure for children and 

juvenile. 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  ปัญหาบางประการเก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
ผู้ศึกษา  นางสาวอยัรินชร์  วงัค าแหง  รหัสนักศึกษา  2594002277 ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ  ปิติยาศกัด์ิ  ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุม
ความปลอดภยัของอาหาร การใหอ้  านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายและการก าหนดโทษปรับ ศึกษามาตรการ
ในการบงัคบัใช้กฎหมายทั้ งของประเทศไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย
เก่ียวกบัค านิยามศพัท ์การใหอ้  านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายและการก าหนดโทษปรับและหาแนวทางใน
การพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการวิจยัทางกฎหมาย โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ ดว้ยการวิจยั
เชิงเอกสาร โดยศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ กฎหมาย ร่างกฎหมายวิทยานิพนธ์ บทความ เอกสารทางวิชาการ 
การสมัภาษณ์ รวมทั้งขอ้มลูจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกั 3 ประการ ท่ีส่งผลให้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ.  2522 ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ รูปแบบการผลิตอาหารท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปมากแต่
บทบญัญติั มาตรา 4 ในส่วนของค าว่า “ผลิต” ไม่ครอบคลุมลกัษณะของการผลิตหรือการกระท าความผิด
เก่ียวกบัอาหารที่เกิดข้ึนในปัจจุบนั จึงควรมีการแกไ้ขบญัญตัินิยามความหมายค าว่า “ผลิต” เพื่อให้
ชดัเจน สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ขาดมาตรการท่ี
ให้อ  านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรใหอ้  านาจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการคน้และสอบสวนร่วมกบัพนกังานสอบสวน ใน
คดีท่ีเป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาหาร นอกจากน้ี ยงัเกิดปัญหาเก่ียวกบัการจดัการของกลางท่ีเป็นของ
เสียหายไดง่้ายหรืออาจเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษามาก ซ่ึงพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบญัญติั
ท่ีให้อ  านาจในการจดัการกบัของกลางในลกัษณะน้ีเอาไว ้จึงตอ้งมีการเพิ่มเติมบทบญัญตัิเพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว การก าหนดอตัราโทษปรับตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มีการก าหนดอตัราโทษ
ขั้นต ่าและขั้นสูงไว ้ส่งผลใหผู้บ้งัคบัใชก้ฎหมายไม่อาจใช้ดุลพินิจลงโทษให้เหมาะสมกบัพฤติการณ์ได้
อย่างแทจ้ริง ดงันั้น จึงตอ้งมีการแกไ้ขบทบญัญติัในส่วนการก าหนดโทษปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัและท าใหผู้ก้ระท าความผิดเก่ียวกบัอาหารเกิดความเกรงกลวัท่ีจะถกูลงโทษ 
 
 
ค าส าคัญ  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายอาหาร  
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Independent Study title:  Legal Problems on the Enforcement of Food Act B.E. 2522 (1979) 
Author:  Miss Iyarin  Wangkhamhaeng; ID:  2594002277;  Degree:  Master of Laws; 
Independent Study advisor:  Dr. Sarawuth  Pitiyasak, Associate Professor; Academic year:  2018 
 
 

Abstract 
 

The purposes of this independent study were as follows: to study the principles, concepts and 
theories relate to supervise of food safety, empowered to enforcement and determination of fine; to study 
the legal measure of enforcement in both Thai and abroad; to analyse the problems on enforcement relate 
to definitions, empowered to enforcement and determination of fine and in order to find an appropriate 
process to amendments the legal. 

This independent study is legal research using qualitative research carried out by using the 
documentary research, study of textbooks, laws, draft laws, theses, articles, academic papers, interviews 
including other sources from the Internet in both Thai and English Language. 

The results of this study found that there are major 3 problems resulting in the enforcement 
of the Food Act B.E. 2522 (1979) to be without efficiency as follows: Patterns of food production have 
been tremendously developed and changed but the provision in Section 4 in terms of “production” 
has not covered characteristics of production or making offences related to food as seen today. 
Therefore, there should be an amendment in the definition of the terms “production” so as to be clear, 
consistent and suitable with current situations. The Food Act B.E. 2522 (1979) lacks of measures that 
empower officials to seek and gather witness and evidence to proof offences efficiently. Thus, 
officials should be empowered to search for and investigate side by side with enquiry officers for food 
offence cases. Moreover, a problem can be found with management of a property in dispute that can be 
perishable easily or required high expenses for storage  which the Food Act B.E. 2522 (1979) does not 
have any provisions empowering the management of such property. As a result, there should be additional 
provisions to solve the ongoing problems. With regards to fine punishment in accordance to the Food 
Act B.E. 2522 (1979) minimum and maximum punishments are regulated which give rise to law 
enforcers not to be able to use their discretion to actually punish appropriately to circumstances. 
Consequently, there should be an amendment in provision of determining a fine punishment that fits 
the current economic situation and enable food offender to be afraid of being punished.  
Keywords:  Food Act, Law Enforcement 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความลบัของทางราชการ 
ผู้ศึกษา  นายณกรณ์  โชติมณี  รหัสนักศึกษา  2564002448  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยม์าลี  สุรเชษฐ  ปีการศึกษา  2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัความลบั
ของราชการ ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความลบัของราชการ 
เพื่อหาขอ้สรุปตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบั
การรักษาความลบัของราชการมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการวิจยัทางเอกสาร
จากการคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการรักษาความลบัของราชการ โดยเปรียบเทียบ
การรักษาความลบัของราชการตามบทกฎหมายไทยและบทกฎหมายต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบวา่ การกระท าเพื่อใหไ้ดม้า หรือเพื่อใหค้นอ่ืนล่วงรู้ซ่ึงขอ้ความเอกสาร
หรือส่ิงใดๆ อนัเป็นความลบัของราชการนั้นควรบญัญตัิให้ครอบคลุมถึงขอ้ความหรือเอกสาร
หรือส่ิงใด ซ่ึงเกี่ยวกบัความปลอดภยัของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจการคลงันโยบายต่างประเทศหรือผลประโยชน์ของประเทศ โดยการก าหนดโทษ
ใหค้ านึงถึงชั้นของความลบัและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าดงักล่าวดว้ย นอกจากน้ี การกระท า
ความผิดของขา้ราชการโดยท าให้ผูอ่ื้นล่วงรู้ความลบัในราชการ ควรมีการก าหนดโทษหากการกระท า
ดงักล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาความลบัของราชการเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นล่วงรู้
ความลบันั้น ให้ตอ้งระวางโทษเพียงก่ึงหน่ึงของอตัราโทษท่ีก าหนดไว ้และหากผูน้ั้นพิสูจน์ไดว้า่ 
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรักษาความลบัในราชการไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ  ความลบัของราชการ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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Independent Study title:  The Enforcement of Law on Protecting Official Secrets  
Author:  Mr. Nakorn  Chotmanee;  ID:  2564002448;  Degree:  Master of Laws;  
Independent Study advisor:  Malee  Surachet, Associate Professor;  
Academic year:  2018 
 
 

Abstract 
 

The purpose of the independent study of the enforcement of law on protecting official 
secrets is to study about the concepts, theories relating to the protecting official secrets, the problems in 
the protecting official secrets law enforcement in order to conclude and seek for the solutions for the 
effectiveness of the enforcement of law on protecting official secrets as well as the harmony with 
currently social state.t 

This independent study is the qualitative research by means of the documentary research 
about the concepts and theories regarding the keeping official secrets and comparing such notion 
between Thai and foreign law. 

Result of the research: the action performing to acquire or to allow others know the secrets of the documents or things 
which are the official secrets shall be regulated to cover the statement or document or other things relating to the national security, the 
international relations, the stability of the economic affairs, the public finance, the foreign policy or the national interests and shall 
be prescribed the punishment by considering the class of secrets and the effect therefrom. Moreover, the offense committing by the 
government officer which result in revealing the secrets, the punishment shall be regulated provided that such act arises from the negligence 
in protecting official secrets, making the other person knows the secret. The penalty shall be a half of the punishment prescribed and in 
condition that such person can prove that he has already abided by the regulation in protecting official secrets appropriately and 
correctly. 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Protecting official secrets, The enforcement of law 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ การน าระบบไต่สวนมาใชใ้นการพิจารณาคดีอาญาของศาลทัว่ไป 
ผู้ศึกษา นายณคุณ  ศรีดุษฎี รหัสนักศึกษา  2584002386 ปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยภ์าณินี  กิจพอ่คา้ ปีการศึกษา 2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีอาญาของ
ศาล เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนได้ น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขว่าศาลควรจะมีอ านาจในการ
คน้หาความจริงดว้ยตนเองมากนอ้ยเพียงใด เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และป้องกนัการ
ด าเนินคดีแบบสมยอมกนั   
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้และรวมรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการวิจยัเอกสาร โดยการศึกษาค้นควา้จากต าราหนังสือทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากส่ือสารสนเทศ บทบญัญติัของกฎหมาย ค าพิพากษาฎีกา    
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ประเทศองักฤษ และฝร่ังเศส 
 ผลการศึกษาพบว่า การท่ีศาลใช้ระบบกล่าวหา ในการพิจารณาคดีอาญา ท าให้การ
คน้หาความจริงมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากหากศาลถูกจ ากดัอ านาจในการคน้หาความจริง จะส่งผลให้
คู่ความอาจด าเนินคดีแบบสมยอมกนั โดยไม่น าสืบขอ้เท็จจริงบางเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองส าคญัในการ
พิจารณาคดี แม้จะมีพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ และทนายความท่ีมีส่วนในการน าสืบ
ขอ้เท็จจริงก็ตาม แต่หากมีการตกหล่นในการสืบขอ้เท็จจริงบางเร่ือง จะท าให้การพิจารณาคดีไม่มี
ประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ซ่ึงขอ้เท็จจริงในคดียอ่มมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งในการพิจารณาคดีอาญา เน่ืองจากเป็นคดีท่ีมีโทษเก่ียวกบัอิสรภาพของบุคคล จึงเห็นควรให้
คน้หาความจริงสามารถท าไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยใชร้ะบบไต่สวน เขา้มาผสมผสานกนัมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาคดีมากยิ่งข้ึนท าให้มีศาลเขา้มามีบทบาทในการคน้หาความจริงร่วมกบัพนักงาน
อยัการ และทนายความ ท าใหส้ามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในคดีไดช้ดัเจนมากข้ึน แต่ตอ้งจ ากดัอ านาจ
ของศาลบางประการเพื่อท าใหก้ารพิจารณาคดีไม่เอียนเอียงเขา้ฝ่ายใด  
 
ค าส าคัญ  ระบบไต่สวน ระบบกล่าวหา คดีอาญา 
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Independent study title: The Inquisitorial System with the Criminal Proceedings  

in the Courts of Justice of Thailand 
Author: Mr. Nakun Sridusadee; ID: 2584002386; Degree: Master of Laws; 
Independent Study advisor: Paninee kitphaka, Associate Professor;  
Academic year: 2018 
 
