1

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
โดย รองผูอาํ นวยการ
ปญหาราคาออยตกต่ําเปนเรื่องที่อยูคูอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศเรามา
ตลอด อุตสาหกรรมนี้เริ่มกูเงินมาพยุงราคาออยตั้งแต ฤดูการผลิตป 2525 /2526 (กูเงิน 78 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดย อนท.) เพียงแตปญหาในขณะนั้นยังไมรุนแรงมากนักเนื่องจากปริมาณออยไมมากเหมือน
ปจจุบัน
การรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เปนวัตถุประสงคหลักของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 โดยเฉพาะการ
แกไขปญหาราคาออยตกต่ําไมคุมตนทุนการผลิต แตปญหาก็คือกองทุนอ อยและน้ําตาลทรายไมมี
เงินทุนสํารองที่จะทําหนาที่ดังกลาว ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติใหกองทุนฯ ไปกูเงินมาจาก ธ.ก.ส.
เพื่อเอาไปแกปญหาราคาออยตกต่ําใหแกเกษตรกรชาวไรออย จึงเปนที่มาของการกูเงินตั้งแตฤดูการผลิต
ป 2541/42 – ปจจุบัน ที่กองทุนฯ แบกรับภาระหนี้เงินกู ธ.ก.ส.อยู 24,000 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยรอย
ละ 5 ตอป
เมื่อมีหนี้มากขึ้น ปญหาที่ตามมาคือรายไดที่จะนําไปชําระหนี้ เนื่องจากกองทุนฯ มีรายได
ไมเพียงพอ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงไดมีมติใหเพิ่มรายไดใหแกกองทุนฯ ซึ่งมาตรการหนึ่งที่นํามาใชก็คือ
การแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศ (โควตา ก) โดย
ใหผูบริโภครับภาระสวนนี้ไป (VAT สวนที่สงกรมสรรพากร) แลวใหโรงงานนํารายไดที่เพิ่มขึ้น (VAT เดิม)
สงเขากองทุนฯ เพื่อนําไปชําระหนี้ ธ.ก.ส. ซึ่งจะทําใหกองทุนฯ มีรายไดตามมาตรการนี้ปละประมาณ
1,300 – 1,400 ลานบาท ขึ้นอยูกับปริมาณการจําหนายน้ําตาลโควตา ก. ในแตละป
การเรียกเก็บเงินดังกลาวจากโรงงานมีความจําเปนตองกําหนดเปนระเบียบขึ้นมารองรับ
ทั้ ง นี้ เพื่อให มี สภาพบัง คั บ ในทางกฎหมาย ดัง นั้น คณะกรรมการออ ยและน้ํา ตาลทราย โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาล
ทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายขึ้นมาใชบังคับ ซึ่ง
ตอมาโรงงานน้ําตาล จํานวน 36 บริษัท ไดยื่นฟองคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 เพื่อขอใหศาลพิจารณาและพิพากษายกเลิกระเบียบฉบับดังกลาว ซึ่งศาล
ปกครองสูงสุด ไดวินิจฉัยและมีคําพิพากษาแลว
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สรุปคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุด องคคณะที่ 5 ไดมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดังนี้
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543ฯ เปนกฎที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม แตเนื่องจากผูฟองคดีทั้ง 36 รายกลาวอางในคําฟองวา
ระเบียบที่พิพาทในคดีนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2543 การที่ผูฟองคดีทั้ง 36 รายไดยื่นฟอง
คดีตอศาลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 จึงลวงพนระยะเวลาการฟองคดี แตโดยที่ระเบียบนี้มีผลใช
บังคับกับโรงงานทุกรายเปนการทั่วไป หากศาลเห็นวาระเบียบนี้ไมชอบดวยกฏหมายและมีคําพิพากษา
ใหเพิกถอนจะเปนประโยชนตอโรงงานทั้งหลายเปนสวนรวม คดีนี้จึงเขาขอยกเวนที่ศาลปกครองจะรับคํา
ฟองไวพิจารณาได จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนวาผูฟองคดีทั้ง 36 ราย ไดยื่นฟองภายใน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดีหรือไม
พิเคราะหแลวคดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 3
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 17 (30) และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ออกระเบียบ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2543 และมีการประกาศระเบียบในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2543 ซึ่งระเบียบของผูถูกฟองคดีมีผลใชบังคับกับโรงงานตลอดจนชาวไรออยเปนการทั่วไป
โดยมิไดมุงหมายใหบังคับแก กรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ระเบียบของผูถูกฟองคดีจึงมีลักษณะ
เปนกฎตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเนื่องจากระเบียบของผูถูกฟองคดีที่ผู
ฟ อ งคดี ทั้ ง 36 ราย ขอให เ พิ ก ถอนเป น กฎที่ เ กิ ด จากมติ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฏที่ออกโดยความเห็นชอบของ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ตามมาตรา 11 (2) แห ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งคดีนี้ไดมีการประกาศระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543ฯ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2543 จึงถือวาผูฟองคดีทั้ง 36 ราย รูหรือควรรู
