
 
เลขท่ี 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี  TDFA 001/01/2561      

       วนัท่ี  26  มกราคม  2561 

เร่ือง ขอให้บรรจวุาระ เร่ืองท่ีผู้ตรวจการแผน่ดนิรายงาน กรณีบริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั      
            (มหาชน) ไมป่ฎิบตัิตามค าวินิจฉยั เป็นกรณีเร่งดว่น  
เรียน ประธานสภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. หนงัสือดว่นท่ีสดุท่ี ผผ 08/370    ถึงนางรวิฐา  พงศ์นชุิต  ลงวนัท่ี 27  มีนาคม  2560 

2. หนงัสือดว่นท่ีสดุท่ี ผผ 08/1078  ถึงนางรวิฐา  พงศ์นชุิต  ลงวนัท่ี   2 สิงหาคม  2560 
3. หนงัสือดว่นท่ีสดุท่ี ผผ 08/2009  ถึงนางรวิฐา  พงศ์นชุิต  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม 2560 
4. หนงัสือดว่นท่ีสดุเลขท่ี 050/2560 ถึงนายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2560   

     เร่ืองขอให้นายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาสัง่การให้ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั 
    (มหาขน) จดัหาพืน้ท่ีสง่มอบสินค้าปลอดอากร ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 5. หนงัสือดว่นท่ีสดุเลขท่ี 055/2560 ถึงนายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560   
    เร่ืองขอให้นายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาสัง่การกรณี  บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั    
    (มหาชน) ไมด่ าเนินการตามค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผน่ดนิและต้องไมป่ระวิงเวลา    
    ด้วยการหารือส านกังานอยัการสงูสดุ 
 

 ด้วย ส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดนิ มีหนงัสือดว่นท่ีสดุ ท่ี ผผ 08/2009 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 
แจ้งให้ข้าพเจ้า นางรวิฐา พงศ์นชุิต นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทยทราบวา่ ผู้ตรวจการ
แผน่ดนิได้พิจารณาเห็นว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ไมป่ฏิบตัติามความเห็น
หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผน่ดนิโดยไมมี่เหตอุนัควร จงึด าเนินการตามมาตรา 33 วรรคสอง และ
มาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผน่ดนิ พ.ศ. 2552 โดยได้
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกนั และจดัท ารายงานเร่ืองร้องเรียนนี ้ ไปยงัสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิป็น
กรณีเร่งดว่นตอ่ไปแล้ว ดงัรายละเอียดแจ้งแล้วนัน้ 
 ข้าพเจ้าฯ ในนาม นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ซึง่เป็นผู้ ร้องทกุข์กรณีให้ ทอท.
เปิดจดุสง่มอบสินค้า (Pick up Counter) เพ่ือให้ผู้ประกอบการอ่ืนได้ใช้ร่วมกนั ไปยงัส านกังาน
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  2559  ตอ่มาส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดินได้มีค าวินิจฉยัอนั
เป็นท่ีสดุ เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม  2560  ข้าพเจ้าฯ ขอเรียนตอ่ท่านประธานฯ วา่ กรณีดงักลา่ว เป็นเร่ืองท่ี 
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สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาตสิมควรท่ีจะบรรจวุาระน าเข้าท่ีประชมุสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติโดยดว่น เน่ืองจาก
นบัเป็นครัง้แรก ตัง้แตมี่ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิมาแล้ว้ป็นระยะเวลานานถึง 15 ปี โดยผู้ตรวจการ
แผน่ดนิได้ใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัตกิฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วย 
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ ให้เกิดผลบงัคบัใช้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายอยา่งแท้จริง 
ตามมาตรา 33  แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผน่ดิน พ.ศ. 2552  “ใน
กรณีที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัตติามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดนิเร่ือง
ใดในเวลาอันควรให้ตรวจการแผ่นดนิส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี หรือผู้
ควบคุมหรือก ากับดูแลหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราขการส่วนท้องถิ่นนัน้
เพื่อให้ส่ังการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผลการด าเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิทราบ
โดยไม่ชักช้า เม่ือได้ด าเนินการตามวรรคหน่ึงและระยะเวลาได้ล่วงเลยไปพอสมควรแล้ว 
ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ปฏิบัตติามความเหน็หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร และเร่ือง
ดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญหรือเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือเก่ียวข้องกับประชาชนจ านวน
มาก ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิท ารายงานเร่ืองนัน้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒสิภา เป็นกรณีเร่งด่วน” และเม่ือประกาศใช้พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการ
แผน่ดนิ พ.ศ. 2560 ก็ได้มีบญัญตัไิว้ในมาตรา 39 วรรคสองวา่ "ความในวรรคหนึง่ไมเ่ป็นการตดัอ านาจ
ผู้ตรวจการแผน่ดนิท่ีจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษ
เฉพาะเร่ือง เพราะเป็นกรณีเร่งดว่นหรือจะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารราชการแผ่นดนิ" ประกอบกบั
สมาคมฯ และบริษัท ล็อตเต้ ดิวตี ้ ฟรี (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  ก็ได้ปฏิบตัิตาม
บทบญัญัตขิองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ ครบถ้วน จนบริษัท ล็อตเต้ ดวิตี ้ฟรี 
(ไทยแลนด์) จ ากดั  ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรภายในเมือง และช าระ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ให้กบักรมศลุกากรจนเสร็จสิน้ไปกวา่ 18 ล้านบาท อีกทัง้ในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ลงทนุ
จดัตัง้สถานท่ีประกอบการตลอดจนเตรียมพร้อมทกุอยา่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จนล่วงเวลามากกวา่ 2 ปี 
สมาคมฯ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการทกุวิถีทางโดยสง่หนงัสือร้องเรียนไปท่ีนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัและ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม แตก็่ไมไ่ด้รับการพิจารณาหรือด าเนินการแต่
อยา่งใด คงปลอ่ยให้  ทอท. ประวิงเวลาหลีกเล่ียงไมด่ าเนินการตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผน่ดนิมา
จนถึงปัจจบุนั  
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ส าหรับเร่ืองดงักลา่ว เป็นกรณีท่ีเก่ียวข้องกบันกัลงทนุตา่งชาตท่ีิ พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ได้ไปชกัชวนให้เขามาลงทนุ เม่ือเขาเข้ามาลงทนุและด าเนินการทกุอยา่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศไทยแล้ว แตป่ระเทศไทยกลบัไม่ตอบสนองด้วยหลกันิตรัิฐท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกั
ลงทนุดงักลา่ว ทัง้ๆ ท่ีผู้ตรวจการแผน่ดนิได้พิจารณาวา่ “ในกรณีอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดียว 
เป็นผู้ตัง้จุดส่งมอบสินค้า มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัตหิรือปิดกัน้เสรีทางการค้า 
เน่ืองจากจุดส่งมอบสินค้าเป็นเร่ืองของการให้บริการประชาชนผู้ซือ้สินค้าจากร้านค้าปลอด
อากรขาออกในเมือง การให้สิทธิผู้ประกอบการแต่เพียงรายเดียวในการบริหารจัดการจุดส่ง
มอบสินค้า เป็นการไม่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และอาจเป็นจ ากัดสิทธิของ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน ในการประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ซึ่งไม่เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ”   

สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สภานิติบญัญตัิของประเทศ สมควรท่ีจะน ารายงานดว่นท่ีสดุของ
ผู้ตรวจการแผน่ดนิเข้าหารือในท่ีประชมุสภานิติบญัญัตเิพ่ือให้สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติพิจารณา 
ด าเนนิการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเจตนารมณ์ของบทบญัญัตกิฎหมายรัฐธรรมนญูรวมทัง้
กฏหมายประกอบรัฐธรรมนญูข้างต้น และการไมป่ฏิบตัติามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผน่ดนิก็น่าจะมี
ความผิดตามพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558  หากสภานิติบญัญติแหง่ชาตไิมด่ าเนินการ ผลเสียหายจะเกิดกบัประเทศไทยในเร่ืองการค้าเสรีท่ี
นกัลงทนุตา่งชาตจิะต้องฟ้องร้องเป็นคดีซึง่หากมีการฟ้องร้องเกิดขึน้จริงดงักลา่ว ประเทศไทยจะได้รับ
ความเสียหายอยา่งมหาศาล และจะท าให้นกัลงทนุตา่งชาตไิมส่นใจท่ีจะมาลงทนุในประเทศไทย อนัจะ
สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของไทย อนึง่ทา่นประธานฯ ในฐานะอดีตประธานผู้ตรวจการ
แผน่ดนิคงอยากเห็นวา่ เม่ือผู้ตรวจการแผ่นดนิได้มีค าวินิจฉยั เสนอแนะ และด าเนินการตา่งๆ ตาม
บทบญัญัตกิฏหมายแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐและหนว่ยงานของรัฐก็จ าต้องปฏิบตัิตาม เพ่ือให้การบงัคบัใช้
กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนญูในการจดัท ากฏหมายประกอบรัฐธรรมนญูและกฎหมาย
อ่ืน โดยได้ก าหนดกลไกเพื่อจดัระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึน้ใหม่ด้วยการจดั
โครงสร้างของหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรตา่งๆ ตามรัฐธรรมนญูและสมัพนัธภาพระหวา่งฝ่ายนิติ
บญัญตัิกบัฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบนัศาลและองค์กรอิสระอ่ืนซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สจุริต เท่ียงธรรมและมีสว่นร่วมในการปอ้งกนั
หรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกปอ้ง และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชดัเจนและครอบคลมุอยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ ตามแนวทางประชารัฐภายใต้ 
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กฎเกณฑ์ตามหลกัการปกครองในระบบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์และลกัษณะสงัคมไทย หลกัความสจุริต หลกัสิทธิมนษุยชน และหลกัธรรมาภิบาล 

 
สมาคมฯ จงึขอเรียนท่านประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ ได้โปรดพิจารณาสง่รายงานดว่นท่ีสดุ

ของผู้ตรวจการแผน่ดนิในกรณีนีบ้รรจเุข้าในระเบียบวาระการประชมุสภานิตบิญัญัตแิหง่ชาตติอ่ไปโดย
ดว่นเพ่ือให้สภานิติบญัญตัไิด้ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกันิตรัิฐโดยรวม  สมาคมฯ และสมาชิกของ
สมาคมฯ ขอกราบขอบพระคณุทา่นประธานฯ มา ณ โอกาสนี ้

 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
       (นางรวิฐา พงศ์นชุิต) 
      นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
น.ส. ภคัจิรัสย์ พฒันสจุริต  โทรศพัท์  082 899 5554 
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