 

Abstract 
 

This independent study aims to adjust the process of Thai Court’s criminal proceedings 
to render it more appropriate and at the same time make it the true symbol of justice to all people. 
It proposes to what extent the Court should have its own authority to seek the truth by itself allowing 
Justice to all the people and simultaneously prevent the consensual indictment. This 
independent study employs qualitative research mainly by documentary research focusing on the 
accumulation of data from both domestic and international resources along with the information 
archive that includes the provision, verdicts, theses, research, and other relevant resources such as 
that of England and French.  
 The research finds that the Court’s use of accusatorial system to consider each criminal 
case renders the seeking of truth limited. If the Court’s power is limited to seek the truth, such 
limitation may lead the party to be consensual upon the inquisitorial process by neglecting some 
important facts which are essential to such process. Although there is an interrogator, attorney, and 
lawyer, if some facts are deliberately ignored, the inquisitorial process cannot be deemed truly 
justified and effective to bring justice to the people. In fact, the truth in each case is crucial in the 
criminal proceedings since the case is intertwined with one’s freedom. Thus, seeking of truth should 
be combined with employing inquisitorial system. Such amalgamation will allow more flexibility 
for the Court to work closely with an attorney and lawyer. The trial process, in this light, will be 
more transparent but it should be noted that some limitations of the Court’s authority must be still 
imposed to prevent every possible form of consensual cases 
 
Keywords: Inquisitorial System, Accusatorial System, Criminal Proceedings 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ   มาตรการพิเศษในการแกไ้ขปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ผู้ศึกษา  นายธีรยทุธ  สุทธิวารี  รหัสนักศึกษา  2594001675  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารย ์ดร.วรรณวภิา  เมืองถ ้า  ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความเป็นมา แนวคิด สาเหตุ
ของการกระท าความผิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการลงโทษ แนวทางการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู รวมทั้งมาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาที่น ามาใช้กบัเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด เพื่อเป็นการเบี่ยงเบน
หรือหนัเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลกัน าไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเป็นการ
ยติุคดีโดยไม่ตอ้งมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล และยงัเป็นการหาแนวทางและวธีิการในการแกไ้ขปัญหา
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลบัตนเป็นคนดีและสามารถ
อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิจยัจากเอกสาร ซ่ึงผูศ้ึกษา
ไดท้  าการรวบรวมจากหนงัสือ ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ งานวิจยั ผลงานทางวิชาการ 
ตวับทกฎหมาย รวมตลอดถึงขอ้มูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวา่ดว้ยศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ยงัมีปัญหาเร่ืองการตรวจสอบประวติัเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิดก่อนมีจดัท าแผนยงัไม่ชัดเจน ปัญหาอ านาจในการพิจารณาการเขา้สู่
กระบวนการจดัท าแผน และปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติักฎหมายท่ีไม่ไดก้  าหนดลกัษณะและประเภทคดี 
ผูศึ้กษาจึงขอเสนอให้มีการบญัญติัเพิ่มเติมในเร่ืองของกระบวนการและขั้นตอนของการตรวจสอบ
ประวติัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดให้ชัดเจนเพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเขา้สู่
กระบวนการจดัท าแผนตามมาตรา 86 บญัญติัเพิ่มเติมเร่ืองให้บุคคลในครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ท่ีกระท าความผิด ผูน้ าทอ้งท่ีหรือผูน้ าชุมชนเขา้มามีอ านาจร่วมในการพิจารณาการเขา้สู่กระบวนการ
จดัท าแผนตามมาตรา 86 และการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดลกัษณะ
และประเภทคดีในการน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีมาใชต้ามมาตรา 90 
 
 
ค าส าคัญ  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา เด็กและเยาวชน การกระท าความผดิ 
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Independent Study title: Special Measures in Solving the Problems of Juvenile Delinquency 

Author: Mr. Theerayut  Sutthiwaree; ID: 2594001675; Degree: Masters of Laws; 

Independent Study advisor: Dr. Wanwipa  Muangtum; Academic year: 2018 

 

 

Abstract 

 

This independent study has the objectives to examine the background, concepts, 

causes of law violation, theories on penalties, practices on rehabilitation including the 

special alternative measures substituting criminal prosecution of juvenile offender 

which can deviate or alternate the course of the standard justice system to alternative 

judicial measures which can finalise the case without prosecution and can also find 

ways and measures in solving problems on juvenile delinquency in order to ensure that 

they can reform and peacefully reintegrate into the society.  

This independent study was conducted by way of a qualitative research 

through studying of documents which were compiled by the author from textbooks, 

articles, thesis, dissertations, researches, academic journals, legislations and information 

from other electronic sources. 

The study revealed that there are existing problems on the special alternative 

measures to criminal prosecution under the Juvenile and Family Court and Procedure 

in respect of the uncertain profile examination processes of juvenile offender prior to 

the preparation of societal reintegration plan, problems relating to the authority in 

preparing the societal reintegration plan and problems on the legislation which does not 

stipulate the characteristic and type of the eligible cases. The author hereby proposes that the 

procedures and methods of the profile examination of juvenile offender be clarified for 

the purpose of preparing the societal reintegration plan pursuant to Section 86. The 

particular provision shall grant the authority to the family members of the juvenile offender, 

the local governor or community leader to participate in the consideration process of the societal 

reintegration plan under Section 86. Moreover, the amendment should be made to the 

provision relating to the characteristics and types of the cases to which the special 

alternative measures can be implemented pursuant to Section 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Special alternative measures to criminal prosecution, juvenile and juvenile 

delinquency 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ การชดใชค้่าสินไหมทดแทนในคดีอาญากรณีเด็กหรือเยาวชน 
 เป็นผูก้ระท าความผิด 
ผู้ศึกษา นายพงศก์เศม  บุรัสการ รหัสนักศึกษา 2594001493  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยภ์าณินี  กิจพอ่คา้ ปีการศึกษา 2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการกระท าความผดิทางอาญากรณี
ผูเ้สียหาย มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในทางแพง่อนัเน่ืองมาจากความเสียหายใน
คดีอาญา ในลกัษณะคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา เร่ืองการใชสิ้ทธิเรียกร้องใหช้ดใชค้่าสินไหม
ทดแทนแก่ผูเ้สียหาย กรณีผูก้ระท าความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบั
กฎหมายของประเทศฝร่ังเศส  
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวิจยัเอกสาร ดว้ยการรวบรวมขอ้มูล
จากหนงัสือ ต ารา วารสาร บทความ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั เอกสารทางวชิาการ การคน้ควา้ 
ทางสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 จากการศึกษาพบวา่การใชสิ้ทธิตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 
ของผูเ้สียหายในคดีอาญา บงัคบัชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดจ้ากจ าเลยผูก้ระท าความผิดในคดีอาญา
ไดเ้ท่านั้น ไม่อาจบงัคบับุคคลท่ีไม่ใช่จ  าเลยในคดีอาญาได ้ทั้งบทกฎหมายในลกัษณะคดีแพง่
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาในบางลกัษณะยงัมีความไม่ชดัเจนเกิดแนวปฏิบติัท่ีตอ้งตีความ ผูศึ้กษาจึงเห็น
ควรบญัญติักฎหมายใหมี้ความชดัเจน และมีบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีวางหลกัเกณฑใ์หศ้าล
พิพากษาไปถึงบิดา มารดาหรือผูป้กครองของเด็กหรือเยาวชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ  ค่าสินไหมทดแทน คดีอาญา เด็กหรือเยาวชน 
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Independent Study title  Compensation in Criminal Case, in Cases of Child or Youth Offender  
Author: Mr.Pongkaseam  Buraskarn; ID: 2594001493; Degree: Master of Laws;  
Independent Study advisor: Panine  Kitporka, Associate Professor; Academic year: 2018 

 
 

Abstract 
 

 This independent study aims to study criminal offenses in case the victims have the 
right to claim civil compensations due to injure from criminal offence as the civil cases in 
connection with an offence. to study the concept, theories, background and importance in 
exercising rights to claim compensation to the injured person in case of an offender being a child 
or a youth, by comparing the current Thai law with the laws of France.  
 This independent study is the qualitative research through documentary research 
from data collection from books, textbooks, journals, articles, thesis, research reports, academic 
documents, information search on internet and from other sources 
 The study has showed the rights under the Criminal Procedure Code, Section 44/1, 
the Injured person can only claim any compensation against the defendant who committed the 
criminal offence, it is not allow to force any person who is not defendant in such criminal case. 
Moreover, the laws on the civil cases in connection with an offence in some aspects are unclear. 
The study, therefore recommend the law provision should be clarified and should allow the Court 
to adjudicate on parents or guardian of the child or youth offender. 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Compensation Criminal Case Child or Youth 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ   โทษตามพระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์ 
ผู้ศึกษา พนัจ่าเอก ไพโรจน์  พลนงค์ รหัสนักศึกษา 2584004341 ปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยล์าวลัย ์ หอนพรัตน์   ปีการศึกษา  2561 
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ดังต่อไปน้ี เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
คุม้ครองสัตว ์การป้องกนัการทารุณกรรมสัตว ์การจดัสวสัดิภาพสัตวแ์ละการลงโทษ เพื่อศึกษา
มาตรการทางกฎหมายการป้องกนัการทารุณกรรมสัตวข์องประเทศไทยและเปรียบเทียบบทลงโทษ
ทางอาญากบัทางต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์บทลงโทษทางอาญากฎหมายป้องกนัการทารุณกรรม
สัตว ์เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงตวับทกฎหมายเก่ียวกบัโทษทางอาญาการป้องกนัการทารุณกรรม
สัตวแ์ละการจดัสวสัดิภาพสัตว ์
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจาก
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนงัสือ ต ารา บทความทางวิชาการ 
งานวิจยั เอกสารประกอบการสัมมนา ตลอดจน ค าพิพากษาและค าสั่งศาลฎีกา อีกทั้งกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั มาตรการป้องกนัการทารุณกรรมสัตวแ์ละการจดัสวสัดิภาพสัตว ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า โทษตามพระราชบญัญติัป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการ
จดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นวา่การบญัญติัค าวา่ การทารุณกรรม  ความหมายยงัไม่มี
ความชัดเจนถึงลกัษณะของการกระท าการทารุณกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 จึง
เสนอให้ระบุลกัษณะการกระท าความผิดอยา่งชดัเจนท่ีเป็นการทารุณกรรมสัตว ์เช่น การทุบตี การ
แทง การเผาสัตวท์ั้งเป็น การน าน ้าร้อนมาลวก การขงัสัตวโ์ดยไม่ให้อาหารจนอดตาย การวางยาพิษ
สัตว ์และอตัราโทษทางอาญาควรเป็นไปตามทฤษฎีแกแ้คน้ทดแทนขอเสนอบทลงโทษการกระท า
ทารุณกรรมต่อสัตวต์ั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไปแต่น้อยกวา่สิบตวั ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้ งปรับการกระท าทารุณกรรมต่อสัตว์ตั้งแต่สิบตวัข้ึนไปต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 
 