ถึงการมีอยูหรือการดํารงอยูของระเบียบดังกลาว ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2543 เปนตนมา การที่ผูฟอง
คดีทั้ง 36 ราย ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 จึงพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตโดยที่คดีนี้ผูฟองคดีทั้ง 36 ราย ฟองขอให
เพิกถอนกฎ และกฎที่ขอใหเพิกถอนนั้นมีผลบังคับกับโรงงานที่จะตองนําเงินไปชําระตอกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายจะไดนําเงินไปชําระหนี้แก ธ.ก.ส. แทนชาวไรออย ถาศาล
รับฟองไวพิจารณาพิพากษาจะเปนประโยชนตอโรงงานและชาวไรออย และยังเปนประโยชนตอระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศดวย การฟองคดีนี้จึงถือไดวาจะเปนประโยชนแก
สวนรวมตามมาตรา 52 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจ
รับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาได
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สวนประเด็นที่วาระเบียบที่พิพาทในคดีนี้เปนกฎที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมเห็นวา โดยที่
มาตรา 17 วรรคหนึ่ ง (30) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย พ.ศ. 2527บั ญ ญั ติ ใ ห
คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการออก
ระเบี ย บดั ง กล า วจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ต ามมาตรา 17 วรรคสองแห ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา กองทุนประกอบดวย
ฯลฯ (8) เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุน ประกอบกับมาตรา 23แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งกองทุนออยและน้ําตาลทรายขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค (1) ศึกษา วิจัย พัฒนา
และสงเสริมการผลิต การใชและจําหนายออยและน้ําตาลทราย (2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อประโยชนของผูบริโภค
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตลอดจนหมาย
เหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาว ไดระบุวาเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มี
ความจําเปนตองรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุมครองรักษาผลประโยชนของ
ชาวไรออย เจาของโรงงานน้ําตาลและประชาชนผูบริโภค คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา ราคาออยขั้นตนใน
ฤดูการผลิตป 2542/43 ที่ผูถูกฟองคดีกําหนดอยูในระดับต่ํากวาตนทุนการผลิตของชาวไรออย ซึ่งหาก
ทางราชการไมเขาไปดําเนินการชวยเหลือชาวไรออย ยอมทําใหชาวไรออยประสบกับการขาดทุน ไม
สามารถดําเนินการตอไปได อีกทั้งยังอาจกอใหเกิดปญหาความไมสงบเรียบรอยในประเทศชาติขึ้นมาได
แตเ นื่อ งจากราคาอ อ ยขั้น ต น เปน ราคาที่ถูก กํา หนดขึ้ น ตามหลัก เกณฑ และวิธี การที่กํา หนดขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งการแกไขความเดือดรอนใหแกชาวไรออย อัน
เนื่องจากราคาออยขั้นตนต่ํากวาตนทุนการผลิตไมอาจไปแกไขราคาออยขั้นตนใหสอดคลองกับตนทุนใน
การผลิตออยได ดังนั้น พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงไดมีการกําหนดใหผูถูกฟอง
คดีมีหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ซึ่งในคดีนี้ชาวไรออยไดรับความ
เดือดรอนเนื่องจากราคาออยขั้นตนต่ํากวาตนทุนการผลิต ผูถูกฟองคดีและผูที่เกี่ยวของจึงไดหาแนว
ทางแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยโดยใหชาวไรออยไดมีโอกาสกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนมา
บรรเทาความเดื อ ดร อ นอั น เกิ ด จากความแตกต า งระหว า งราคาอ อ ยขั้ น ต น กั บต น ทุ น การผลิต การ
ดําเนินการของฟูถูกฟองคดีจึงเปนมาตรการที่จะคุมครองรักษาประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิต
และกอใหเกิดความเปนธรรมใหแกโรงงานตามนัยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ซึ่งมาตรการของผูถูกฟองคดีดังกลาวก็ไดเคยปฏิบัติมาแลวในฤดูการผลิตป 2541/42 แต
เนื่องจากเงินทุนที่นํามาใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกชาวไรออยเปนเงินที่กองทุนออย
และน้ําตาลทรายไปกูยืมจาก ธ.ก.ส. ซึ่งจะตองมีการใชคืนเงินที่กูยืม จึงจําตองมีหลักประกันที่จะทําให
ผูใหกูยืมมีความมั่นใจวาจะไดรับการชดใชเงินคืนจากชาวไรออย
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ดวยเหตุนี้ผูถูกฟองคดีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดกําหนดมาตรการที่จะให
ชาวไรออยมีเงินรายไดเพิ่มขึ้นดวยการกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศขึ้นใหม โดยมี
การผลักภาษีมูลคาเพิ่มไปเปนของผูบริโภค โดยในการเพิ่มราคาน้ําตาลทรายในครั้งนี้มีเงื่อนไขวาใหนํา
เงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร
มาชําระตอกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายจะไดนําไปใชหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
อันเปนเจตนารมณรวมกันของผูถูกฟองคดี คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ และคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อใหการคุมครองรักษาผลประโยชนของชาวไรออยใน
ด า นการผลิ ต และจํ า หน า ยและให เ กิ ด ความเป น ธรรมแก โ รงงาน ซึ่ ง ต อ งด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
พระราชบัญญั ติออยและน้ํา ตาลทราย พ.ศ. 2527 จึ ง ไมอ าจนํา เงินรายไดที่เพิ่ มขึ้นไปแบ ง ปน
ระหวางชาวไรออยและโรงงานได ที่ผูฟองคดีอางวารายไดที่เพิ่มขึ้นจะตองนํามาแบงปนระหวาง
ชาวไรออยและโรงงาน จึงไมอาจรับฟงได ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไดออกระเบียบที่พิพาทใน
คดีนี้ขึ้นมาโดยอาศัยอํ านาจตามมาตรา 17(30) แหงพระราชบัญญัติเ ดียวกัน จึงอยูภายใต
กรอบวัตถุประสงคของกฎหมาย ระเบียบดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย
มีประเด็นพิจารณาตอไปวา เงินที่โรงงานนํามาชําระตอกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปน
เงินกองทุนตามมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือไม เห็นวา
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติไววา กองทุนประกอบดวย (1) คาธรรมเนียมการวิจัย
และสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย... (8) เงินและทรัพยอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุน เมื่อคดีนี้ได
วิเคราะหแลววา ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543ฯ เปนระเบียบที่ชอบ
ดวยกฎหมาย เมื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับเงินจากผูฟองคดีและโรงงานอื่นๆ ตามระเบียบ
ดังกลาว เงินที่ไดรับจึงตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงทําใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีสิทธิที่จะนําเงินไปใชหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ซึ่งการนําเงินไป
ชําระหนี้ถือเปนการใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชน
ของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การใชจายเงินของ
กองทุนออยและน้ําตาลทราย จึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายตามนัยมาตรา 23 วรรค
หนึ่ง ประกอบกับมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ผูฟองคดีอางวากองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ไมมีอํานาจนําเงินไปชําระใหแก ธ.ก.ส. จึงไมอาจรับฟงได
ประเด็นสุดทาย มีประเด็นพิจารณาวา ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่
1 พ.ศ. 2543ฯ ขัดตอมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใชบังคับ
ในขณะยื่ น ฟ อ งคดี หรื อ ไม เห็ น ว า คดี นี้ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี ไดออกระเบียบดังกลาว กําหนดใหผูฟองคดีซึ่งเปนโรงงานนํารายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแยก
ภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรมาชําระตอกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย
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ซึ่งหากพิจารณาจุดมุงหมายในการออกระเบียบฉบับนี้แลวจะเห็นไดวา การออกระเบียบมี
เจตนารมณ เ พื่ อ ให ก องทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทรายมี เ งิ น เพี ย งพอนํ า ไปชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก ธ.ก.ส. อั น สื บ
เนื่องจากกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดไปกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปจายใหแกชาวไรออย ซึ่งถือเปน
การรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 23(2) แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 อีกทั้งในการกําหนดใหผูฟองคดีมีหนาที่นํารายไดที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลจากการผลักภาระภาษีมูลคาเพิ่มไปยังผูบริโภคตามมติของผูถูกฟองคดี โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดียังคงไดรับรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายตามปกติที่
เคยไดรับอยูเดิม ระเบียบดังกลาวจึงไมไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินและ
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลทรายของผูฟองคดีและโรงงาน
อื่นๆ แตอยางใด จึงไมขัดตอมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540

พิพากษายกฟอง
คําพิพากษาในคดีนี้นอกจากศาลจะพิพากษาวาระเบียบออกโดยชอบดวยกฎหมายแลว ยัง
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนฯ วาสามารถนําไปใชจายไดตามวัตถุประสงคโดยไม
จําเปนตองเปนไปตามระบบแบงปนผลประโยชน 70 : 30 ระหวางชาวไรออยและโรงงานแตอยางใด

