เรื่องเสร็จที่ ๖๒๔/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ขอหารือปญหาขอกฎหมาย
(ตามพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑)
กรมศุลกากรไดมีหนังสือที่ กค ๐๕๐๓/๙๙๐๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ห า มนํ า ของที่ มี ก ารแสดงกํ า เนิ ด เป น เท็ จ เข า มา พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ บั ญ ญั ติ ว า “ห า มนํ า ของ
หัตถกรรมใดๆ ที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามาในราชอาณาจักร” แตเนื่องจากไมมีบทบัญญัติ
กําหนดนิยามของคําวา “หัตถกรรม” ไว จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายวา คําวา
“หัตถกรรม” มีความหมายอยางไร จะหมายถึงสิ่งที่ตองใชฝมือในการประดิษฐและมีความงาม
ดานศิลปะแฝงอยูหรือหมายถึงสินคาทั่วๆ ไป โดยกรรมวิธีในการผลิตจะตองผลิตดวยมือหรือ
ผลิ ต จากเครื่ อ งจั ก รก็ ไ ด ซึ่ ง กรมศุ ล กากรได ต รวจสอบคํ า แปลของคํ า ว า “หั ต ถกรรม ” ใน
พจนานุกรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งชําระเสร็จ ใกล เคียงกับระยะเวลาที่ ตรา
กฎหมายนี้ ใหคําแปลวา “การทําดวยฝมือ การชาง” สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน แปลวา “งานชางที่ทําดวยมือ โดยยึดถือประโยชนใช
สอยเป น หลั ก ” นอกจากนี้ มี แ นวคํ า พิ พ ากษาของศาลฎี ก าที่ ๑๓๒๘/๒๕๐๓ ได วิ นิ จ ฉั ย
ความหมายของคํ า วา “หัตถกรรม ” ตามประกาศกระทรวงเศรษฐการ ลงวัน ที่ ๑๔ กั น ยายน
๒๔๙๘ ไววา มิไดมีความหมายจํากัดเพียงสิ่งที่ทําขึ้นดวยมือเทานั้น หากแตหมายถึงสิ่งประดิษฐ
ขึ้นดวยฝมือและการชางจากเครื่องจักรดวย อยางไรก็ตาม กรมศุลกากรเห็นวา กรณีดังกลาวเปน
การวินิจฉัยนิยามคําวา “หัตถกรรม” ตามประกาศกระทรวงเศรษฐการซึ่งเปนกฎหมายตางฉบับ
กับพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑
นอกจากนี้ มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดบทนิยามของคําวา
“การแสดงกําเนิด” หมายความวา ถอยคํา อุบาย คําพรรณนา หรือการแสดงอื่นๆ ซึ่งแถลง หรือ
แนะโดยประจักษแจงวาของใดๆ ไดทําหัตถกรรมในถิ่นหรือประเทศใด ซึ่งทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติวา ขอความอยางไรถือวาเปนการแถลงหรือแนะโดยประจักษแจงถึงแหลงกําเนิดของสินคา
เชน ขอความที่ระบุเพียงชื่อประเทศ ไมมีการระบุคําวา “ผลิตใน” “ผลิตโดย” หรือ “ผลิตภัณฑ
ของ” ถือวาเปนการแถลงหรือแนะโดยประจักษแจงถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือไม
กรมศุลกากรจึงขอหารือปญหาขอกฎหมายดังนี้
๑. การตีความคําวา “หัตถกรรม” ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ห า มนํ า ของที่ มีก ารแสดงกํ า เนิ ด เป น เท็จ เขา มา พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ จะนํ า คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๔๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๑๓๒๘/๒๕๐๓ ที่ตีความคําวา “หัตถกรรม” ตามประกาศกระทรวงเศรษฐการ ฉบับลงวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๔๙๘ ซึ่งเปนกฎหมายตางฉบับกันมาเทียบเคียงใชไดหรือไม อยางไร
๒. หากไมสามารถนําคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๘/๒๕๐๓ มาตีความเทียบเคียงได
คําวา “หัตถกรรม” ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิด
เปนเท็จเขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ มีความหมายอยางไร ทั้งนี้ จะหมายถึงเฉพาะงานชางที่ทําดวย
มือโดยถือประโยชนใชสอยเปนหลักเทานั้น หรือหมายรวมถึงสิ่งของที่ทําจากเครื่องจักร โดยไม
จํากัดวาตองทําดวยมือ และจะตองเปนสิ่งของที่ใชฝมือในการประดิษฐและมีความงามดานศิลปะ
แฝงอยู หรือเปนสินคาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็ได
๓. ขอความหรือสั ญลั กษณ ซึ่งระบุเพียงชื่อประเทศที่ตัวสิ นคา เครื่องหอหุม
สิ น ค า หรื อ ป า ยกํ า กั บ สิ น ค า เช น “USA” หรื อ “THAILAND” หรื อ “BANGKOK
THAILAND” หรือมีแตรูปสัญลักษณธงชาติของประเทศตางๆ โดยไมมีคําวา MADE IN,
ORIGIN OF, PRODUCT OF ผลิตใน หรือผลิตโดย นั้น ถือวาเปนการแถลงหรือแนะโดย