ค าส าคัญ  การป้องกนั การทารุณกรรมสัตว ์
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Independent Study title: Penalty under the Prevention of Cruelty and Animal Welfare  
Author: CPO1 Pairoj  Polnong ; ID: 2584004341; Degree: Masters of Laws; 
Independent Study advisor: Lawan  Honoprat, Associate Professor; Acedemic year: 2018 
 

Abstract 
 
 

 This independent study has the objectives as follow: to study the theoretical concept 
of animal protection, animal cruelty prevention, animal welfare management and punishment; to 
study a law on cruelty and torture prevention of animal in Thailand, and compare criminal penalties 
with foreign countries; to analyze a law on criminal penalties for animal cruelty to suggest a 
criminal penalty amendmentforanimal cruelty prevention and animal welfare 
 This independent study is a qualitative research, by collecting data from the 
constitutional provisions, provisions of laws, regulations, books, texts, academic articles, research 
papers, seminars as well as the Supreme Court's verdict and order. In addition, laws concerning the 
measures of cruelty prevention and welfare of animal from various foreign countries were also 
investigated.  
 The results of the study found that the penalties under the Cruelty Prevention and 
Welfare of Animal Act, B.E. 2557 (2014) in relation to the definition of “cruelty” is still unclear 
due to the characteristics of cruelty actions based on the section 2 of the Criminal Law. This study 
suggests that characteristics of animal cruelty should be more determined. They are, for example, 
beatings, stabbing, burning, blanching hot water, locking animals without feeding until starving, 
and poisoning animals. The criminal penalty rate should be based on the revenge theory. The study 
provides that the punishment for acting cruelty of more one animal but less than ten shall be liable 
to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding forty thousand baht 
or to both. Meanwhile, Cruelty of more than ten animals shall be liable to imprisonment for a term 
not exceeding two years and a fine not exceeding sixty thousand baht or both. 
 
 
 
Keywords:  Prevention, Animal Cruelty 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  การคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน 
ผู้ศึกษา  พนัต ารวจโท วีระ  เทพกล ่า  รหัสนักศึกษา  2564003123  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารยสุ์จินตนา  ชุมวิสูตร  ปีการศึกษา  2561  
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ
ผูต้อ้งหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน และศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสิทธิผูต้อ้งหาและปัญหาเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน 
โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศและเสนอแนวทางแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิ
ผูต้อ้งหาในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน  

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีวิจยัเอกสารจากหนงัสือ วารสาร 
ส่ิงตีพิมพ์ ตวับทกฎหมาย ต ารา บทความ ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า บทบัญญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ ้มครองสิทธิผูต้ ้องหา
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บญัญติัไว้
เพียงกวา้ง  ๆไม่ครอบคลุมและขาดความชดัเจน เช่น การแจง้ขอ้หาใหผู้ต้อ้งหาทราบ การตรวจดูพยานหลกัฐาน
ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด การใหท้นายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากค า การคดัคา้น
พนกังานสอบสวนที่เป็นปรปักษ ์และการสอบสวนที่ล่าชา้ดอ้ยประสิทธิภาพ จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้บญัญติัชดัเจน กรณีการแจง้ขอ้กล่าวหา ถึงแม ้ผูถู้กกล่าวหา
ปรากฏตวัต่อหนา้พนกังานสอบสวน ก็ยงัไม่ตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาจนกว่าจะมีการรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพียงพอเพ่ือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา และก่อนแจง้ขอ้กล่าวหา พนกังานสอบสวน
ตอ้งหารือกบัพนักงานอยัการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน และให้ผูต้อ้งหามีสิทธิตรวจดูพยานหลกัฐาน
ท่ีถกูกล่าวหาวา่กระท าผิด มีสิทธิใหท้นายความหรือผูซ่ึ้งไวว้างใจเขา้ฟัง ใหค้ าปรึกษาหารือในขณะสอบปากค า 
และให้ผูต้อ้งหามีสิทธิคดัคา้นพนกังานสอบสวน ท่ีเป็นปรปักษไ์ด ้และให้พนกังานสอบสวนสามารถ
มีผูช่้วยพนักงานสอบสวนหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาคดีได ้ เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการสอบสวน 

 
 

ค าส าคัญ กระบวนการยติุธรรมอาญา พนกังานสอบสวน สิทธิผูต้อ้งหา 



26 
 
Independent Study title: Protection of the Rights of the Accused in Criminal Justice Procedure in the 

course of Investigation Stage 
Author:  Pol. Lt.Col. Weera  Thepklam;  ID:  2564003123;  Degree:  Master of Laws;  
Independent Study advisor: Suchintana  Chumvisoot, Associate Professor;  
Academic year: 2018 

 
 

Abstract 
 

The objectives of this independent study are to study the background, concept and theory of the 
protection of the rights of the accused in criminal justice procedure in the course of investigation stage; to study 
the legal measures relating to the rights of the accused and the problems related to the rights of the accused in 
criminal justice procedure in the course of investigation stage; to analyze legal issues relating to the rights of the 
accused in criminal justice procedure in the course of investigation stage. The study will compare Thai laws to 
foreign laws and propose the guidelines to amend the laws related to the protection on the rights of the accused 
in criminal justice procedure in the course of investigation stage. 

This independent study is a qualitative research with the research methodology to collect information 
from books, journals, publications, laws, texts, articles, relevant procedures and internet data, both of Thailand 
and abroad. 

The result of the study has found that the law provisions according to the Thai Criminal Procedure 
Code relating to the protection of the rights of the accused in criminal justice procedure in the course of investigation 
stage were widely prescribed without comprehension and clarity, such as the notification of the charge(s) to the 
accused, the verification of witnesses and evidences relating to the offence, the right to have attorney or the person 
he/she trusts to join the interrogation, the objection of the opposing investigation official and the delayed and 
inefficient investigation process. The Criminal Procedure Code, therefore, should be additionally amended by clearly 
prescribing in terms of the notification of the charge(s). Even if the accused appeared in front of the investigation 
official, the charge(s) shall not be notified until the witnesses and evidences are adequate to prove the offence or the 
innocence of the accused. Prior to the notification of charge(s), the investigation official shall discuss with the 
prosecutor for consideration and approval, and the accused is entitled to verify witnesses and evidences that were 
related to the offence; to have the attorney or the person he/she trusts to join the interrogation to provide consultation 
during the investigation period, additionally the accused is also entitled to object the opposing investigation official, 
and the investigation official could have an assistant or expert for quick and effective investigation. 

 
Keywords: Criminal Justice Procedure, Investigation official, Rights of the Accused 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ      การใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานในการจดัเก็บภาษีป้าย ตามพระราชบญัญติัภาษี 

ป้าย  พ.ศ. 2510 
ผู้ศึกษา  นางปาริชาติ    เตม็ยงค ์รหัสนักศึกษา  2584004069  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยล์าวลัย ์หอนพรัตน์   ปีการศึกษา   2561 
 

บทคดัย่อ 
 
 

 การ ศึกษาค้นคว้า อิสระ น้ี  มีว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือ ศึกษาวิว ัฒนาการการจัด เ ก็บภา ษี ป้าย  
ตามกฎหมายภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ศึกษาความเป็นมาแนวคิดพ้ืนฐาน หลกัการ ทฤษฎีทางกฎหมายและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัศึกษาสภาพปัญหาการใช้
ดุลพินิจของเจา้พนกังานในการจดัเก็บภาษีป้าย ตลอดจนไดเ้สนอนแนะแนวทางการแกไ้ขพระราชบญัญติัภาษีป้าย 
พ.ศ. 2510 ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย  

 การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนงัสือ ต ารา บทความทางวชิาการ งานวจิยั เอกสาร
ประกอบการสัมมนา ตลอดจนค าพิพากษาและค าสั่งศาลฎีกา อีกทั้ งกฎหมายต่างประเทศเก่ียวกับ มาตรการ
เก่ียวกบัการติดตั้งและจดัเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมป้าย 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายภาษีป้าย สามประการ ไดแ้ก่ ประการแรกปัญหาเก่ียวกบั
บทบญัญติัความหมายของค าวา่ “ป้าย” ตอ้งใชดุ้ลพินิจเพ่ิมมากข้ึนในการตีความค าวา่ “ป้าย” เพื่อเป็นการลดการ
ใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน ผูศึ้กษาจึงเสนอใหเ้พ่ิมเติมความหมายค าวา่ “ป้าย” เป็นวตัถุซ่ึงใชใ้นการโฆษณา เพ่ิม
เขา้ไปในบทบญัญติัเดิม ซ่ึงจะท าใหค้วามหมายค าวา่ “ป้าย” ชดัเจนและครอบคลุมส่ือโฆษณาท่ีมีความหลากหลาย
ในปัจจุบนั ปัญหาท่ีสองเป็นปัญหาการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานในการตีความประเภทป้ายเน่ืองจากอตัราค่า
ภาษีป้ายข้ึนอยู่กบัป้ายแต่ละประเภท  และอตัราภาษีป้ายทั้ง  3  ประเภท แตกต่างกนัมาก หากเจา้พนักงานใช้
ดุลพินิจการแยกประเภทป้ายผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษีป้ายเกิดความคลาดเคล่ือน ซ่ึงเป็น
เหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี ผูเ้สนอจึงเสนอแนวทางการลดการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังาน 
โดยเปล่ียนการจดัเก็บภาษีป้ายจากจดัเก็บตามประเภทป้าย เป็นจดัเก็บตามขนาดป้าย ซ่ึงจะใชข้นาดของป้ายใน
การก าหนดอตัราค่าภาษีป้าย ประการสุดทา้ยการพฒันาทกัษะและการส่งเสริมให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
เกิดความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้น ามาซ่ึงรายไดข้ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพ่ิมมากข้ึน การคลงัทอ้งถ่ินท่ีมีเสถียรภาพจะน ามาซ่ึงงบประมาณท่ีมากเพียงพอในการ
บริหารงานและการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงจะท าให้การกระจายอ านาจภายใตก้รอบกฎหมาย ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจบรรลุวตัถุประสงค ์
 
 
 
 
ค าส าคญั  เจา้พนกังาน  ดุลพินิจ  ภาษีป้าย 
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Abstract 

 
 

