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กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี  TDFA 001/01/2562      

       วนัท่ี  8  มกราคม 2562 

เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พิจารณาด าเนินการตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  

เรียน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ส าเนาหนงัสือ ถงึนายกรัฐมนตรี จาก สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทยและ บริษัท ลอ็ตเต้  

ดิวตี ้ฟรี (ไทยแลนด์) จ ากดั รวม 12 ฉบบั  
1. เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  ปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบญัญตัิ    
กฎหมายและตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีเร่งดว่น  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.   
2561 

2. เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาสัง่การกรณี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั    
(มหาชน) ไมด่ าเนินการตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดินและต้องไมป่ระวิงเวลาด้วย
การหารือส านกัอยัการสงูสดู  ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3. เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรี โปรดพิจารณาสัง่การกรณี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั   
    (มหาชน) จดัหาพืน้ท่ีสง่มอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ลงวันที่ 21     
   กันยายน พ.ศ. 2560 
4. เร่ือง ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญตัิรัฐธรรมนญูแห่ง  
    ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  และตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ    
     พ.ศ. 2534  กรณีปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ 8 สงิหาคม    
     พ.ศ. 2560 
5.  เร่ือง ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณามีค าสัง่ให้ ทอท. ปฏิบตัิตามค าวินิจฉยั 
     เสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
6. เร่ืองขอให้นายกรัฐมนตรีได้โปรดสัง่การให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตัิหน้าท่ีตามค า 
    วินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
7. เร่ือง ขอให้พิจารณาสัง่การหน่วยงานของรัฐเปิดจดุสง่มอบสินค้าสาธารณะ ในท่าอากาศยาน  
    ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
8. เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา 51 แหง่กฎหมายรัฐธรรมนญู แห่ง 
    ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

9. เร่ือง ขอให้นายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาสัง่การให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั  
   (มหาชน) จดัหาพืน้ท่ีสง่มอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ลงวันที่ 21  

กันยายน พ.ศ. 2560 
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10. เร่ือง ขอทราบความคืบหน้าเร่ืองขอความเป็นธรรมในการเปิดจดุสง่มอบสินค้าในท่า 
      อากาศยานนานาชาติ  ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 

11. เร่ือง ขอชีแ้จงเพ่ิมเติมกรณีจดุสง่มอบสินค้าสาธารณะ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

12. เร่ือง ขอความเป็นธรรมในการเปิดจดุสง่มอบสินค้าในท่าอากาศยานนานาชาติลงวันที่  
     28  กันยายน พ.ศ. 2560 
13. หนงัสือจากส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถงึ นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย  
      เร่ืองแจ้งผลการวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 

14. หนงัสือจากสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ถงึ นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
      เร่ืองขอให้บรรจวุาระ เร่ืองท่ีผู้ตรวจการแผน่ดินรายงาน กรณี บริษัท ท่าอากาศยานไทย  
      จ ากดั (มหาชน) ไมป่ฏิบตัติามค าวินิจฉยั เป็นกรณีเร่งดว่น ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
     พ.ศ. 2560 
15. หนงัสือจากส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถงึ นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
      เร่ืองแจ้งผลการวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

16. หนงัสือจากส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถงึ นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
      เร่ืองแจ้งผลการวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

17. หนงัสือจากส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถงึ นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย  
      เร่ืองแจ้งความคืบหน้าเก่ียวกบัการด าเนินการตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดนิ   
     ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ตามท่ี  สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย (สมาคม) ได้ย่ืนหนงัสือร้องเรียนตอ่ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
กรณีการให้บริการจดุสง่มอบสนิค้าปลอดอากรสาธารณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิูท่ีอยู่ในก ากบั
ดแูลของ ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.)   ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2559  ตอ่มาผู้ตรวจการแผ่นดินได้
มีค าวินิจฉยัเสนอแนะให้ ทอท. จดัสรรพืน้ท่ีให้ตามท่ีสมาคมร้องขอในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ตัง้แตเ่ดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)    แต ่ ทอท. ก็มิได้ปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดินแตอ่ย่าง
ใด  จากนัน้ สมาคมและบริษัท ลอ็ตเต้ ดิวตี ้ ฟรี (ไทยแลนด์) จ ากดั (บริษัท) ซึง่เป็นผู้ ได้รับอนญุาตจากกรม
ศลุกากรให้เปิดร้านค้าปลอดอากรในเมืองและเป็นสมาชิกของสมาคม ได้ย่ืนหนงัสือร้องถงึนายกรัฐมนตรี จ านวน
รวมกนัทัง้สิน้ 12 ฉบบั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 12)  เพ่ือขอให้นายกรัฐมนตรีสัง่การให้ ทอท. ปฏิบตัิตามค าวินิจฉยั
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  แตน่ายกรัฐมนตรีก็มิได้พิจารณาด าเนินการใดๆ ตามค าวินิจฉยัดงักลา่ว 
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ตอ่มาผู้ตรวจการแผ่นดินจงึอาศยัอ านาจตามมาตรา 12 และมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนญู วา่ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552  ให้ต้องรายงานเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วไปยงัสภานิติ
บญัญตัิแห่งชาติ  จากนัน้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้มีหนงัสอืแจ้งตอ่สมาคมเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
วา่  ปัจจบุนัพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและ 
ประกาศใช้เป็นฉบบั พ.ศ. 2560 จงึสง่เร่ืองคืนไปยงัผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการตามพระราชบญัญตัิฉบบัใหม่ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)   ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งให้ ทอท. ด าเนินการตามค าวินิจฉยัเดิมอีกค ารบหนึง่  แตท่อท.  
ก็มิได้ด าเนินการแตอ่ย่างใด ผู้ตรวจการแผ่นดินจงึแจ้งผลการยืนยนัค าวินิจฉยัและข้อเสนอแนะในกรณีนี ้ ไปยงั
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและทอท. ให้ทราบเมื่อวนัท่ี 
2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจตอ่ไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) แตน่ายกรัฐมนตรีและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว ก็มิได้ด าเนินการใดๆ 