ประจักษแจงถึงแหลงกําเนิดของสินคา ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการ
แสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ หรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดพิจารณาขอหารือของกรมศุลกากร โดย
มีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ (กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย) และผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มี
ความเห็น ดังนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เห็นวา ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สอง
เปนปญหาเดียวกัน คือ การคนหาความหมายของคําวา “หัตถกรรม” ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑
แหงพระราชบั ญ ญัติ หา มนําของที่มีการแสดงกําเนิด เปน เท็จเขา มา พุท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ ว า มี
ความหมายอยางไร กรณีตามขอหารือนี้ เห็นวา โดยที่พระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดง
กําเนิดเปนเท็จเขามาฯ มีบทบัญญัติคําวา “หัตถกรรม” ปรากฏอยูหลายแหงไมวาจะเปนคําปรารภ
๒
บทนิยามในมาตรา ๓๓ หรือบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ แตพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดใหนิยาม
๑

มาตรา ๕ หามนําของหัตถกรรมใดๆ ที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามาในราชอาณาจักร
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรหามนําของหัตถกรรมที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จ
เขามา
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“การแสดงกํา เนิด ” หมายความว า ถ อยคํ า อุบ าย คํา พรรณนา หรื อการแสดงอื่ น ๆ ซึ่ ง
แถลงหรือแนะโดยประจักษแจงวาของใดๆ ไดทําหัตถกรรมในถิ่นหรือประเทศใด
๔
มาตรา ๕ หามนําของหัตถกรรมใดๆ ที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามาในราชอาณาจักร
แตความในมาตรานี้มิใหมีผลบังคับแกสิ่งของที่มีการแสดงกําเนิดในสยาม หากวานําเขามา
เพื่อใชเปนเครื่องหอหุมหรือปายสําหรับของที่ผลิตหรือทําหัตถกรรมในราชอาณาจักร
๓

๓
ของ “หัตถกรรม” ไว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) จึงเห็นวา การที่พระราชบัญญัติฯ ไมได
กําหนดบทนิยามของคําวา “หัตถกรรม” ไวยอมเปนที่เขาใจไดวา กฎหมายมิไดมุงประสงคให
ถอยคําดังกลาวมีความหมายพิเศษตางจากความหมายอันเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปในขณะนั้น
และเมื่อไดพิจารณาความมุงหมายของการตราพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปน
เท็จเขามาฯ ความประสงคประการหนึ่งก็เพื่อจะปฏิบัติใหเปนไปตามนัยแหงสนธิสัญญาที่ไดทําไว
กับอังกฤษ๕ กลาวคือ ประกาศใชสนธิสัญญาการพาณิชยและการเดินเรือระหวางสยามกับอังกฤษ
(Anglo-Thai Treaty of Commerce and Navigation) ที่ทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๔๘๐๖ ซึ่งในคําแปลสนธิสัญญาการพาณิชยและการเดินเรือฯ มีคําวา “หัตถกรรม”
ปรากฏในขอ ๑ (๑) (ข)๗ คําวา “โรงหัตถกรรม ” ปรากฏในขอ ๒๘ และคําวา “ผลิตหรือทํา
หัตถกรรม” ปรากฏในขอ ๘๙ นอกจากนี้ ในขอ ๑๒ ไดบัญญัติวา “(๑) อัครภาคีผูทําสัญญาแตละ
ฝายจะไดหามการนําของใดๆ เขามา และจะไดจัดวิธีการยึดของใดๆ ในเมื่อนําเขามาในอาณา
เขตตของตน ซึ่งเปนของที่มีถอยคํา อุบาย คําพรรณนา หรือการแสดงอื่นๆ ซึ่งแถลงหรือแนะโดย
ประจักษแจงวาของนั้นๆ ไดทําหัตถกรรมในอาณาเขตตของอีกฝายหนึ่งถาหากวาคําแถลงหรือขอ
แนะดั่งกลาวแลวเปนความเท็จ...”๑๐ ซึ่งขอความดังกลาวสอดคลองกับความในพระราชบัญญัติ
หามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามาฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖)
๕

บันทึก เรื่อง การควบคุมการแสดงกําเนิดสินคาเปนเท็จ สงพรอมหนังสือคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ ๑๙๕/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๘๕ ถึงกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/หนา ๑๕๖๕/๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๘๐
๗
ขอ ๑ (๑) คนในบังคับแหงอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะไดมีสิทธิ
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) ที่จะกระทําการเหลานี้ตามขอกําหนดและตามกฎหมายและขอบังคับอยางเดียวกับคน
ในบังคับหรือพลเมืองแหงประเทศตางดาวที่ไดรับอนุเคราะหยิ่งในอาณาเขตตแหงอัครภาคีผูทําสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง คือ ประกอบการพาณิชย หัตถกรรม อุตสาหกรรม วิชาชีพ และอาชีพ และคาสินคาทุกชะนิดที่คาขายได
โดยชอบดวยกฎหมาย ใชตัวแทนตามที่ตนเลือกสรร และโดยทั่วไป ก็กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือจําเปนแก
การคา
ฯลฯ
ฯลฯ
๘
ขอ ๒ เคหสถาน คลังสินคา โรงหัตถกรรม และโรงราน และทรัพยสินอื่นๆ ทั้งปวงของคน
ในบังคับแหงอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝาย ในอาณาเขตตของอีกฝายหนึ่ง และสถานที่ทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกัน
ซึ่งใชเพื่อเปนถิ่นที่อยูหรือเพื่อการพาณิชย ยอมเปนที่คุมเกรง มิใหกระทําการเขาตรวจหรือคนอาคารหรือ
สถานที่ใดๆ ดั่งกลาวแลว หรือสอบดูหรือตรวจสมุด กระดาดเอกสารหรือบัญชีใดๆ เวนแตจะไดเปนไปตาม
เงื่อนไขและแบบที่บัญญัติไวในกฎหมาย และขอบังคับ สําหรับคนในบังคับแหงอัครภาคีผูทําสัญญาที่กลาวหน
หลังนั้น
๙
ข อ ๘ (๑) เป น ที่ ต กลงกัน ว า พิกั ด อั ต ราศุ ล กากรอั น จะพึ ง ใช แ ก สิ่ ง ของที่ผ ลิ ต หรื อ ทํ า
หัตถกรรมในอาณาเขตตแหงอัครภาคีผูทําสัญญาฝายหนึ่งฝายใด ซึ่งนําเขามาในอาณาเขตตของอีกฝายหนึ่งนั้น
จะไดกําหนดใหเปนระเบียบโดยกฎหมายแหงประเทศที่นําเขามา
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๐
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/หนา ๑๕๘๕/๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๘๐

๔
ยังพบวา มีถอยคําวา “หัตถกรรม” ปรากฏในสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทํากับตางประเทศในชวง
ระยะเวลาที่ ใ กล เคีย งกัน อีกหลายฉบับ ๑๑ และเมื่ อ ไดต รวจสอบคํ า แปลของ “หัต ถกรรม ” ใน
สนธิ สัญญาต นฉบับที่เป นภาษาอังกฤษตรงกับ คําวา “manufacture” ซึ่งพจนานุกรมในเรื่อง
กฎหมายและเรื่องการพาณิชย ๑๒ ไดอธิบายความหมายของ “manufacture” ไว
จากข อ เท็จ จริ งข า งต น คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๖) จึ ง เห็ น วา คํ า ว า
“หัตถกรรม ” ที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติหามนําของที่มี การแสดงกํา เนิดเปนเท็จเขามาฯ มิไ ด
๑๑

ประกาศใชสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย และการเดินเรือระหวางสยามกับสวีเดน ทําเมื่อ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/หนา ๑๖๘๙/๒ มีนาคม ๒๔๘๐)
ประกาศใชสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย และการเดินเรือระหวางสยามกับญี่ปุน ทําเมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/หนา ๑๗๘๑/๗ มีนาคม ๒๔๘๐)
ประกาศใชสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย และการเดินเรือระหวางสยามกับเดนมารก ทํา
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/หนา ๑๙๑๒/๑๖ มีนาคม ๒๔๘๐)
ประกาศใชสนธิสัญญาทางไมตรี และพาณิชยระหวางสยามกับสวิตเซอรแลนด ทําเมื่อ
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๕/หนา ๒๑๐/๒๕ มิถุนายน ๒๔๘๑)
ประกาศใชสนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย และการเดินเรือระหวางสยามกับสหปาลีรัฐ
อเมริกา ทําเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๕/หนา ๔๓๔/๑ ตุลาคม
๒๔๘๑)
ประกาศใช ส นธิ สั ญ ญาทางไมตรี พาณิ ช ย และการเดิ น เรื อ ระหว า งสยามกั บ
เนเธอรแลนดส ทําเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๕/หนา ๕๙๗/๒
พฤศจิกายน ๒๔๘๑)
West’s Law and Commercial Dictionary in Five Languages K-Z 1985, p. 97
“Manufacture n The process or operation of making goods or any material
produced by hand, by machinery or by other agency; anything made from raw materials by the hand,
by machinery, or by art. The production of articles for use from raw or prepared materials by giving
such materials new forms, qualities, properties or combinations, whether by hand labor or machine. ...”