 This independent study aimed to investigate the signboard tax collection in accordance with the 
Signboard Tax Act B.E.2510, background of fundamental concepts, principles, legal theories, laws related to the 
Signboard Tax Act B.E.2510 both domestically and internationally. Moreover, this study investigated the 
problems of exercising discretion of competent officials in tax collection, as well as proposed the solution to the 
Signboard Tax Act B.E. 2510 appropriate for Thailand. 
 The researcher applied the documentary research by studying and collecting information from the 
constitutional provisions, legal provisions, rules, regulations, books, textbooks, academic articles, and research, 
seminar handouts, as well as judgments and supreme court orders, foreign laws on measures of installing and 
collecting signboard tax and signboard fee.     
 The result revealed three problems on the signboard tax including the first issue of the problems 
on the definition of “signboard.” According to the provision of law, the meaning of “signboard” was vague and 
uncovered of current advertising media and a variety of current signboards. At present, the signboards were 
developed and different dramatically. To reduce problems in exercising discretion of competent officials, the 
researcher proposed to add the meaning of “signboard” as the advertising objects into the current provision. This 
will make the meaning of “signboard” clear and covered a variety of current advertising media. The second issue 
was the problem of exercising discretion of competent officials to interpret the signboard types because the rates 
of signboard tax depended on the signboard types and the rates of three types of signboards were very different. 
If the competent officials use inaccurate discretion in dividing the signboard types, it will lead to the errors of the 
signboard tax collection, which causes unfairness of tax collection. The researcher proposed the approaches to 
reduce problems in exercising discretion by changing the signboard tax collection from the signboard types into 
the signboard sizes, which would use the signboard sizes in establishing the rates of signboard tax. The last issue 
was developing skills and promoting the competent officials to have understanding, which was the important 
measure to enhance efficiency of revenue collection leading to more income of local governments. The stable 
local finance will lead to sufficient budget for administrating and providing public services. This will enable 
decentralization under the laws and establishing plans and decentralization procedure to achieve the objectives.    
 
 
Keywords:   Competent Official, Discretion, Signboard Tax 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระ การน ามาตรการทางกฎหมายมาใชเ้ก่ียวกบัการควบคุมน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด 

ศึกษากรณีน ้าเสียชุมชน 
ผู้ศึกษา  นางสาวกนัณ์กมล  จาใจ  รหัสนักศึกษา 2584003756 ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต   
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารยม์าลี  สุรเชษฐ  ปีการศึกษา  2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด  หลกัการ เก่ียวกบัการควบคุม
จดัการน ้าเสียชุมชน  ศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในการควบคุมน ้าเสียชุมชนจากแหล่งก าเนิด  
เปรียบเทียบมาตรการควบคุมการท้ิงน ้ าเสียชุมชนจากแหล่งก าเนิดในกฎหมายของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ  วิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมน ้าเสียชุมชนจากแหล่งก าเนิด เพ่ือ
หาขอ้เสนอแนะและแนวทางเพ่ือน ามาปรับปรุงกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมน ้าเสียชุมชนจากแหล่งก าเนิด
ใหเ้หมาะสมต่อไป  
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร ศึกษาคน้ควา้จาก
หนงัสือ ต ารา เอกสาร บทความ รายงานการวิจยั ประมวลกฎหมาย ค าพิพากษาของศาล วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจยั ขอ้มลูทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด
ของน ้าเสียชุมชนมีอยูใ่นกฎหายหลายฉบบั แต่มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในนั้น ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและสภาพความเป็นจริงในประเด็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ า ประเด็นการบงัคบัใช้
กฎหมาย ประเดน็อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประเดน็การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย  โดยตอ้งมีการส ารวจแหล่งน ้าแต่ละแหล่งอยา่งถ่ีถว้น 
ก าหนดใหอ้าคาร ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน ้าเสียทุกประเภท  ตอ้งมีการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ ให้วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน ้ าแต่ละแหล่งท่ีรองรับน ้ าเสีย การบังคับใช้
กฎหมายหากไม่มีการบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัด พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบนั้นมีความผิดฐาน
ละเลยในการปฏิบติัหน้าท่ี ปรับปรุงอ านาจ ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้ครอบคลุมในการป้องกนัปัญหา
ไม่ใหเ้กิดข้ึน จดัท าระบบอนุญาตใหป้ล่อยน ้าเสีย และมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมายใหป้ระชาชน
เขา้ไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัทอ้งถ่ิน 
 
ค าส าคัญ  น ้าเสียชุมชน  มาตรฐานควบคุมน ้าเสีย 
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Abstract 

 

Study and implementation of legal measures used to control the water source. This case 
study wastewater The objective was to study the principles of community control, waste water 
management. Measures applicable law to regulate wastewater from the source. Compare measures to 
dispose of wastewater from the source of law in Thailand and abroad. Legal analysis is used to control 
wastewater from the source. To find suggestions and ideas to improve the legislation used to control 
wastewater from the source to the next appropriate. 

Independent study is a qualitative research. The research papers Study of texts, documents, 
articles, books, research reports Civil Court dissertation research report. Information Electronic 
Media And the Internet and the provisions of the relevant legislation. Both Thailand and abroad 

The results showed that legislative measures concerning the control of waste water from the 
source of the wastewater is contained in the various editions. But legal measures contained in it. There is 
no consensus on the issue and the reality on the issue of water quality standards. The law enforcement The 
competent authority or authorities concerned. And the issue of participation of the people. Require a 
revision of the law. The need to explore every source of water resources carefully. The building Water is 
the source of all types. Requires the preparation of the wastewater treatment plant before being released 
into natural water sources. To analyze the potential of each water source wastewater. If the legislation is 
not strictly enforced. Officials who are responsible are guilty of neglect of duty. Redevelopment 
authority The official cover to prevent it from happening. The system allows wastewater discharge. The 
revised law also allows individuals to participate as reviewers and committees involved in both national 
and local levels. 

Keywords:  Community waste water, Wastewater control standards 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีให้ประโยชน์:  กรณีการเรียกเงินสวสัดิการ
 และเงินประโยชน์เก้ือกลูของทางราชการคืนจากผูท่ี้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
ผู้ศึกษา  นางสาวสุวมิล  บุญลือ รหัสนักศึกษา  2554001087  ปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยสิ์ริพนัธ์  พลรบ   ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกักฎหมาย
ปกครอง คดีพิพาทเก่ียวกบัการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีใหป้ระโยชน์ และศึกษาถึงสภาพปัญหา
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีการเรียกเงินสวสัดิการหรือเงินประโยชน์เก้ือกูลของทางราชการ 
คืนจากผูท่ี้รับไปโดยไม่มีสิทธิ โดยเห็นว่าเป็นค าสั่งทางปกครองและเป็นคดีพิพาทท่ีอยู่ในเขต
อ านาจศาลปกครอง 
 การศึกษาค้นควา้อิสระน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเอกสาร จากตัวบท
กฎหมาย หนงัสือ ต ารา บทความ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั ค  าพิพากษาศาลปกครองเก่ียวกบัการ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีให้ประโยชน์ กรณีการเรียกเงินสวสัดิการและเงินประโยชน์เก้ือกูล 
ของทางราชการคืน 
 การก าหนดสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลท่ีมอบแก่บุคลากรของประเทศไทย  
มีเฉพาะกฎหมาย กฎ และระเบียบในเร่ืองการมอบเงินดังกล่าวไว ้แต่เม่ือผูข้อเบิกได้เบิกเงิน 
ไปโดยไม่มีสิทธิ ไม่ปรากฏวา่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ๆ ให้อ านาจทางราชการเรียกเงินนั้น
คืน จากการศึกษาพบวา่ ทางราชการสามารถเรียกเงินคืนกรณีน้ีได ้3 แนวทาง คือเรียกคืนในฐานะ
ลาภมิควรได ้เรียกคืนในฐานะเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีติดตามเอาทรัพยคื์น และเรียกในฐานะการเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เม่ือการมอบเงินสวสัดิการหรือประโยชน์
เก้ือกูลถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัผูข้อรับประโยชน์จึงไม่ใช่ในฐานะ
ส่วนตวัอย่างเอกชนกบัเอกชน การเรียกเงินฯ คืนในฐานะการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองฯ จึงน่า 
จะมีความเหมาะสมและตรงกบัเจตนารมของกฎหมาย 
 
 
ค าส าคัญ  การเพิกถอน  ค าสั่งทางปกครอง  เงินสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 



33 
 
Independent Study title:  Revocation of Administrative Orders that Provide Benefits: 

 Case Studies of Government’s Returned Welfare and Benefit 

 Funds from Non-Eligible Persons 

Author: Miss Suwimon  Boonlue; ID: 2554001087;  Degree: Master of  Laws;  

Independent Study advisor: Siripan  Polrob, Associate Professor;  

Academic year:  2018 

 

 

Abstract 

 

 This independent study aims to study concepts, theories and principles of 

administrative laws, dispute cases regarding revocation of beneficial administrative orders, 

and problems of government agencies taking back welfare and benefits from non-eligible 

people because they thought of these administrative orders as disputes in administrative 

court. 

 This independent study is a qualitative research with a documentary 

research method from laws, books, texts, articles, thesis, research reports, administrative 

court judgments regarding revocation of administrative orders that provide benefits in the 

case when welfare and benefits.  

 In Thailand, entitlement to welfare and benefits in the form of monetary payment 

for officials is provided by the law. However, when a non-eligible person requests the money, 

no laws, regulations or rules state that the government can take that money back. In this study, 

it was found that the government could take back the money in three ways. First, the 

government can take back the money because the person does not deserve it. Second, the 

government can act as an owner of the money asking for the money back. Third, the 

government can take the money back as a revocation of an administrative order that provides 

benefits. However, giving welfare and benefits is regarded as an administrative order. 

Therefore, the relation between the government and the benefit receiver is not personal, i.e. 

private and private, thus, asking for the money back as a revocation of an administrative order 

should be appropriate and in compliance with the laws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Revocation of administrative orders that provide benefits, welfare and benefits 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระ    การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบา้นเมือง  

ผู้ศึกษา  นางสาวอชิตา  อินตุ่น  รหัสนักศึกษา  2584000588  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยม์าลี  สุรเชษฐ  ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยระหวา่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กบัพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 รวมไปถึงศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัการ ส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น  

การศึกษาค้นคว ้าอิสระน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิ ธีการวิจัยทางเอกสารจาก
การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารไดแ้ก่ กฎหมาย ต ารา วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ เอกสาร
อื่นๆ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ เ กี่ยวข ้อง และแหล่งที่มาอื่นๆ เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเวบ็ไซต์  
เป็นตน้ 

ผลการศึกษาพบว่า การให้อ  านาจองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการออกขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถ่ินไวใ้นกฎหมาย 2 ฉบบันั้นพบว่าในการเลือกใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ มาตรการดา้นกฎหมายโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชพ้ระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพียงฉบบัเดียว บญัญติัเร่ืองหลกัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่นดว้ย และมาตรการดา้นการส่งเสริม ควรให้มี
การจดัตั้งสถานท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยให้รัฐส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการจดัตั้งสถานท่ีก าจดั
ขยะหรือศูนยก์ าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้มีสถานท่ีก าจดัขยะท่ีมีระบบถกูตอ้งตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
ค าส าคัญ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย  
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Abstract 

 

The purpose of this independent study was aimed to study the frameworks 

and theories of the local administration decentralization according to the Constitution 

of the Kingdom of Thailand BE 2560. It also analyzed and compared the sewage and 

waste management outlined by the Public Health Act BE 2535 and the Cleanliness and 

Order Regulation Act BE 2535 including its Second Amendment BE 2560. Furthermore, the 

study analyzed and compared the sewage and waste management of the municipalities in 

Thailand and Japan. 