ส านกัผู้ตรวจการแผน่ดินได้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 32  แห่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560  โดยด าเนินการจดัประชมุหารือร่วมกบั ทอท.  กระทรวง
คมนาคม  และกระทรวงการคลงั  ประกอบกบัคณะรัฐมนตรีได้มีมติกรณีดงักลา่ว  เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน พ.ศ. 
2561 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี  2560  โดยให้กระทรวงคมนาคมก ากบัดแูล ทอท. และให้ 
ทอท. รับความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณาทบทวนและด าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนได้พิจารณาข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย ประสิทธิภาพ  ความสามารถ  และอปุสรรคของ ทอท. 
ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วแล้ว  มีความเห็นวา่ 

1. ให้ ทอท. จดัหาพืน้ท่ีนอกสญัญาโครงการจดัท าบริการจดุสง่มอบสินค้าปลอดอากรในรูปแบบบริการ
สาธาธารณะเพ่ือท่ีผู้ประกอบการ ร้านค้าปลอดอากรรายอื่นจะสามารถประกอบกิจการได้ หรือ 

2. ให้ ทอท. ประสานกบั บริษัท คงิ เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ากดั  หรือบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี ้ฟรี จ ากดั 
คูส่ญัญา เพ่ือให้บริการจดุสง่มอบสินค้าปลอดอากรกบัผู้ประกอบการรายอื่นท่ีประสงค์จะสง่มอบ
สินค้าปลอดอากรแก่ผู้ซือ้ ณ จดุสง่มอบสินค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยให้ ทอท. เป็นผู้
ประสานงานระหวา่ง บริษัท คงิ เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จ ากดั  หรือบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี ้ฟรี จ ากดั  
กบัผู้ประกอบการรายอื่นท่ีประสงค์จะใช้จดุสง่มอบสนิค้าปลอดอากร  

โดยแจ้งไปยงั ทอท. ให้ด าเนินการตามข้อ1 หรือ 2 ภายในก าหนดเวลา 30 วนั แต ่ทอท. ไมด่ าเนินการ 
ตามข้อ 1 และปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามข้อ 2 โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)     

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนงัสือดว่นท่ีสดุ ท่ี ผผ.10/1745 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แจ้งความ
คืบหน้าเก่ียวกบัการด าเนินการตามค าวินิจฉยัผู้ตรวจการแผน่ดินให้สมาคมทราบวา่ กรณีเปิดจดุสง่มอบสินค้า
สาธารณะ เป็นการสง่เสริมภาคธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง ป้องกนัการผกูขาดสินค้าปลอดอากร เป็นประโยชน์ตอ่ 
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ผู้บริโภค ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ และสอดคล้องกบันโยบายของรัฐ การท่ี 
ทอท. ไมด่ าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดนิโดยโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร จงึเป็นกรณีท่ีไมอ่าจหาข้อ
ยตุิได้ โดยท่ีมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
น าความในมาตรา 32 วรรคสอง ของพระราชบญัญตัิฉบบัดงักลา่วซึง่ก าหนดวา่  ในกรณีท่ีไมอ่าจหาข้อยตุิได้ให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสัง่การตามท่ีเห็นสมควร มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
ดงันัน้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอเร่ืองดงักลา่วไปยงันายกรัฐมนตรีเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัง่การตามท่ี 
เห็นสมควร ตามบทบญัญตัิดงักลา่วตอ่ไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17)  แตจ่นถงึปัจจบุนัก็ยงัไมไ่ด้รับการพิจารณาจาก
นายกรัฐมนตรีแตอ่ย่างใด 

สมาคม  ได้พิจารณาเร่ืองทัง้หมด  นบัตัง้แตไ่ด้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนในปี พ.ศ. 2559  จนถงึปัจจบุนัเป็น
ระยะเวลากวา่ 2 ปี นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็เพิกเฉย ไมด่ าเนินการใดๆ และกรณีดงักลา่วได้ 
เกิดความเสียหายตอ่สมาชิกของสมาคม และนกัลงทนุตา่งชาติท่ีร่วมทนุกบันกัลงทนุไทย ประกอบกบัตามค า
วินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดนิ ก็เป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู  ฉะนัน้สมาคม จงึมี
ความจ าเป็นจะต้องท าหนงัสือร้องขอมายงัท่านนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้พิจารณาสัง่การตามค าวินิจฉยัของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยท่านจะสัง่การให้ ทอท. ปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดนิ หรือจะน าเร่ืองเข้าท่ี
ประชมุคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้พิจารณาสัง่การตามท่ีเห็นสมควรตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้ก็ได้ 

 
จงึเรียนมาเพ่ือขอให้ท่านได้โปรดด าเนินการตามค าวินิจฉยัของผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ตอ่ไปโดยเร็วด้วย จกัขอบคณุย่ิง   
 
   

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
        (นางรวิฐา พงศ์นชิุต) 
       สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
 
 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม  
สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย 
น.ส. ภคัจิรัสย์ พฒันสจุริต  โทรศพัท์  082 899 5554 
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