“Manufacture v From latin words manus and factura, literally, put together by
hand. Now it means the process of making products by hand or machinery. ... Meaning of word
“manufacture,” which is defined as the making of goods or wares by manual labor or by machinery,
especially on a large scale, has expanded as workmanship and art have advanced, so that now nearly all
artificial products of human industry, nearly all such materials as have acquired changed conditions or
new and specific combinations, whether from the direct action of the human hand, from chemical
processes devised and directed by human skill, or by the employment of machinery, are commonly
designated as “manufactured.””
Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, p. 964-965
“Manufacture n The process or operation of making goods or any material
produced by hand, by machinery or by other agency; anything made from raw materials by the hand,
by machinery, or by art. The production of articles for use from raw or prepared materials by giving
such materials new forms, qualities, properties or combinations, whether by hand labor or machine. ...”
“Manufacture v From latin words manus and factura, literally, put together by
hand. Now it means the process of making products by hand or machinery, or other automated means.
... Meaning of word “manufacture,” which is defined as the making of goods or wares by manual labor
or by machinery, especially on a large scale, has expanded as workmanship and art have advanced, so
that now nearly all artificial products of human industry, nearly all such materials as have acquired
changed conditions or new and specific combinations, whether from the direct action of the human
hand, from chemical processes devised and directed by human skill, or by the employment of
machinery, are commonly designated as “manufactured.””
๑๒

๕
หมายถึงเฉพาะงานชา งที่ทําดวยมื อโดยถือประโยชนใชสอยเปนหลักเทานั้น แตหมายรวมถึง
สิ่งของที่ทําจากเครื่องจักรโดยไมจํากัดวาตองทําดวยมือ และไมจําเปนตองเปนสิ่งของที่ใชฝมือใน
การประดิ ษ ฐ แ ละมี ค วามงามด า นศิ ล ปะแฝงอยู นอกจากนี้ ในป จ จุ บั น มี ก ารใช คํ า ว า
“manufactured goods” เปนสินคาอุตสาหกรรมโดยทั่วๆ ไป ก็ได
สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๒๘/๒๕๐๓ เปนกรณีที่ศาลฎีกาไดหยิบยก
ปญ หาข อ กฎหมายตามประกาศกระทรวงเศรษฐการซึ่ง ออกตามพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุมการ
สงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ขึ้นวินิจฉัย
โดยศาลไดกลาวไวในคําพิพากษาวา “... สิ่งประดิษฐจากเครื่องจักรก็อยูในความหมายวาเปนสิ่ง
หัตถกรรมตามความหมายในประกาศของกระทรวงเศรษฐการ ...” ซึ่งผลของคําพิพากษาดังกลาว
ยอมผูกพันเฉพาะคูความในคดี (พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก และบริษัทยิบอินซอย จํากัด
จําเลย) ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) จึงเห็นวา โดยหลักไมอาจนําคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๓๒๘/๒๕๐๓ มาใชโดยตรงกับการตีความคําวา “หัตถกรรม” ตามมาตรา ๕ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได
เนื่องจากเปนการตีความกฎหมายตางฉบับกัน แตอาจนําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําวา “หัตถกรรม” ใน
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวมาพิจารณาประกอบเพื่อเปนขอมูลที่แสดงความเขาใจโดยทั่วไปใน
กรณีที่มีคดีอื่นเกิดขึ้น
สวนประเด็นที่สาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เห็นวา กรณีตามขอ
หารือเปนปญหาขอเท็จจริงของแตละกรณีซึ่งมิใชปญหาขอกฎหมาย และการที่จะวินิจฉัยวา กรณี
ใดเขาขายบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม นั้น เปนดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ
ตามกฎหมายที่จะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๕๑