It was a qualitative research that employed a wide variety of resources 

including law provisions, academic works, research papers, theses, law journals, case 

studies, and Internet-based information. 

The study found that the Public Health Act BE 2535 and the Cleanliness and 

Order Regulation Act BE 2535 including its Second Amendment BE 2560 do not 

equally empower the municipalities to issue and enforce their local regulations. Therefore, 

they cause the differences in enforcing the law and order. Using a comparative analysis, it 

found that the Public Health Act BE 2535 is more applicable for the municipalities. It thus 

proposed the following solutions: Legal measures. The municipalities should solely use 

the Public Health Act BE 2535 to issue their local regulations because it is more applicable to 

the structure of Thailand’s local administrative organizations. The Cleanliness and 

Order Regulation Act BE 2535 including its Second Amendment BE 2560 should 

require the provisions of public participation in the local regulations as well and 

Promotion measures. The central government should set up more standard waste 

disposal facilities because it has the budget available. A cooperation between the 

relevant local administrative organizations is required if the municipalities want to 

establish their own facilities. Their laws and regulations should be unified into a single 

law on establishing the waste disposal facilities. This approach should also prevent 

duplications and conflicts of the laws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Local regulations, Waste management 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ    การคุม้ครองขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้รับการรักษาใน 
   โรงพยาบาล 
ผู้ศึกษา  นางสาวอรอุมา  ตอ้ยแกว้ รหัสนักศึกษา  2594000719 ปริญญา   นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารยด์ร.ธวชัชยั สุวรรณพาณิช   ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยทัว่ไป และขอ้มูลสุขภาพของบุคคลท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลเพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลทั้งของไทยและต่างประเทศเพ่ือศึกษาปัญหาของการ
คุม้ครองขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์ ของผูเ้ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคน้ควา้จากต าราและตวับทกฎหมาย ของ
ไทยและต่างประเทศบทความวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์รายงานการวิจยัวารสารเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง  ค  าพิพากษาของ
ศาลทั้งไทยและต่างประเทศและขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์่างๆ 

 ผลการศึกษาพบวา่ กฎหมายของต่างประเทศดงัไดศึ้กษามาในบทท่ี 3 ไดแ้ก่ประเทศองักฤษ เยอรมนั
และออสเตรเลีย จะเห็นว่าแต่ละประเทศจะมีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และจะมีบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงการ
คุม้ครองขอ้มูลทางดา้นสุขภาพไว ้ในขณะท่ีประเทศไทยยงัมิไดมี้การประกาศใชบ้งัคบัร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซ่ึงขณะน้ีร่างกฎหมายดงักล่าวเพ่ิงผ่านการรับรองของคณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการเม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561แต่อยา่งไรก็ตาม ร่างกฎหมายดงักล่าวยงัมีความบกร่องในการคุม้ครองขอ้มูลสุขภาพของ
บุคคล กล่าวคือประการแรก ร่างกฎหมายมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครองขอ้มูล  ส่วน
บุคคล โดยเฉพาะหลกัความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลซ่ึงถือเป็นหลกัการส าคญัท่ีนานาประเทศถือปฏิบติัโดยเฉพาะ
การน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชห้รือเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บความยินยอมซ่ึงจะขดัต่อหลกัการพ้ืนฐานตาม
แนวปฏิบัติสากลคือ  Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of 
Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980)ประการท่ีสอง ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ฯ ยงัมีบทบญัญติับางเร่ืองท่ีท าใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัหรือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัระหวา่งภาครัฐ
กบัภาคเอกชน โดยเฉพาะมาตรา 14 ไดบ้ญัญติัให้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการปฏิบติังานหรือมีอ านาจ
หน้าท่ีในบางเร่ืองแทนคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแห่งชาติ ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมายระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนท่ีแตกต่างกนัได ้ประการท่ีสาม โครงสร้างของ“คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลแห่งชาติ”(มาตรา 7) โดยเฉพาะกรรมการโดยต าแหน่งซ่ึงเนน้เฉพาะหน่วยงานดา้นความมัน่คง 
 
 
ค าส าคญั  การคุม้ครองขอ้มูล  สุขภาพส่วนบุคคล  คุม้ครองขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์   
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Independent Study title:    The Protection of Personal Electronic Health Information for Hospitalized Persons 
Author:  Miss Onuma Toikeaw;  ID: 2594000719;  Degree: Master of Laws; 
Independent Study advisor:  Dr. Thawatchai  Suvanpanich,Professor;  Academic year: 2018 
 
 

Abstract 
 

 The  objectives of the study were to study the concept , theories about the protection of personal 
information and health information of the hospitalized patients to study the laws related to the protection of personal 
health information the hospitalized patients both in Thailand and abroad to study the problems of electronic health 
information protection of the hospitalized patients and to find ways to improve the law in order to protect the personal 
electronic health information of those admitted to the hospital. 

 In this study, the qualitative research method was used by studying and researching from textbooks, Thai 
and foreign laws, articles, theses, independent studies, research reports, law journals, documents, including judgments 
of both Thai and foreign courts and information from various websites. 

 The studying was found that foreign laws, such as England, Germany and Australia, had the personal 
data protection laws and there would be provisions that addressed the health information protection. While Thailand 
has not yet enacted a draft of the Personal Data Protection Act B.E ....which was currently approved by the Cabinet on 
22 May 2018. However, the draft law also has deficiencies in the protection of personal health information as follow: 
First, the draft law has some provisions that are inconsistent with the principles of personal data protection. Particularly 
the principle of consent of the owner of information, which is an important principle that many countries practice the 
use of personal information to be used or distributed to other people without consent which is contrary to the basic 
principles in accordance with international practices, namely the Organization for Economic Co-operation and 
Development Guidelines on the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Data (1980). Secondly, the 
draft of the Personal Information Protection Act also contained some provisions that created different practices or 
protection of personal information between the government and the private sector. In particular, Section 14 stipulates 
that the Information Commission of the Government shall perform duties or have the authority and duties in certain 
matters instead of the National Personal Information Protection Committee which may cause different problems in 
enforcing laws between the government and the private sector. Third, the structure of the "National Personal Information 
Protection Committee" (Section 7), especially the position committee, which focuses only on security agencies. 

 
 

Keywords:  The Protection of Information, Personal of Health, The Protection of Electronic Data 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ    การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง กรณี การชดใชห้น้ีเงิน 
 ของเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิด 
ผู้ศึกษา  นายกิตติภูมิ ตนัติสุโชติ  รหัสนักศึกษา  2594000636  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารยล์าวลัย ์หอนพรัตน ์  ปีการศึกษา   2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบติังานในการใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองโดยการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น และการเขา้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ทางปกครอง เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองท่ีก าหนดให้
ช าระเงิน เพ่ือศึกษากฎเกณฑข์องกฎหมายการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองท่ีก าหนดให้ตอ้งช าระเงิน
ของไทยและต่างประเทศ และเพ่ือน าเสนอแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข ปรับปรุง เพ่ิมเติมบทบญัญติั 
มาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นควา้วิจัยและ
รวบรวมขอ้มลูในทางเอกสาร รวมทั้งเป็นการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการบงัคบัทางปกครองใน
ส่วนของการชดใชเ้งินของเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิดทั้งไทยและต่างประเทศ ประกอบดว้ย ต ารากฎหมาย 
ตวับทกฎหมาย บทความ วารสาร ค าสัง่ ค าพิพากษา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยตามก าหนดใหค้ าสั่งเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิดช าระ
เงินมีสภาพบงัคบัเทียบเท่ากบัหมายบงัคบัคดีจะท าใหก้ารใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองท่ีก าหนดใหช้ าระ
เงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ก าหนดใหค้ าสัง่ช าระเงินมีบุริมสิทธิในล าดบัเดียวกบัภาษี
อากรจะท าให้ไม่เกิดปัญหาการยึดอายดัซ ้ ากบัเจา้หน้ีเอกชน หรือการท่ีเจา้หน้ีเอกชนรายอ่ืนมายื่นค าขอ
เฉล่ียทรัพยท่ี์ยึด หรืออายดั จากการบงัคบัทางปกครอง ซ่ึงจะท าให้ได้รับช าระเงินเต็มจ านวนดงัเช่นหน้ี
ภาษีอากร และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจให้ด าเนินการบงัคบั
ทางปกครองใหมี้ความชดัเจนจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองกลา้ท่ีจะ ปฏิบติัหนา้ท่ีมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ผูศึ้กษา
เห็นว่าควรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เพ่ือท่ีจะสามารถใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองท่ีก าหนดใหต้อ้งช าระเงินนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  
 
 
 
 
ค าส าคัญ   มาตรการบงัคบัทางปกครอง   เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิด 
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Independent Study title:  Implementation of Administrative Enforcement Measures in Relation to  
      Payment of Monetary Compensation of Wrongdoing Officials  
Author: Mr. Kittipoom  Tantisuchote; ID: 2594000636; Degree: Masters of Laws;  
Independent Study advisor: Lawan  Hornopparat, Associate  Professor; Academic year: 2018 
 

Abstract 
 
 

 This independent study has the objectives to examine the implementation problems relating 
to administrative enforcement measures through confiscation, seizure and auctioning of properties and 
administrative acts, to study relevant concepts and theories in the implementation of administrative 
enforcement measures requiring payment of money, to study legislative provisions relating to 
administrative enforcement measures requiring payment of money of Thailand and other countries and to 
propose appropriate recommendations to amend, improve and add to section 57 of the Administrative 
Procedures Act, B.E. 2539 (1996). 

 This independent study was conducted by way of a qualitative research through studying, 
researching and collection of information from documents including documents on the administrative 
enforcement measures requiring payment of monetary compensation by wrongdoing officials both in the 
context of Thailand and other countries including legal textbooks, legislations, articles, journals, orders, 
court judgments and other relevant documents.  

 The study found that if the administrative order requiring wrongdoing officials to pay 
monetary compensation has the status equivalent to execution warrant under the laws of Thailand, the 
implementation of such administrative enforcement measures will be more effective and efficient.  If the 
laws of Thailand require that such administrative order requiring payment of monetary compensation has 
the same level of preferential rights with taxation, the problems on double-confiscation or seizure between 
the state and civil creditors or cases where other civil creditors file a claim to share the confiscated or 
seized properties will not occur. This will enable the full payment to the state of such monetary sum 
similar to payment of taxation.  Also, if the laws of Thailand clearly specify the duties and authorities of 
the administrative officials assigned to enforce the administrative enforcement measures, the said officials 
will be more confident to carrying on such duties.  The author considers that the Administrative 
Procedures Act, B.E. 2539 (1996) should be amended as mentioned above to ensure the effectiveness and 
efficiency of the enforcement of the administrative measures. 
 
Keywords: Administrative Enforcement Measure, Wrongdoing Official  
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ ปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
ผู้ศึกษา  นายจกัรพงษ ์  ใจพรมมา  รหัสนักศึกษา  2594001329  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต   
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  สุวรรณพานิช  ปีการศึกษา 2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิจยัเอกสาร คน้ควา้
รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหนงัสือ บทความ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ค าพิพากษาศาลฎีกา 
ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหว่างศาล ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผดิทางแพง่ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 จผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเก่ียวกบัการวินิ ฉัยค าว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”  
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเม่ือเกิดปัญหาในการวินิจฉยัขอ้กฎหมาย ในค าว่า “ประมาทเลินเล่อ

อยา่งร้ายแรง ”โดยเห็นวา่พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ไม่มีการให้
ค  านิยามหรือใหค้วามหมายของ “ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง” ท่ีชดัเจนยงัไม่เหมาะสม จึงควรให้
ค  านิยามหรือความหมายให้ชัดเจน ปัญหาเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐแจง้ค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีผูท้  า
ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีปิดหรือวางหนงัสือค าสั่งทางปกครองจากการศึกษาพบว่า
ปัญหาการปิดหรือวางหนงัสือค าสั่งของหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาเกิดจากการขาดแคลนก าลงัคน 
มารองรับงานการปฏิบัติตามกฎกระทรวง (ฉบับท่ี  11 พ.ศ. 2542) ท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2549 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และ
มาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ .ศ . 2539 ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ี ผูเ้ขียนจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบญัญัติของ
กฎหมายน้ี โดยขอเสนอแนะให้แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 
พ .ศ. 2539 
 
 
ค าส าคัญ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ความรับผิดทางละเมิด  ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง  ค  าสั่งทางปกครอง 
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Independent Study title: Problems of Tort Liability of Government Officials. 
Author: Mr. Jukgrapong Jaipromma; ID: 2594001329 ; Degree: Master of Law; 
Independent Study advisors: Dr. Thawatchai  Suvanpanich,Professor;  
Academic year: 2018 
 
 

Abstract 
 
 The objective of this Independent Study is to study legal problems of tort liability of 
government officials stipulated in the Officials’ Liability Act BE 2539.  
 This study is a qualitative research based on documentary study with collection and 
analysis of related legal textbooks, articles, judgments of the Supreme Administrative Court and 
the Supreme Court, decisions of the Committee on Jurisdiction of Courts and the Committee on 
Civil Liability, and consideration of the Office of the Council of State. 
 The findings indicate that unclear definition of “gross negligence” in the Officials’ 
Liability Act BE 2539, causing problem in interpreting and making decision on “gross negligence” 
of Chiefs of government agencies. Inadequate manpower of government agencies to operate the 
Ministerial Regulation No.11 (BE 2542) which has been proclaimed by virtue of the Administrative 
Procedure Act BE 2549and Section 6 and 70 of the Administrative Procedure Act BE 2539, which 
makes government agencies currently giving order violating officials to give compensation by 
means of putting the administrative order on a table or an announcement board. 
It is therefore recommended to redefine “gross negligence” for future clear decision on this matter 
and to amend the Officials’ Liability Act BE 2539 for more practicability. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Government officials, Tort liability, Gross negligence, Administrative order 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  การจดักลุ่มสถาบนัการเงิน และการเพิ่มมาตรการลงโทษทางปกครอง

ต่อสถาบนัการเงิน ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน 

ผู้ศึกษา  นายธตรัฐ  ไตรณรงค ์ รหัสนักศึกษา  2594001030  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ อศัวโรจน์  ปีการศึกษา  2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีกฎหมาย
เกี่ยวก ับการฟอกเงิน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับ การจดักลุ่มสถาบนัการเงิน 
และมาตรการลงโทษสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อน า
ผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดกลุ่มสถาบันการเงิน และการเพิ่ม
มาตรการลงโทษทางปกครองต่อสถาบ ันการเงิน และเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องก ัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจยัทางเอกสาร 
โดยศึกษาค้นควา้จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ ต ารากฎหมายไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ไม่ได้จดักลุ่มสถาบนัการเงินตามศกัยภาพในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนาดทุน 
และจ านวนผลิตภณัฑ์ ทางการเงิน และไม่มีมาตรการลงโทษทางปกครองต่อสถาบนัการเงิน
ซ่ึงเป็นมาตรการลงโทษอนัเป็นทางเลือก ส่งผลให้ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไม่สามารถก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงสมควรปรับปรุง
แก้ไขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้การปฏิบติังานของ
พนักงานเจา้หน้าท่ีและการบงัคบัใช้กฎหมายในการก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงินเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิง่ข้ึน 

 
 

ค าส าคัญ สถาบนัการเงิน โทษทางปกครอง การฟอกเงิน 
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Independent Study title:  Financial Institutions Grouping and Adding Administrative Sanctions 

to Financial Institutions According to Anti-Money Laundering Law 
Author:  Mr. Totarat  Trainarong;  ID: 2594001030;  Degree: Master of Laws;  

Independent Study advisor:  Saowanee  Asawaroj, Professor; Academic year:  2018 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this independent study is to study concepts and theories of the money-
laundering law and analyze issues regarding financial institution grouping and measures of sanctioning 
financial institutions under Thai and foreign laws. Analysis results were used to define an 
appropriate guideline of financial institution grouping, add administrative sanctions to financial 
institutions and suggest solutions to amend the Prevention and Suppression of Money Laundering Act, B.E. 
2542 for efficient enforcement. 

This independent study is the qualitative research by means of the documentary research and 
goes through the research from the academic documents, books, textbooks, thesis, Thai or foreign 
textbooks, and other documents.  

Result of the research showed that the Prevention and Suppression of Money 
Laundering Act, B.E.  2542, did not group financial institutions based on their ability to comply 
with laws, capital sizes and the number of their financial products. In addition, there were no 
administrative sanctions against financial institutions, which were optional punitive measures. As 
a result, the Anti Money Laundering Office is unable to supervise and examine financial institutions 
effectively. Therefore, the author suggests amending the Prevention and Suppression of Money 
Laundering Act, B.E.  2542 in order to facilitate the performing of the officers and the effective 
enforcement of the law to supervise and examine financial institutions, and more consistent with 
the international standard. 

 
Keywords: Financial Institution, Administrative Penalty, Money Laundering 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ   ปัญหาเก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรงของ 
 ขา้ราชการพลเรือนต่อ ก.พ.ค. 
ผู้ศึกษา   นายเธียรวิชญ ์ ศรีจนัทร์  รหัสนักศึกษา  2584003640  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา   รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุมาศ  ขดัเงางาม   ปีการศึกษา  2561 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด เก่ียวกบัการ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรงของขา้ราชการพลเรือน ศึกษาขั้นตอนการอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทยและต่างประเทศ  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรงของขา้ราชการพลเรือนต่อ ก.พ.ค. และวางแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรงของขา้ราชการพลเรือน 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวกับ 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส  เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมมาปรับใชก้บัการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ทางวนิยัของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทยในกรณีลงโทษวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีมีค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงนั้น คณะกรรมการพิทกัษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)ไม่มีมาตรการในการควบคุมระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ      
ทางวินัยให้อยู่ในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นระบบบงัคบั
อุทธรณ์โดยตรงต่อ ก.พ.ค.เท่านั้นท าให้ผูถู้กลงโทษทางวินัยไม่มีทางเลือกอ่ืน และก.พ.ค.ไม่มี
วธีิการคุม้ครองชัว่คราวในระหวา่งพิจารณาอุทธรณ์แต่อยา่งใด จึงเสนอแนะวา่หาก ก.พ.ค. พิจารณา
อุทธรณ์เกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิน าค าอุทธรณ์นั้นไปฟ้องยงัศาล
ปกครองชั้นต้นได้โดยทนัที และ ก.พ.ค.จะต้องส่งพยานหลักฐานท่ีได้มาในระหว่างพิจารณา
อุทธรณ์ให้กบัศาลปกครองชั้นตน้ท่ีรับฟ้องไวพ้ิจารณาภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือรับแจง้
จากศาลปกครองชั้นต้น ผูถู้กลงโทษมีสิทธิเลือกท่ีจะอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค.หรือหาก     
ผูถู้กสั่งลงโทษไดด้ าเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตามท่ีกฎหมายบงัคบัไวแ้ลว้สามารถฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองชั้ นต้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนัทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งลงโทษ               
บญัญติัใหมี้วธีิการคุม้ครองชัว่คราวแก่ผูอุ้ทธรณ์ค าสั่งลงโทษในระหวา่งพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. 

 
ค าส าคัญ  คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม  ขา้ราชการพลเรือน 
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Independent Study title:  Problems Relating to the Civil Servant’s Appeal of Gross   
 Disciplinary Punishment Order against MSPC 
Author:  Mr. Tiunravit  Sijun; ID: 2584003640; Degree: Master of Laws;  
Independent Study advisor:  Dr. Panumas  Kudngaongarm, Associate Professor; 

Academic year: 2018 

 
 

Abstract 
 

 The objective of this independent study is to study background and concept relating to the civil 
servant’s appeal of gross disciplinary punishment order, study procedure for the civil servant’s appeal of 
disciplinary punishment order in Thailand and foreign countries, study and analyze problems for the civil 
servant’s appeal of gross disciplinary punishment order against MSPC, and establish corrective guideline of 
problems for the civil servant’s appeal of gross disciplinary punishment order. 
 This independent study is qualitative study through documentary study on the civil servant’s appeal 
of disciplinary punishment order in Thailand and foreign countries, such as USA and France, to find the 
appropriate guideline for adaptation with the civil servant’s appeal of disciplinary punishment order in Thailand 
in case of gross disciplinary punishment. 
 The finding of this study results indicated that in case of gross disciplinary order, Merit System 
Protection Commission (MSPC) has not established measure for control of consideration period in appeal of 
disciplinary punishment order to be within the framework prescribed by laws. The appeal of disciplinary 
punishment order is the system of direct appeal execution against MSPC only, resulting in none of alternative for 
the disciplinary punished person. MSPC has not established temporary protection procedure during appeal 
consideration at all. Therefore, the researcher suggested as follows: if MSPC considers the appeal longer than the period 
specified by law that allows the appellant to have right to immediately file the appeal for litigation with the 
Administrative Court of First Instance, MSPC shall deliver evidences acquired during appeal consideration to the 
Administrative Court of First Instance  to admit for consideration within 15 days from acknowledged or informed date 
from the Administrative Court of First Instance, the punished person has right to select the appeal of the punishment order 
against MSPC, or if the punished person appeals inside the administration as enforced by law, he/she can litigate with the 
Administrative Court of First Instance within thirty days from acknowledged date or it shall be deemed that the 
punishment order has been acknowledged, the temporary protection procedure for the appellant of punishment order 
during appeal consideration of MSPC shall be enacted. 

 
Keywords: Merit System Protection Commission, Civil Servant 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  ปัญหาการด าเนินการทางวินยัไม่ร้ายแรงขา้ราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
ผู้ศึกษา  นายผดุงศกัด์ิ  ทองโพธ์ิศรี  รหัสวชิา 2584000653  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุมาศ  ขดัเงางาม  ปีการศึกษา  2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการ
ด าเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย และการด าเนินการทางวินยั
ขา้ราชการของต่างประเทศ ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรการเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินัย
ขา้ราชการในประเทศไทย และต่างประเทศ ศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินการทางวินยั
ไม่ร้ายแรงของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข 
ปรับปรุง เพิ่มเติม บทบญัญติักฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการทางวินัยไม่
ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ใหมี้ความเป็น
ธรรมและเหมาะสมตามหลกัสิทธิขั้นฐาน 

การศึกษาค้นควา้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาวิจยัเอกสาร โดยศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนวินยัขา้ราชการ เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ต าราทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์และท าการศึกษาพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
2550 เพื่อเปรียบเทียบกบัหลกัการสอบสวนวินัยขา้ราชการของต่างประเทศและน าเสนอข้อมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 กบัหลกัการสอบสวนวนิยัขา้ราชการของต่างประเทศมีความสอดคลอ้งกนั
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีความแตกต่างเป็นส่วนน้อยโดยเฉพาะปัญหาสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้
ร่วม รับฟังในการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรง และคุณสมบติัการคณะกรรมการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรง 
ทั้งน้ีจะไดเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อใหมี้ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
ค าส าคัญ การด าเนินการทางวนิยั วนิยัไม่ร้ายแรง ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
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Independent Study title: Problems Concerning the Proceedings of a Non-gross Disciplinary 

Breach Carrying out by the Teachers and the Educational Personnel  
Author:  Mr. Padungsak  Thongphosri;  ID:  2584000653;  Degree:  Master of Laws;  
Independent Study advisor:  Dr. Panumas  Kudngaongarm, Associate Professor; 
Academic year:  2018 
 
 

Abstract 
 

The purpose of the independent study were to study the meanings, concepts, theories on the 
proceedings of a breach of discipline carrying out by the teachers and the educational personnel in Thailand as 
well as the proceedings of a breach of discipline carrying out by the civil servants in foreign countries to study 
about the relevant laws and the measures on the disciplinary procedure in Thailand and foreign countries to study 
and analyze the problems of the proceedings of a non-gross disciplinary breach carrying out by the teachers and 
the educational personnel and to suggest the appropriate guideline in resolving, improving and adding on the 
provisions of law and to apply as a legal measure in proceedings of a non-gross disciplinary breach carrying out 
by the teachers and the educational personnel fairly and properly to the fundamental rights according to Teachers 
and Educational Personnel Council Act, B.E. 2547 and the regulation of the Office of the Teacher Civil Service 
and Educational Personnel Commission concerning the investigation procedure B.E. 2550.  

This independent study is the qualitative research by means of the documentary research from the relating 
documents on the civil servants’ discipline investigation such as these, academic documents, textbooks both from 
Thailand and in foreign countries including other useful documents and the author researched Teachers and 
Educational Personnel Council Act, B.E. 2547 and the regulation of the Office of the Teacher Civil Service and 
Educational Personnel Commission concerning the investigation procedure B.E. 2550 in order to compare with the 
disciplinary investigation of the civil servants in foreign countries and presented in description and analysis. 

The study shows that the proceedings of a non-gross disciplinary breach carrying out by the 
teachers and the educational personnel according to Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E. 2547 
and the regulation of the Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission concerning the 
investigation procedure B.E. 2550 and the civil servant’s disciplinary investigation in foreign countries have mostly 
consistencies but a few differences especially in the issue of the right in having the lawyer or the counselor in the 
investigation of the non-gross disciplinary breach and the qualification of the committee of enquiry in the non-
gross disciplinary breach for the purpose of the suggestions in solving the problems suitably and justifiably. 

 
Keywords: Proceedings disciplinary, A non-gross disciplinary breach, Teachers, Educational Personnel 



48 
 
ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ ปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
     จากเจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิด 
ผู้ศึกษา  นายศุภฤกษ ์ สมสะอาด  รหัสนักศึกษา  2594001097  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต   
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  สุวรรณพานิช   ปีการศึกษา 2561 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาประวติัความเป็นมา และแนวคิดเก่ียวกบั
การกระท าทางละเมิดของฝ่ายปกครอง และการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
เจา้หนา้ท่ีผูก้ระท าละเมิด รวมทั้งการใชม้าตราการบงัคบัทางปกครองกบัเจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิด ตาม
มาตรา 10 และมาตรา 12  แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการบงัคบัใช้กฎหมายท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์
ปัญหาดงักล่าวและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาแบบวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร 
เป็นส าคญั ดว้ยการคน้ควา้ รวบรวมจากกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 
บทความ ต าราวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ค าวินิจฉัย ตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนขอ้มูลจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานในการแกไ้ขปัญหาหรือแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่ การก าหนดอายคุวามท่ีให้หน่วยงานของรัฐใชสิ้ทธิเรียกร้องภายใน
สองปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระท าละเมิดและรู้ตวัเจา้หนา้ท่ีผูพ้ึงจะตอ้งใชค้่าสินไหม
ทดแทน และในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นไม่ตอ้งรับผิด แต่กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ตอ้งรับผิด  หน่วยงานของรัฐก็จะตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เจา้หน้าท่ีภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลงั  
การก าหนดอายุความดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัและไม่อาจด าเนินให้บรรลุผลของการ
บงัคบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนได ้ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขให้มี
การปรับปรุงบทบญัญติัมาตรา 10 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อไป   
 
ค าส าคัญ  การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อายคุวามสะดุดหยดุลง 
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Independent Study title: Issue on Exercising the Right of Claim for Compensation from Public  

Official Who Committed Wrongful Act  
Author: Mr.Supalerg Somsard;  ID : 2594001097;  Degree Master of Laws;  
Advisor Dr. Thawatchai Suvanpanich, Professor;  Academic year 2018 
 
 

Abstract 
 

 The objective of this independent study is to study history and concepts regarding a wrongful act 
committed by administrative official and the exercising of right to claim for compensation from the official 
who committed tort, including administrative enforcement measure against the public official committing the 
wrongful act pursuant to section 10 and 12 of Liability for Wrongful Act of Officials Act B.E. 2539. Another 
objective of this independent study is to study the inefficient law enforcement procedures and processes together 
with analysis of such issues and the solution to amend relating laws. 

 This study is quantitative research and the methods of this study are mainly researching on 
documents by gathering information from laws, regulations, declarations, orders, documents, publications, 
articles, textbooks, researches, theses, decisions as well as information from electronic documents, in order to 
identify method or standard to resolve relating issues or amend relating laws. 

  From the study, it has been found that the prescription was stipulated that government agency is 
entitled to claim within two years from the date when the wrongful act and the public official bound to make 
compensation act became known to the government agency and in case that government agency is of the 
opinion that such official is not liable but after investigation by Ministry of Finance, such official is considered 
to be liable, the government agency is obliged to exercise its right of claim against such official within one year 
from the date when such government agency has an order following to Ministry of Finance’s consideration. 
Such stipulation of prescription leads to practical issues and failure to  enforce the liable official to make 
compensation. Thus, the author suggested the resolution to such issues which is amendment of section 10 and 
section 12 of Liability for Wrongful Act of Officials Act B.E. 2539, for the purpose of the appropriateness and 
efficient law enforcement in the future.  
 
 
Keywords: Exercising the right to claim compensation, Prescription is interrupted 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ   ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัค าสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐชดใชค่้าสินไหม 
 ทดแทนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั 
 เก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 
ผู้ศึกษา  นายสุวิทย ์ ป่ินพรหม    รหัสนักศึกษา  2594000628   ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  สุวรรณพานิช  ปีการศึกษา  2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และค าสั่งทางปกครอง 
ศึกษาค าสั่งทางปกครองท่ีเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกฎหมายไทย เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ี ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีวิจยัเอกสารจากการรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการพิจารณาทางปกครอง กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งออกค าสัง่เรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ 
รับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลงัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539  
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ตามขอ้ 17 วรรคสอง แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 ก าหนดให้ผูแ้ต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังเพ่ือ
ตรวจสอบ เวน้แต่เป็นเร่ือง ท่ีกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดว่าไม่ตอ้งรายงานให้กระทรวงการคลงั
ตรวจสอบ และเม่ือกระทรวงการคลงัตรวจสอบเสร็จแลว้ ผูแ้ต่งตั้งตอ้งด าเนินการออกค าสั่งเรียกให้
เจา้หนา้ท่ีชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลงัเท่านั้น ตามขอ้ 18 แห่งระเบียบ
ดงักล่าว โดยท่ีผูแ้ต่งตั้งไม่สามารถพิจารณาออกค าสั่ง เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือความเห็นกระทรวงการคลงั
ได ้อนัเป็นการบญัญติัท่ีมีลกัษณะบงัคบั มีผลท าใหผู้แ้ต่งตั้งไม่ไดมี้ส่วนร่วมพิจารณาเพ่ือมีค าสั่ง และการ
อุทธรณ์ค าสั่งไม่มีผลในทางปฏิบัติท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข ให้แตกต่างไปจากความเห็นของ
กระทรวงการคลังได้ เน่ืองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผูกพนัท่ีต้องออกค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลงั ส่งผลโดยตรงต่อการใชดุ้ลพินิจในการออกค าสัง่ทางปกครอง 
 
 
 
ค าส าคัญ  ค าสัง่เรียก  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
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Independent Study title:  Legal Issues Relating to order Requiring State Officials to Pay  
      Compensation Pursuant to Regulations of the Office of the Prime Minister  
      Re: Procedures Relating to Tort Liability of State Official B.E.2539 
Author: Mr. Suwit  Pinprom;  ID: 2594000628;  Degree: Masters of Laws;  
Independent Study advisor: Dr. Tawatchai  Suwanpanich, Professor;   Academic year: 2018 
 
 

Abstract 
 

   The purpose of this independent study is to examine the concepts and theories relating to 
administrative orders requiring state officials to pay compensation under the laws of Thailand and to 
propose appropriate amendment to the laws and relevant criteria relating to the consideration process for 
the issuance of such order.  
 This independent study was conducted using qualitative research methodology by studying 
and researching relevant documents and from collecting of information on the applicable criteria in the 
administrative consideration process. Specifically in the event that a government agency issued an order 
requiring state official to pay compensation pursuant to the opinion of the Ministry of Finance based on 
the Regulations of the Prime Minister Office re: Procedures relating to Tort Liability of State Official 
B.E.2539 (1996). 
 The study indicates that the second paragraph of item 17 of Regulations of the Prime 
Minister Office re: Procedures relating to Tort Liability of State Official B.E.2539 (1996) stipulates that 
the appointer of the Tort Liability Investigative Committee shall submit the dossier of the investigation to 
Ministry of Finance for review unless indicated otherwise. When the Ministry of Finance completed the 
reviewing process, such appointer shall proceed to issue an order requiring the state official to pay 
compensation pursuant only to the opinion of the Ministry of Finance in accordance with item 18 of the 
Regulations.  The appointer does not have the capacity to issue an order that is differ from the opinion of 
the Ministry of Finance. Such provision is a legal requirement, prohibiting the appointer from participating 
in the processes of consideration and issuance and the appeal of the order.  Neither does the appointer has 
the capacity to alter or amend such order to be different from the opinion of the Ministry of Finance.  It is 
the authority of the head of department concerned to issue the order pursuant to the opinion of Ministry 
of Finance and exercise the discretion to issue administrative order. 
Keywords Order requiring state official to pay compensation   
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  มาตรการทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
ผู้ศึกษา  นายกิตติโชติ  โชติวบิูลธนวงศ ์ รหัสนักศึกษา  2584000265  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยม์าลี  สุรเชษฐ   ปีการศึกษา 2561 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากฎหมาย แนวคิดและทฤษฏีการคุม้ครอง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนปัญหามาตรการทางกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารของไทยและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และ
ผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนั 

การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยัเอกสาร โดยการ
ศึกษาวจิยั รวบรวมคน้ควา้จากหนงัสือ ต ารา บทความ รายงานการวจิยั รายงานทางวชิาการ เวบ็ไซต์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบปัญหา  5 ประการ กล่าวคือ การหลีกเล่ียงการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการขาดสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของ
คณะกรรมการผูช้  านาญการในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาความ
ไม่เป็นกลางของนิติบุคคลผูจ้ดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาการขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติับางมาตราของพระราชบญัญติัส่งเสริมรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.  2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึง
ตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และ
แนวทางการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัท่ี 24  เมษายน พ.ศ. 2555 
เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ค าส าคัญ มาตรการทางกฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม การก่อสร้างอาคาร  
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Independent Study title: Environmental Legal Measures Relating to Building Construction 
Author: Mr. Kittichote  Chotewiboonthannawong; ID: 2584000265;  
Degree: Master of  Laws;  Independent Study advisor: Malee  Surachet, Associate Professor; 
Academic year: 2018 
 
 

Abstract 
 

This independent study on environmental legal measures related to building construction aims 
to study the concept of law and theories regarding environmental protection relating to building construction, 
to study problems of environmental legal measures relating to the construction of buildings in Thailand and 
abroad, and to propose guidelines for solving problems by amending the law to suit the current situation. 

This independent study is a qualitative research by documentary research compiled from books, 
texts, articles, research reports, academic reports, and various websites associated both in Thailand and 
abroad. 

The study found five problems: avoiding the preparation of the EIA report, problems of lack of 
legal enforcement, problems using the discretion of the expert committee in considering the EIA report, 
unbiased problems Juristic person who prepared the EIA report, and problems of lack of public participation 
in the process of preparing an EIA report. It is necessary to amend some provisions of the Environmental 
Quality Promotion Act B.E. 2535, the Building Control Act, B.E. 2522, and the Ministry of Natural 
Resources and Environment's Notification Re: Determining the type and size of the project or business which 
must prepare an assessment report Environmental Impacts and Rules, Procedures, Procedures And guidelines 
for the preparation of the EIA report, announced on 24 April 2012, only in relation to building construction 
to fix the problems. 
 
 
 
 
 
Keywords: Legal measures, Environmental, Building construction 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  มาตรฐานความปลอดภยัในผลิตภณัฑข์องเล่นเด็ก 
ผู้ศึกษา  นายรพีวฒัณ์  พนัธนวฒัน์  รหัสนักศึกษา  2574000333  ปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยสุ์จินตนา  ชุมวสูิตร   ปีการศึกษา  2561 
 
 
                                                                        บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นควา้อิสระ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก มี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงความหมายและประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็ก ศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎีการคุม้ครองผูบ้ริโภค และความรับผิดท่ีเกิดจากอนัตรายจากผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็ก 
รวมทั้งมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของเล่นเด็ก เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กในประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของ
ต่างประเทศ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายในการคุ้มครองผูบ้ริโภค และความรับผิดใน
ผลิตภณัฑข์องเล่นเด็ก รวมทั้งมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมของเล่นเด็ก                 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิจยัแบบเอกสาร โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในรูปของการรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์จากหนงัสือ บทความ รายงาน
การวิจยั วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษาของศาลและตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็ก แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั
กฎหมายต่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษากรณีมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภยัในผลิตภณัฑข์องเล่นเด็ก                 

ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็กท่ีวางจ าหน่ายในประเทศไทย มี
กฎหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าวมีความลา้หลงั เพราะไดบ้งัคบั
ใช้มาเป็นเวลานาน  เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าว
อาหรับ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดชนิดและปริมาณของสารโลหะหนกัในผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็ก ได้
ก าหนดรายละเอียดของการผลิตและหนา้ท่ีผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของเล่นเด็กไวอ้ย่าง
ชัดเจน ท าให้เกิดความปลอดภยัแก่เด็กมากกว่า ผูศึ้กษาจึงได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก เพื่อให้สอดคล้องกับการพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ  ของเล่นเด็ก ความปลอดภยั มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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Independent Study title: The Safety Standard of Children’s Toys 
Author: Mr. Rapeewat  Pantanawat; ID: 2574000333; Degree: Master of Laws;  
Independent Study advisor: Sujintana  Chumvisoot, Associate Professor; 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to study the meaning and history of children's toys, 
concepts, consumer protection theory, and the liability caused by the danger of children's toys, including 
Industrial Product Standards for children's products, to study and analyze  legal measures regarding the 
control of children’s toys in Thailand by comparing with the laws of foreign countries, and to 
recommend the approach for amendments of law for consumer protection, and liability in children's 
toys, including Industrial Product Standards for children's toys.       

This study was a qualitative research using the documentary research method. The relevant 
information was collected from books, articles, research reports, dissertations, court judgments and 
relevant legal acts, including the information from internet related to safety standards in children's toys. 
It was analyzed and compared with foreign laws focusing on case studies for legal standard and safety 
standards in children's toys.      

The study results found that at present, the children’s toys that were selling in Thailand had 
Thai Industrial Standard No. TIS 685-2540, according to the Notification of the Ministry of Industry, 
Document No. 2280 (B.E. 2540), and issued under the Industrial Product Standards Act, B.E. 2511 
(1968). It has been used for 21 years in comparison to legal standard related to children’s toys which the 
European Union and the Arabian Gulf Cooperation Group have determined the type and quantity of 
heavy metals in children's toys and other matters. The foreign laws clearly defined details of the 
production and duties of the entrepreneurs concerning children’s toys which will make it safer for the 
children. The research results recommended that the law on children’s toys should be amended in order 
to meet the rapidly advancing technology. 
 
Keywords:  Children’s Toys, Safety 
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ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ กฎหมายอาคารชุดเปรียบเทียบของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 
ผู้ศึกษา  นายสิทธิกร  สรรไพโรจน์  รหัสนักศึกษา  2564000095  ปริญญา  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของระบบ
กรรมสิทธ์ิในอาคารชุดตลอดจนเจตนารมณ์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
ดา้นการจดัการ และน าผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงและพฒันาพระราชบญัญตัิอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 ใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรการคุม้ครองบรรดาเจา้ของร่วมต่อไป 

การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิจยัเอกสารจากการ
รวบรวมคน้ควา้จากหนังสือ ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั รายงานทางวิชาการ 
ค าพิพากษาศาลฎีกา ขอ้มูลอิเล็กทรอนิสก์ต่างๆ ความเก่ียวขอ้งกบักฎหมายอาคารชุดทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ โดยเขียนเชิงพรรณนาและวเิคราะห์โดยศึกษาเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ยงัมีปัญหาอยู ่7 ประการ ของกฎหมายอาคารชุดประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ปัญหาความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ปัญหาการจดัตั้งกองทุนค่าส่วนกลางและการคา้งช าระ
ค่าส่วนกลาง ปัญหาว่าด้วยเจา้หน้าที่ส านักงาน ปัญหาว่าด้วยการรวมและการแบ่งแยกทรัพย์
ส่วนบุคคล ปัญหาว่าดว้ยการประกนัภยัอาคารชุด ปัญหาว่าดว้ยการระงบัขอ้พิพาท ปัญหาว่าดว้ย
อาคารชุดแบบผสมผสาน ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขพระราชบญัญติั
อาคารชุด พ.ศ. 2522 บางมาตรา โดยใชก้ฎหมายอาคารชุดของประเทศสิงคโปร์ และรัฐนิวเซาธ์เวลส์ 
ประเทศออสเตรเลีย ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ กฎหมายอาคารชุด กฎหมายเปรียบเทียบ 
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Abstract 

 

The purpose of this independent study is to study the concept and history of the 
ownership system of the condominium and intendment of laws and to make a comparative analysis 
to improve the Thai Condominium Act B.E.2522 (1979) to be effective and measurement of the 
protection of all lot owner.  

This Independent study is qualitative research by documentary research from collective 
and research of text book, articles, thesis, research report, academic research, judgement of the 
Supreme Court, electronic data involved with condominium law in Thai and English version by 
descriptive and analytical method and comparative study. 

This study found that there are 7 aspects of Thai condominium law:  the problem regarding 
to the responsibility of the defect, the problem regarding to the establishment of the contribution fund 
and the outstanding, the problem regarding to the officer, the problem regarding to the amalgamation 
and the subdivided personal property, the problem regarding to the insurance of condominiums, the 
problem regarding to dispute resolutions and the problem regarding to mixed use development. It is 
necessary to amend some provision of the Condominium Act B.E.2522 (1979) inclusive of proposal 
of the draft legal by Singapore and New South Wales condominium law as a process to have such 
occurred issue being solved. 

 
 

Keywords: Condominium law, Comparative law 


